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Peder Dyrskjøts Breve til Biskop
Jens Bircherod i Aalborg*.
(Meddelte i Uddrag af N. Hancke.)

I Aaret 1694 kom paa Aalborg Bispestol Dr* Jens Bircherod, eti
Mand, som nærede stor Interesse for Studiet af Fædrelandets Historie og
navnlig da for Genealogens ofte ikke efter Fortjeneste paaskjønnede Ar
bejde, hvis Resultater kun sjældent ere synderligt i Øjne springende eller
interessante for den store Mængde, men ikke desto mindre ere af uvur
derlig Betydning for Historieskrivningen.
Det varede ikke længe, inden Bispen fik at vide, at der paa en
Bondegaard oppe i Vendsyssel sad en gammel Selvejerbonde, som var
vidt kjendt for sine historiske og genealogiske Kundskaber, og han tøvede
ikke raed at sætte sig i Forbindelse med ham. Denne Mand var Peder
Dyrskjøt, som boede paa en nu forsvunden Gaard Knerø eller Kner i
Jerslev Sogn.
Hans Fader Lars Dyrskjøt, hvis Æt stammede fra Ditmarsken,
havde været først Ridefoged og senere Delefoged1) i Aalborghus Len.
Han boede i Ørum Sogn, hvor han var Kirkeværge, og der findes éndnn
i Kirken en Sølv*Kalk, som han skjænkede den. I Trediveaarskrigen
var han Anfører for Bønderne der i Egnen og endnu 1644, da Sven
skerne gjæstede Jylland, stillede han sig, skjøndt han var 84 Aar gam
mel, i Spidsen for Bønderne fra Jerslev og Kjær Herreder for med dém
at forhindre Svenskerne i at gaa over Limfjorden ved Nørre-Sundby.
Bønderne bleve snart splittede ad af de fjendtlige Ryttere, men gamle
Lars Dyrskjøt lagde sig i Læ af et,Dige og skød derfra tre svenske
Ryttere, indtil han selv faldt for en Svensk Kiiglfe efter at have nægtet
at tage mod Pardon.
Lars Dyrskjøt havde haft Sands for Historie og gamle Minder og
havde efterladt sig en Samling af gamle Brevskaber, som imidlertid gik
*) En Betjent, som paa Lensmandens Vegne forfulgte deSager, denne
anlagde, og skilte de mindre Trætter mellem Bønderne.
li
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tabt i Krigens Tid.
Han søgte derfor at faa sin Søn Peder saa godt
oplært, som 6ke kunde uden at lade ham studere» Da denne derfor var
16 Aar gammel, kom han paa Skriverstuen hos Raadmand Rasmus Jen
sen Holst i Aalborg og efter dennes Død til Borgmester Find Nielsen
Trellund i Kjøbenhavn. Her kom han til at kjende den berømte Borg
mester Hans Nansen, der forærede ham et Exemplar af sit Værk: compendium cosmographicum. Han fik imidlertid en Benskade, som han eJ
kunde faa lægt i Kjøbenhavn, og rejste nu til Aalborg, hvor Mesterman
den, Mester Bendix, helbredede ham. Derefter blev han Haandskriver
hos Fru Ide Gjøe paa Vrejlev Kloster, hvor han var i halvtredie Aar, til
han maatte tage sin Afsked paa Grund af en Døvhed, han havde faaet
i en Sygdom. Da han igjen var kommen sig, blev han Skriver hos Fog
den paa Aastrup ved Hjørring, hvor han blev i en Snes Aar.
I Aaret 1676 giftede han sig og kjøbte. Bistrup ved Hjørring, den
gamle Bispegaard, men maatte sælge den igjen paa Grund af de høje
Skatter, og fik nu den før nævnte Gaard Knerø, hvor han boede til
sin Død.
Vel især mens han var paa Vrejlev Kloster, men ogsaa i hans an
dre Stilllinger var han bleven kjendt af mange af de Adelige deroppe,
hvoraf flere interesserede sig for hans Studier, som vel ogsaa mangen
Gang kunde bringe dem praktisk Nytte ved hans Forfarenhed i de gamle
Slægtregistre og Samlen af gamle Brevskaber. Peder Dyrskjøt nævner
saaledes Erik Krabbe, en Sønnesøn af den bekjendte Erik Krabbe til
Bustrup, Johan Urne til Tidemandsholm, Fru Kirstine Beck til Vraa
og flere. Ligesaa var der flere af Stiftets Præster, som besøgte eller
brevvexlede med ham, og blandt dem maa der især nævnes den lærde
og begavede Frands Mikkelsen Vogelius1) i Flade, hvis Død Peder Dyr“skjøt tog sig over Maade nær, skjøndt de stadigt vare uenige, idet
Vogelius boldt paa Torfæus og den af ham opstillede Kronologi, af
hvilken Peder Dyrskjøt var en afgjort Modstander.
Bispen var imidlertid hans bedste Velynder.
Han førte en stadig
Brevvexel med ham, laante ham Bøger, gav ham Papir og nyttede hans
Hjælp ved flere historiske Arbejder, som han syslede med. Denne Bircherods Interesse for ham kunne vi da ogsaa takke for Bevarelsen af hans
Haandskrifter; thi af Taknemlighed lovede han Bispen, at denne efter
hans Død skulde have alle hans Haandskrifter og de af hans Bøger, han
skøttede om, hvilket Løfte ogsaa blev holdt.
Peter Dyrskjøt var ganske døv og næsten blind, da han d. 13de
Oktober 1707 døde, efter at han nogle Maaneder før sin Død havde havt
den Sorg, at hans ældste Søn Steen druknede ved at kjøre over en Aa,
hvor Vandet rev Vognen med sig.
I Anledning af Peter Dyrskjøts Død skriver Bireherod i sin Dag
bog under ovennævnte Datum:
„Om Aftenen Klokken 7l/a døde i Vendsyssel Peder Larsen Dyr„skjøtte an. ætat. 78. Havde i fordums Tid længe været Skriver og
»Foged for Adel og Amtsbetjente indtil an. 1675, men var Selvejer„bonde indtil sin Dødsdag, og ellers i sin Stand et rart Exempel for
medelst den skjønne Videnskab, hvilken han havde de genealogiis
1) Se herom Rørdams Afhandling i dette Tidsskrifts 2det Bind 183.
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„principum et nobilium pet totam Europam item in historiis et anti„qvitatibus tam exteris qvam patnæ, saasOm han havde i samme Ma
lterier med forunderlig Vindskibelighed saare meget Bamlet og sammen
skrevet. Og efterdi hans Hørelse var hannem mangfoldige Aar usque
„ad di em obitus berøvet, saa havde han imidlertid sin eneste og dag
lige Fornøjelse i kontinuerlig Læsning og Skrivning, saavelsom jevn„lig og skriftlig Korrespondance med dem, der vare af samme scien„tiis Liebhavere.w
Nogle Dage efter skrev han til Sognepræsten i Jerslev Hr. Henrik
Klein om i Henhold til den afdødes Løfter at sende ham de Haandskrifter, der maatte findes i Boet.
Da Bispen døde, bleve de tilligemed hans øvrige ikke meget store
Bogsamling solgte ved Auktion. Den trykte Fortegnelse er imidlertid
saa skødesløst affattet, at man kun vanskelig kan se, hvilke af Haandskrifterne der ere af Peder Dyrskjøt. Suhm har imidlertid i Ny Saml,
IV tillagt ham følgende:
a) Danske Antiqviteter af adskillige Bøger og Manuscripter samlede af
Peder Dyrskjøt.
b) Genealogia et ordo regura et principum totius fere mundi.
c) Danske Svenske og 'norske Kongeblods Genealogi© indtil den 01denborgiske Stamme; Svenske Adels Genealogier; Holster Adels
Genealogier af adskillige Manuscripter samlede.
d) Dausk Svensk og Norsk Kongeblods Udregning fra Gomer og Magog, Japhets Sønner, uddragen af Hrr Erik Krabbes og Hrr Chr.
Geertsens Manuscripter; item varia de genealogiis Nobilium.
e) 40 Hieronimi Henningii Genealogier fordanskede.
f) Landgreverne af Hessen deres Genealogi paa Sværdsiden; item
Trojansk Kongeblod, som 1660 florerede.
g) Genealogier uddragne af Lohmeyers jetztherrschender Europa.
Danske Ridderordener. Pfeffi ngers Geographia Curiosa fordansket.
Historie om de Tyrkiske, Phrysiske, Maccaroniske, Æthiopi, Indiani, Mogol, Tartari, Chinesiske og Japanesiske Keisere.
h) Endeel theologisk Rhapsodi, samlet af Peder Dyrskjøt
i) Danske Kongers Genealogi og Tal fra Adam og frem ad, item Extracter og Antiqviteter, Monumenter og gamle Breve etc. ved Ped.
Dyrskjøt.
k) Cornelii Taciti annales fordansket og epitomeret; Romerske Borgemesteres Ophav; Plutarchus epitomerit; Reusneri og Cibeni Genea
logier fra Sem og Japhet ved Ped. Dyrskjøt.
l) Tre Bøger med adskillige Breve og Bespørgelser om genealogiske
Sager samt Peder Dyrskjøts Svar derpaa.
m) Observationes genealog. & chronolog. danice scriptæ a P. Dyiskjøt.
n) Animadvei siones in ahtiqvitat. Islandicas Tormodi Torfæi paa
Dansk skreven af P. Dyrskjøt.
o) Sex Bøger, som P. Dyrskjøt har skreven i theologiske Materier
med endeel genealogisk, som for eller bag udi dem findes indført.
Det er ikke noget ringe Antal Haandskrtfter, der her tillægges Pe
der Dyrskjøt, og det er endda rimeligt, at endnu flere af de i Bircherods Auktionskatalog opførte Haandskrifter have været af ham.
16*
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Nogle af dem kom aenere i Klevenfeldts Besiddelse, i hvis Bogfor
tegnelse fire af Ped. Dyrskjøts Haandskrifter findes opførte, nemlig, saavidt
jeg kan udrede, de under a og b anførte, af hvilke Klevenfeldt lod det
første afskrive, og endvidere Brevene til Biskop Bircherod samt et Haandskrift, der kaldes Vendelbo Stifts Antikvitetsbog, og er de Rettelser og
Tilføjelser, som P. D. (vid» Brevet Nr. 26) sendte Bispen til hans paa
begyndte: Theatrum Geographico-Chrono-Prosographicum Diæceseos Alburgensis.
Af alle disse Haandskrifter har jeg hidtil kun fundet følgende: Paa
det store kongelige Bibliothek: De under c og a auførte, det første i
Originalen, det sidste i den af Klevenfeldt besørgede Afskrift samt den
8aakaldte Vendelbo Stifts. Antikvitetsbog i Originalen.
Derimod er en
Afskrift i N. Kgl. Sml. 743 c. 4to: Collectanea ad historiam et antiqvitates Dioeceseos Alburgensis sikkert med Urette tillagt P. D.
Paa Universitetsbibliotheket findes (Addit. Nr. 117 fol.) de originale
Breve til Biskop Bircherod, hvorefter de her meddelte Uddrag ere afskrevne
med al den Nøjagtighed, som den gniddrede, stundom næsten ulæselige
Haandskrift tillod. Denne maa bære Skylden, hvis der skulde findes
nogen Fejllæsning, men det er mit Haab, at slige kun maa være faa og
emaa, da jeg har anvendt overordentlig megen Tid og Interesse paa at
tyde P. D ’s Skrift. I det Kgl. Geheimearchiv findes under Nr. 46 og
46 (fol.) i det genealogiske Selskabs tidligere Samling endelig to af P.
D?s originale Haandekrifter, af hvilke det ene i to Bind indeholder Genea
logier over adelige Familier og Aftegninger af deres Vaabner, det andet
Indskrifter fra Kirker allevegne, blandt andet ogsaa fra Domkirken
i Lund.
Den værdifuldeste Del af Peder Dyrskjøts Efterladenskaber var
hans Kopier af gamle Breve og hans genealogiske Optegnelser, af
hvilke de første hyppigt citeres bl. a. af Langebek, der imidlertid des
værre er nødt til at advare mod at nytte hans Aarstal uden først at se
sig vel for.
Man tør vel sige, at Peder Dyrskjøts Navn fuldelig har
fortjent at blive opbevaret ikke blot som en Eterærhistorisk Kuriositet,
men som Navnet paa en Mand, der har baaret mangen Sten til Bygnin
gen, hvor Folk som Langebek og Suhm vare Bygmestre.
Da de her meddelte Breve ikke skulle være noget Sprog-Mindesmterke og ej heller ere Kildeskrifter i den Forstand, at en bogstavret
Gjengivelse af Texten har Betydning, har jeg indskrænket mig til at
gjengive et af Brevene (det første) fuldstændig med hans egen Stavemaade og Retskrivning, mens i de andre Nutidens Stavemaade er nyttet,
uden at der ellers er foretagen nogen anden Forandriug end maaske hist
og her en lille Rettelse i Ordstillingen. I det 16de Brev har jeg lige
ledes meddelt et større Stykke i bogstavret Afskrift paa Grund af den
særlige Interesse, det tykkes mig at have. At meddele Brevene in ex
tenso vilde have krævet alt for stor Plads, saa meget mere som derved
vilde være kommet en hel Del med, som ej var Trykning værd, og en
stor Mængde Gjentagelser. At imidlertid intet er udeladt, som kunde
have nogen Betydning, tør jeg love for.
Snarere vil man maaske be-»
brejde mig, at jeg hist og,her har taget for meget med, men det maa
man langt hellere gjøre end lade mig det modsatte høre.
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L
Ihm Chm,
Welbr. Høyærværdig och Meget Høylærde Mand: Dok
tor Jen$ Bircherod, Min Kiere Herre Biscop.
Nest ald welstandz och welferds Hilsen aff Gud Allmegtt., Min aldydmygligste Thienistvilligheds pligt, Haffuer
Jeg Med ydinygligst Tachsigelse Indtil widere Noget aff
schyldighedens Afliggelse det annammet Det Kr En stor
och god foræring: først saa Meget fien schaaret papir, Som
jeg bevarer Thil Stammebøgers Renschriffuelse, Och nu igien
8 Bøger Schriffuepapir, Som Jeg bruger til Copier, wdkastninger och gienparter, lluilchet igien schal Renschriffues.
Item ochsaa di 12 Arch brun papir, som Kom Mig Meget
wel tilpas baade til mine Manuscriptis, Concepters och An
det schreffuet tøigs lndbindelse1) wdi, Som och til M. Theberings Historische Manuschript2) at Samle och Indbinde
wdi, Som och lohmeyers Stamtaffler, huilche Jeg och for
nemmer Eders Welbr frorahed wil, Jeg maa beholde.3) Saa
Effther lndbindelsen schriffuer Jeg widre derwdi fortil
første wider om Herkomsten och bag Effther wider om Affkomsten, som aarligen Kand tilfalde, Saa det Muligt, Huls
gud vnder Mig liff til fremgang, den schal siden best be
hage Eders wlbr
Och Er samme brune papir Meget gott
och fast til Sligt at Indbinde wdi, Saa At Andet lche giøris
fornøden. Det, der er det Rariste, som derwdi Indbindis,
Kand siden med En farffue offuerstrygis, som Er det aller
beste. Och trengerJeg til Miere, Saa giør Jeg Mig och dri
stig Effther Jeres gunstige fromheds løffthe widre at begiere.
Mens dete forslaar Meget, Som Jeg lenge Kand haffue. Dog
wild Jeg wel wide, Huad det Kaaster och huorlunde det
Kiøbis. Det er høy werdt at tache for, ligewell schal I dog
l) „Vendelbo Stifts Antiqvitetsbog“ er indsyet i det her omtalte brune
Papir.
a) N. Kgl. Sml. Nr. 470 d fol. En Liden Tractat om Dannemarchis
oc hosliggende Landis Første Indbyggere de Kimmerier, som ßiden
Kaldis Kimbrer osv. ved Michel Nielsen Hobrou Sogneprest Till
Thebering. (Originalhaandskriftet.)
•) Der europ. Reiche u. Fürstenthümer. Historische u. Genealogische
Erläuterung in Stamm Tafeln verfasset durch Georg Lohmeyer.
Lüneburg 1695 fol.
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opschriffuet och Jeg och billig bør tenche til I Noget slig
thil aft’liggelse.
Saa sender Jeg ochsaa Nu Med største tach for laanet
dise Bøger: 1. Den Norske Hirdskraae, Som Jeg fich Me
get och stor wnderrettelse Aff til forklaring, Huis Jeg fatidis, I Synderlighed dend witherlags Ret och detz antegnel
ser Eller Nottiz, och Stemmer Sig alt med Huis Jeg haffuer
(wndtagen lidet paa Sedel hostegnet och lagt, Jeg iche
Kunde wel forstaa och ey heller troer at were Rett).
2. Niels Winds liigpredichen1) Kom mig och Meget wel
tilpas, Thi Jeg haffde wdi s’tammebogen notert och forsadt
baade faderen Niels Wind och Sønnen Niels Wind, som dog
waar føden Mange VgerEffther fadrens død och waar begge
sadt for En Mand och Sat for 2 Höstruer 1. Kirsten Juel,
2. Margret Rosenkrands, som Ret den sidstes Frue, Men
den 1ste, Kirsten Juel, hans Moder. Det waar En stor for
seelse, som Jeg derved fich Retet och Genealog. Nu Rigtig.
3. SI. Doet. Laurs. Jacobs ligpredichen. 4. M. Laursis
himmelstige2) och Her Jens Munches Trøsteschrifft. 5. Pe
der Flemløses Ellementische astrologie. 6. SI. D. C. Bartholini Enlig Enches Sorge och Trøstestund3) Med D. Th.
Bartholini Rare trøste Breff hos.4)
Dise Sex Sendis Nu
Med største Tach tilbage Igien och wilde gierne Eders Wlbr
wille schrift'ueEn streg ofi'uer dem, wdi den Memorial paa di,
som Jeg lche haffuer hafft wdi Eders SI. Wlbr faders Catalogi. Kunde findes Nogen aff‘ di andre Eders høyærværdighed forekommer ligpredichener och Andet, som Jeg Iche
har hafft, tragter Jeg well Effther Eders gunstige Befor
dring wdi.
Mens wisebogen, den Sidste edition aff M. Peder Siuf,
dristet Jeg mig til lidt lengre at beholde formedelst K.
l) Findes hverken paa det Kgl. eller Univ. Bibi., men derimod i Ka
ren Brahes Bibliothek.
8) Himmel-Stie, Det er en lidtn Undervisning at søge Livsens Vey
oven til, Paa det man kan undfly Helvede neden til.
Fremstillet
ved Lauridtz Ernsøn von Baden. Kbhvn. 1670. 8vo.
•) „En Enlig Enckis Sorge oc Trøstestand Annæ Catk. Mullers S. D.
Caspari Bartholini Til Kornerup Efterladte bedrøfvede Encke til
Trøst*4. Af Jens Munch Sognepræst til Hagested.
♦) Sammen med denne er trykt „Thomæ Bartholini Trøste Breff44 til
hende. Khhvn. 1673. 8vo.
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waldemars wiser derwdi detz fortalte Eller forklaring Er
Anderledis beschaffet 1 sit historische werch End som der
staar, Huilchet Jeg paa It Arch papir aff Andet antiquitetisk schal forklare och hoslegge, Naar dend vdsendis. Thi
M. Peder Siuf (Som autor och derved haffuer och faar Aff
Alle stor ære och berømmelse for samme och andre antiquiteters oplyselse) dog haffuer Noget, som maa antegnis til widre forandring 1 di 2 droninger Sophia och Dr. Heduigs
Item begge Toffuers Wndersked, Saa Som ochsaa M. Lyscanders, som hånd haffuer til autor, Eriche hellef vdi Ret
Slutning om Kong Waldemars droninger. Tbi den droning
Sophia, Huis Epitaphium wdi Ringsted* waar Ret K. Suerches dater, Men Hendis Mand waar K. Knud Mogensen, Som
K. Suend grathe drebte forredérlig I Roschild.
Mens den
Anden Droning Sophia K. Waldemars første droning waar
K. Wolodomirs dtr. aff Rysland; och -K. Suerche bleff gifft
med bendis Moder Igien Effther sin første dronings død,
som waar Moder til Sophia K. Knuds.
Mens Ingen Børn
aff den Sidste.
Men saadant Er dog begge disse Dronning Sophier I
mange Schriffter agtet Ichon for En och begge di ConcubinerToffuer ligesaa. Jeg schal dette wider forklare aff, huis
Jeg haffuer och wdschiche Eders Wlbr tillige Méd Bogen
Igien Sampt M. Theberings historische Thøy Saa snart Jeg
faar det Indbundet. Och Saa witt af Jeres gunstig fromheds laan haffuer Jeg Endnu beholdet och schal med forbedrelse och Iche forringelse Eders Wlbr Igien forschaffis
Med snatiste.
Och dersom Eders Wlbr wiste, huad Exemplaret Kunde
Koste wden Bind Aff samme 200 wiser och huor det Kunde
Kiøbis, da wilde Jeg gierne wist det. Thi min doter haffuer
faaet En stor lyst til samme wiser saa vel som min høstru
och End ftiere.
Mens Jeg Selffi Ichon for fortalernis och
antiquitetiske forklaringer, som I Alting Stemmer sig Med,
huis Jeg haffuer, wndtagen dette bemeldte. (Och Kunde Jeg
saadant iaa lt Excemplar Selff at Indbinde, Saa wille Jeg
Sette Reen papir wdi til Nogle fliere Sande Historische wi
ser, Jeg haffuer. Saasom om Slaget for Sundby 1644, huorwdi min fader bleff schudt) och fliere om tilstauden(?) at
schriffue hos. Der Er och fliere aff Mine Naboer, som och
wild Kiøbe deraff, I Synderlighed wden Bind, for det Kunde
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vi selff giøre. Och kommer autor, M. Peder Siuf wdi stor
Æstime och berømelse for Samme forfatning och berømmes,
ligesom Sal. D. Olaus Worin och SL Doet. Peder Ressen
W-dødelig berømelse baade for den Norsche Krøniche Wormius paa dansche och Ressenius for K. Friderich 2 Histori
Och Andet paa Dansche.
Haff’de der weret Nogle til, der
Wild fordanschet di latinsche SL Worraius haffuer, Monument
Danica och Runiris tøy, da wilde det worde høyt aff for
pagter, Borger, Bønder och Andre, som Iche forstaar latin,
I anseelse; oeh Meget Miere Kunde ochsaa tilsettes, som
Endnu lche Er Kommen for Lyset etc.
Jeg kommer i Schriffue, Saa bliffuer Jeg for meget witløfftig; Min Høyærwærdig. Herre gunstelig holder Mig det
I beste Mening, saa som Jég fra falder det, Jeg schuld
schrifFue, och were Kortere.
Min Wlb* Høyærwærdig Herre Biscops Memorial ligger
Herhos Suar Igien paa Alle de Poster, Jeg wiste; och haffuer
derhos lagt forklaringer paa Genealogier och Andet, som
Eders Wlb' begierede, Saavit Jeg haffuer och kunde finde.
Mens Nu findis wel Miere, som Jeg Iche haffuer och Ellers
Kand Komme Eders Wlbr for hos andre. At dette da Alt
maate paa Memorial optegnis, Jeg Kunde See och dereffter
Kunde Rette det wdi det, Jeg haffuer, saa det Kunde bliffue
Rigtig før Jeg tager for At Renschrilfue det.
Och derfor
ligger det alt løst och lche sammensyed Eller sammenhegtet; men huad som lche paa Archene Kunde faa Rumb
at tilsettes, Kunde paa Memorial Derhos wed En Knapenolle
festis, Saa weed Jeg det wel At sambie och gjøret Rigtiger.
Mens di Hegelunds wil offuergiffues til Magister Reenberg1),
at hånd hos Nogen Sine forvandler wille opspørget wider,
saa som hand I Møderne aff same Familia, och wider dete
och sin herkom forklarer, Saa som Er tegnet hos och 1 di
8 Genealogier, I Selff haffuer schreffuet. De waar Mig Meget
angenehm och Kiere, Thi derved fich Jeg flux Completert I
mit, Jeg iche før haff’de; och Noget lidt, Jeg miere haff’de,
som lche stod derwdi, det tegnede jeg hos och Alt tilsam
men Eders Wlbr Igien tilschichet saa som Concepter. Huad
wider Kunde forekomme, da det Kunde tilsettes Eiler och
med memorialer wedhegtis.
Men alt huad som saaledis
lJ Da Provst i Aalborg.
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»chulle tilsettis Eller och Corrigeris wdi, schulde Jeg och
wide, at Jeg wdi lige Copie Concepter, som Jeg beholder,
Kunde och Indføris Indtil widere Reenschriffnings forfatelse.
Och Jeg alt Igien schal forschaffe til Eders Wlbr.
Jeg Er Meget witløftig I Alting och ynscher Mig Ichou
Eders Wlbr Ickon gunsteligen wille och fly mig witløfftelighed Igien. Aff witløfftighed Riendes Sandheden snarer och
bedre wd End Aff formegen Korthed, saa som Jeg har hafft
ord for baade I processer och Andet, om Jeg det selff
tør sige.
Hellers haffuer Jeg och flitig at betache Eders WIbr høyærwærdighed, at I saa well behager mit manüscriptis Bøger
och wedkommende, Jeg haffuer, och det saa wærdig Anseer,
at om Gud Mig bort Kalder før Eders Wlbr, I da At were
Nest dertil. Huilchet Jeg och haffuer befalet och schal befale
baade Hustru och børn, Iche at maa lade det fra Eller faae
Noget aff, førend Eders Wlbr det først haffuer offuerseet. Alt
saa meget da deraff som I Behager schal 1 och were Nest
Til. Och nu til førstk. 10 Aprilis Treder Jeg I Mit 70 Aar.
Det Er dog høy alder Effther K, Dauids ord och troer der
for Iche Jeg schal Ret lehge staa slig suaghed wd, som mig
daglig tilfalder, och haffde det Iche weret bøger,. Schriffter
och Andet, som Jeg haffuer hafft Beroelse wdi och derwdi
fordreffuet tiden, Da haffde Jeg lenge siden weret Abgän
gen, Thi Jeg haffuer Slet ingen Tolhghed eller Roe wdenjeg
haffuer Noget At studere paa och forlyste mig wdi. Och Iche
En Aff Alle di Prester her I Egnen 1 Sligt giffuer Mig
Nogen trøst, Mens snarer til at laste, som Jeg och scharp
Refuterer I dem Igien wndtagen den hæderlige Mand Her
Frantz Michelsen i Aasted. Hand med sine herlige schriff
ter beroer mig saa Meget wel. Och hellers Ingen Anden, Jeg
Enten Kand faae Bøger Eller schriffter om Noget, langt min
dre Auisser.
Di agter Miere Alle det werdslige Mammon
och hellers deris Kald och Embede, som paa guds wegne
Slet Intet maa forsømmis, Huilche Her frans med sine her
lige schriffter Iche heller giør. Nu haffuer hånd wdsat och
fordanschet Diodorus Siculus1) och laande mig Arch Effter
Arch lige som hånd wdschreff tik Jeg Igien wdextraheret
l) Frauds Michelsens Oversættelser kom senere i Biskoppens Eje. vid.
Suhm ny Saml. IV 2. H, p. 78 Nr. 37 og Bircherod» Auktionskatalog.

234
och forkortet och gaf mig stor Rollighed och beroelse derwdi och ligesaa Herodoti, Thucydid, Xenophon, Ctezias och
Meget Andre herlige gode schribenter, som hand kaffuer fordanschet och Igien lod Mig wdextrahere. Saadant och der
ved kaffuer dend hæderlige Mand beroet baade Mig och Mange
fliere dansclie 1 gemeyne Borgere och Bønderstand, Som och
giffuer han nem En wdødelig Berømmelse.
Och gud Allermegtst Naadelig opweche Befordring och Recommendation
til Trychen, Kommer hans och i høy æstime ligesom M.
Peder Siuf allerede och fliere.
Och Nu Eder Min Høy ær værdig Herre, som saa Meget
herligen wel halfuer beroet Mig, och Gud allermegtst. beder
Jeg hierteligen styrche Eders Wlbr I Samme gunstighed
fremdeelis. Liff och helbred Er alt aff gud, Mens Jeg Kand
befinde, at wed lyst 1 Studering faa Adschillige widendschab
om guds wnderlig gierninger I førige och fremfarne tider
och Nu; och I denne tid finder Jeg paa mig selff Miere
styrche och Helbred End hellers, Naar Jeg haffuer Intet Thi
Middel och formue hos mig Er Intet, Saa jeg huerchen haffuer
Indkomst Ey heller Noget aff Mammens gods at beroe Mig
wdi. Och som Jeg Intet Andet Kand 1 arbejd giøre Eller
wdiette End at Mine Børn ved Bønder Arbeid och trældomb
I ansigtis Sued Effter guds befaling soger Næringen baade
sig och mig, opholder vi os derved Effter den leyligked.
Dog wdgiffter Schatt och tynge, Konge och Hosbunds Rett,
Tiende och Meget andet tager den største part hen.
Den
Almegtig gode gad liger drifuelse och welsignelse 1 det
lidet, der bliffuer Igien, saa opholder dog guds Naadc liff
och helbredet; Jesus Christus wor hiinmelsche Herre Konge
och Dommer lernper alting, ti, det beste.
............... 9, som Neffniss paa Dansche wdsat, haffuer Jeg
aldrig seet,, dets Indholde vild Jeg gjerne wide. Edda schal
well were fabeler ligesom Mange andre Rembser Eller gamble
Rimb, Som Endnu Er ochsaa her I Landet, saasom Jeg her
hos fortelger Noget Aff ved Huneslunde Eller Hundslund
Closter. Men det sandelig Rinder dog aff slig gammelt No
get sandt wd, Røgen Kommer af Branden.
Derfor wilde
Jeg wel Ønsche mig At see clete Edda, for Jeg finder baade
i Teberings och fliere gamle antiquitetiske Item nu I Mester
x) ulætseligt.
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Peder Siuffs Meget deraff Rimer Sig til gamle Sandhed.
Den lange gamle Old och Hedensche tid maa wel wvercheligt och wercheligt sig tildraget wdi, saasom det beviseligt
paa landet legger i ord och brug, at landet haffuer werefc
miere folcherigt, Sterchere och Megtigere. Endnu her lig
ger aggerrene I hieder och schoue, Kand sees at haffue weret I brug I gamle tid; Suare stien I høye, Begratfuelser
och dysser opsntt, Saa at den stien 20 Eller 30 Karle Iche
Kand I denne tid opsette. Paa Thømmerby Kierche I hanherridt Sees och stuore hugen stien høyt opsat, som I den
ne tid w-muligt, Huilche Eders Wlbr wdi Wisitatz hereffter
med forwndving Selff Kand see, och Aff første Christen Herr
Widrich wiis Bygt, som dog ligesom hans forfedere wille
begraffues I Høger wden for och Iche I Kierche, hand byg
te, Er och forwnderligt antiquitet. Mens det forvndrer Jeg
Mig paa, Huorledis børn bleff døbt Hige vel I den hedensche
tid paa lige Maneer som Nu med wands ösels paa Hoffuedet och ynschet ly che aff Thore, gud Odin och frøe ligesom
Nu I gud den Hellig trefoldigheds Naffn. Som och at I
dend hedensche tid bleff troldom Skarp forfølget och hadet
ligesom Endnu. Det Er dog tegn til guds almegtig himmelsche Regiering 1 den hedensche tid offuer hedninger. Saa
Mine tancher falder dj bt offuer Sligt Ind: til dommens dag
opstaar Hedninger och fordømmer mange Christne, Som Chri
stus Selff siger om Niniviterne.
Der lesis och wdi den 11 wise1) M. Wedels første Part
om Sterch tiderich och olger dansches Krig, som och med
fabel forblindet.
Mens Slaget endnu for Øyne denne Dag,
Nemlig stedet, som det schulde staa, Imellem Torsletf och
hørby Kircher, som Klarligen sees Endnu It stort slag
haffuer standet, som gammel folch siger waar det Slag Norden
wnder Judland. Men at Randsage wisens sandhed derwdi,
da Maa forstaaes Diderich Berns mange brøder och deris
søner at were hans officerer och Krigs helte.
Thi hand
h iffde Iche brødre, Mens 3 Søstre, Som vidre I Gothers
Her har Hukommelsen slaaet P. D. fejl, thi det er i den 12te
Kæmpevise hos Vedel, at Didrik af Berns og Olger Danskes Kamp
omhandles. I den Ilte Vise om Ulf van Jern er det Kongen af
Brattens Vendel, der bliver slagen, hvilket vel har givet P. D#
Anledning til at henlægge Kampen til Vendsyssel.
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Genealogie forklaris.
Olger dansche leffuede Iche heller
denne tid, Mens wi finder I gamle Remser och digt om Al
ger windilands Konge och Balder himerlands Konge (Himmerssyssel) deris Krig och Algers borgs Bygning. Och K.
Algers begraffuelse paa giøl och balders wed Kongsleff
lund1) I fleschuniherridt. Da haffuer Kong Didrich Aff bern
weret her Inde I dend Krig och werbet folch, som den 5te
vise Nest til forn forklarer, Som Er giort di dansche herrer
til Ære paa Munstring platz der di schuld vd (Det Donner
vnder Ross)» Saa At det Er denne Næse Konge Alger, som
derNeffniss, saa som Effter antiq. war da Mange slig Konger
denne tid til; och saadant at forstaa Alger vnder Olgers Nattn;
och Alger It gamle dansche Natfn; och Eflterdi Stedet wiser
Klarligen Slaget wd, Kand det Iche were troligt andet End
Sandhed vnder fabel forblindet ligesom Meget i Edda« Naar
Eders Wlbr Kommer her hen ad torsleff och hørby at visi
tere, Kand 1 Selff I Reisen fra Mit paa veyen See det sam
me, och Jeg da wider Kand berette gamle fölchis tallé der
om, som er for vit at schriffue, etc. Och meget sligt om
Nogen wild Wdsette S. D. Wormius Monumentische og Runische heschriffuelser paa dansche, Kunde wider antiquitetisch der Inddragis, som bemelt Er, och End Meget miere,
Som gemeyne Mand weed i Rimbs Rembser at talle om.
Huilchet Kunde were Hos dansche landssaater I høyst berømelse ligesaa och I Suerig, huor baade Wormius och An
der dansche Schribenters Schriffter Er och 1 høy æstime
och agt^ Som Jeg selff och haffuer taldt med Mange om. Och
I Hiøring 1058 waar En Suensche Captein Jon Bichonton (?),
Som ElscheduBligt dansche antiquiteter høyt, som gaff gode
Penge for sligt. Och Jeg fich Endog selff En foræring for
sligt gammelt. Ja liand gaff mig for It gamel Reffuen dan
sche trych^ Ichc 2 Sk. werd, waar noget antiq. hos, 1 Rixdaller, och gaff mig Aarsag derfor til gamle Rembser At
Affholde.
Naar Min Høyærværdig Kiere Hr. Biscop Kommer selff
her hen I Wisitatz, saa haabes Jeg den Ære, At I besøger
Mig saa som paa veyen lige mit Imellem Jersleff, torsleff
och Schiøttue Kiercher, som ær Mit lige Ner, och da wider,
*) Nu Kongsted lund, som imidlertid ligger i Helium- og ikke i Fle•kum-Herred.
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som En Sommersdag Kand beramis tit I da Kand offuersee,
Huad I widre aff Mit Kunde behage saa som Jeg det Iche
Nu Kand begribe. Men jeg vilde wide det Nogle Dage til
forn Enten til Jersleff Eller Di andre prester, at di Kunde
sige mig til, saa at Jeg Kunde vere tilstede. Falder Mig
Ellers, Jeg selff Kand formerche dødelighed, saa schal Min
Hustru och Børn (haffuerJeg dem sagt) Strax lade Eder det
wide och haffuer I da iche selff tid, Kunde det saa bestilles,
at I wed En lod strax drage Hid och besegle wdi schab och
Kistelyche, huad Jeg haffuer aff Bøger och Schrifft.1) For
Jeg weed vel, Naar det Er saa, Jeg Iche selff Kand giøre
det, der schal wel were Mange, der schal Riffue Adschiligt
til sig, som End och offte scheer I liffuet
Huad Kand
troes 1 Dødelighed, proberit baade hos mig selff och Mange
fliere steds. Hustru och Børn falder saa Meget til I andet,
at di det Ey kand Eff’tergrandsche.
Jeg fich och fra Min høyærwærdig Herre Morten Henrichsens och Ms? Birgegords Brølups Versioner, dem fremsentte Jeg Iche, Mens Miener At beholdes, Eller och widend om at fremsende Igien.
Min Manuscriptbog, Som Noget Er wdi om Biscop 01luff globs drab, Som I Synes at wille haffue snart Igien och
denne for Noget Andet at Consulere wdi stamebogen, Kand
Jeg Iche saa snart Miste.
Men om i Synes och det beha
ger, schal Jeg wdschriffue baade bisp Globs och Alt Andet
wdaff, Huad I begierer och det med første leylighed Eders
Wlbr tilschiche. Och Siger Mig lchun frit memoralit. och
alt huad I behager ligesom dengang alt til. Och Jeg schøtter Intet om Noget Er witløff’tigt, mens Miere begierlig Effter witløfftighed.
Jeg Kand det alt ligevel forstaae och
haffuer iche Roe wden Jeg Kand faae witløfftighed at begrunde
Mig paa. Eders Wlbr høyærwærdighed schal och faaet alt
igien forbedert och Iche forringet och ynscher Mig, At
Eders gunstighed wdi alt sligt Iche Affbrydes.
Jeg haffuer schreffuet Bertel laursen I Sundby til at Kiøbe
got Ny Brødgarns Eller groff Seigelgarns leridt 2 Eller 3
Allen til ligesom pacquet Kand were til at Indsye wdi, Huad
*) Af Bircherods Dagbøger under 25de Octob. 1707 sees, at han havdo
tilskrevet Præsten i Jerslev om at skaffe ham de Haandskrifter, der
maatte hades i den da nyligt afdøde P. D.’b Bo.
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1 Aff gunstig' fromhed vil Mig laane Eller tilschiche. Naar
Eders Wlbr lader ham tilsige och siger hannein til, Saa
sclial han det och Effterkome.
Och Er det lidet pacquet,
Saa Er ham och fremsendt En liden pose dertil.
Mens
Min Høyærwærdig Kiere herre wille holde Mig fremdelis al
ting thil gunstighed och godhed aff Sin Edel fromhed. Och
Jeg tacher Meget flitig Høyærwærdige Biscopinden for dete
lagens fremsendelse med denne schøne och gode pacquet
wdi. I huordant Jeg Kand tiene Eller forschylde det Hos
Hendis wlbr Hæderlighed Igien, Saa Er Jeg da dertil høy
forpligt och ønscher Mig Noget at wdrette til Hendis wlbr
behagelighed.
Jeg frygter wel, Jeg er for meget witløfftig och Dristig
wdi mine Schriffuelser. Men dog begieris, at alt Maate I
Min høværværdig welbr herr Biscops gunstighed optages.
Jeg til Døden Schal were och forbliffue Min Høyær
wærdig Kiere Hr. Biscops Trohiertige och ydmygligste thienstvilligste Thjener
Peder Dyrschøtt.
Eghd.

Knirø I Jersløffsogn Janvary 1699.
II.
(Johan Urne paa Thidemandsholm. Peder Syv.

Ny Skat.)

Marts 1G99.
............... Nu paa en ti eller tolv Dages Tid bliver jeg
flux forhindret formedelst min Husbond Johan Urne til
Tidemandsholm vil have mig til sig for med ham at stu
dere og disputere i nogle Kosmografiske Sejlingsbøger, JordGlobus og Omsejling samt Herbarier eller Urtebøger, hvori
jeg ogsaa er bevandret. Baade han og jeg have Lyst dertil
saavelsom til adelige Stammebøger og den højfornemme
Stands Genealogier, og han har spurgt, at Eders Højærvær
dighed har gjort mig stor Befordring til at faa slige. Han
er meget svagelig og ligesom jeg flux aldrende; dog er jeg
to Aar ældre. Han vil bero sig i Studering og Videnskab.
Han giftede sig ikke heller og har ingen Børn men god Rig
dom, saa han ej skøtter om videre af den verdslige Mammon
netop ligesom jeg..................
Jeg har hidindtil studeret i Hrr Peder Syvs Viser og
har konfereret dem med adelige Stammebøger og Gentalo-
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gier og andre antikke Manuskripter, jeg har.
Hans følger
lige med mit alting uden i nogle faa Poster, som jeg har
rigtigere og vissere Forklaring paa end han, og som jeg har
opsat paa en Memorial: 1. Om de Dronninger Sophie. 2.
Om Tovelille, som skulde være ombragt af Dronning Hel vig,
som ikke er sandfærdigt. 3. Om Marsk Stig og noget om
det Islandske. Denne Memorial vilde jeg gjerne have befor
dret til Hrr. Peder Syv ved Eders Velbaarenheds Befordring,
om jeg turde det begjære, for at samme hæderlige Autor
kunde have det til Korrigering og Rettelse, naar hans Viser
oplægges igjen, som jeg vel ved snart sker, thi der er Mange,
som tragter efter dem.
Item fordi han i sin 40nde Vises
Slutning skriver, at en Islænder Mr. Brynolfius siger sig
fastelig at kunne bevise, at Ærkebisp Absalon og Esbern
Snare, hans Broder, skulde have deres Herkomst fra Island,
og at han har dette Bevis.
Dette er kontra det, jeg har
om Toke, Palnetokcs og Odinkar Ilvides Herkomst og Bisp
Absalons og de andres Nedstammen som Hvider fra denne
Broder. Det ei\ ogsaa imod M. Welleius’s, M. Morten Pe
dersons, Fru Anne Krabbes og tiere andres Genealogibøger,
som jeg har, saavel som mod M. Mikkel Teberings Opskrif
ter. Hvilket har givet mig stor Begjærlighed og Attraa ef
ter at faa denne M. Brynjulfs Bevis, hvilket ej paa nogen
anden Maade er muligt at faa end ved Eders Wlbr Skri
velse til Laans paa kort Tid. Er det da paa Latin, saa be
fordrer Eders Wlbr mig det vel en Famulo eller Student ud
sat paa Dansk, saa at jeg derved kunde faa den ældste Adels
familie i Danmark komplet...............
............... De Holstenske Adeliges Slægtebog mangler
jeg fra 1620. Men denne kunde jeg faa kompletteret af
Caspar Danchwarts holstenske Krønike, som jeg erfarer af
Eders Wlbr gunstige gode Skrivelse, at I er om at faa. Og
jeg mener vel og at Magister Reenberg skulde kunne faa
den i Viborg hos S .... (?). Denne attraaer jeg helst, efter
som baade Eders Forfædre og mit Forfædrene har Udrindelse der fra...............
............... Den Svenske Adels Stammebog har jeg vel
indtil 1612, men saa fattes mig alt fra den Tid.
Til den
ved jeg ingen Befordring, uden der kunde være nogen Lieb
haver i Sligt i Malmø eller andetsteds i Skaane, som har
enten Ligprædikener eller andre Slags Slægtebøger .....
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M. Mikkel Thebefings Danske Manuskript om den Dan
ske Historie har jeg indbundet, saa snart jeg fik det, i det
brune Papir og indsat alt, hvad der fandtes løst og som var
det rareste. Især de Breve, som St. Angarius, den første
Prædiker, Ao 834 vare^meddelte, som ere meget rare og som
laa løse deri. Jeg vilde ønsket, at man kunde have faaet
hans Arbejde deri fuldkomment. Men det have hans Børn
Skyld i ligesom og SI. M. Jakob Hansens, der ikke have for
varet og elsket deres Sal. Forfædres herlige Skrifter. Mine
Børn skulle vel gjøre det samme efter min Afgang, og der
for er det mig en stor Glæde, at Gud opvakte Eders Wlbr
til at behage samme mit Arbejde og ville have det, som og
skal ske før nogen Anden. Dog der er ingen af Præsterne
undtagen Hrr. Frands i Aasted, som begjærer det eller ha
ver Behag eller Lyst dertil, di behager alle mere Mammon.
Ellers haver den Wlbr gode Frue tFru Kirstine Beck til
Vraae vel begjæret at være det næst, om jeg først døde, saa
som hun er min Sognekirkes, Jerslev Kirkes Patron og raader for min Begravelse der...............
............... Den store ny Skat vil tvinge os fattige Bøn
der haardeligen. 1 Rd. af Tønde Hartkorn foruden de andre
rette Matrikuls-Skatter. De som have havt deres Hovedgaarde fri saa lang Tid saa vel som Præster og de, som
have Indkomster, have da noget at tage det igjen af, men
vi fattige Bønder have slet intet uden af Jordens Væxt, om
Gud naadeligen vilde velsige den ......
............ ... Aarsagen til sligt ers at Øvrighed, Herskabet,
Militsen, ja endog Præster bruger deres Mammon og Ind
komster til Vellyst, Pragt og ny Verdens Hofart; saa tager
formuende Bønder Exempel derefter i det Sted at de samtlig skulde kjøbe og tilhandle sig Bøger med hvad der er
nyttigt til Tarvelighed, Lærdom og Dyder, saa som smukke
Historiske, der giver de bedste Exempler. Saa skikker Gud
dem da paa anden Maade Udgifter og straffer alle over en
Kam...............
............... Den Post om Hrr. Kristen Bidstrups Herkomst
skal jeg med forderligste skaffe Besked om. Er Konen fra
Bistrup ved Hjørring, er der over de 16 Præster baade i
Afkom og Svogerskab i samme Slægt, hvoriblandt Hr, Hans
Tomsen i Aaby, Hrr. Frans i Aasted og flere...............
............... Ellers falder mig ind endnu en sær Begjæring
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om Videnskab af Samsøs Beskrivelse af Resenius eller Kingo1), som jeg for nogle Aar siden havde laant. Deri findes
nævnt noget af Jørgen Seefelds theatrum nobile, som jeg
aldrig har havt, om den adelige Slægt Schade. Latinen deri
kunde jeg ikke vel forstaae og der var da ingen, som kunde
oversætte mig det paa Dansk.
Dette vilde jeg saa meget
gjerne ved Eders Wlbr gode Befordring maatte af Eders Famulus eller af en lærd Student forfattes paa Dansk................

IIL
(Borgmester Kotti i Odense. — Hans Gaas. — Familien Worm.)

26de April 1699.
............... Om Borgmester Kotti2) finder jeg i en Extrakt af
gamle Breve: 1547 Kong Christian III Dom mellem Hrr. Niels
Fris, Kannik i Roskilde, og Jørgen Kotti, Raadmand i Odense,
om Arv efter Sak Hrr. Jens Eggertsøn. Eftersom Hrr. Nielses Fader, Eggert Fris og Christen Lauritsen vare begge
fødte af to Søstre og Jens Eggertsøn var samme to Søstres
Broder, hvem Arven falder efter, da dømtes Niels Fris at
arve i sin Faders Sted lige med Christen Lauritsen, Fader
til Jørgen Kottis Hustru. Jeg slutter heraf, at det har væ
ret før Jørgen Kotti blev Borgmester, og saa er det og be
visligt, at hans Hustru var af adelig Stamme.
Thi Ufri
maatte i den Tid ikke arve efter fri Mand i Jordegods...............
............... Item en anden Extrakt af en Dom lyder saaledes: 1537 Kongelig Dom mellem Hr. Niels Fris, Kannik
i Roskilde, og Hrr. Hans Gaas3), Præst i Svendborg, Jesper
Hansen, Raadmand ibid. og Hans Nielsen, Raadmand i As
sens, Hrr. Niels Frises Svoger, paa den anden Side om to
Gaarde, Sal. Niels Mogensen havde kjøbt, før han fik Kir
sten Hanses, Hrr. Hans Gaas’s Moder, hvorfor hun intet
kunde arve deri og ej heller hendes Søn Jørgen Nielsen.
Hr. Hans Gaas’s Moder, som var død tilforn, og hans Svo
ger Jesper Hansen og Hans Nielsen vare ufri og kunde ikke
x) I Slutningen af Resens Beskrivelse af Samsø er aftrykt, foruden an
dre Ærevers til Øen, Kingos versificerede Beskrivelse af den.
3) Borgmester i Odense 1651.
3) Om Hans Gaas vid. J. L. Rohmann. i „For Litt. og Kritik“ ni
pag. 97.
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arve frit Gods, og derfor ere samme Gaarde ham tildømte,
forsaavidt som der ere fri Medarvinger dertil1)...............
................Item finder jeg i et extraheret Brey af 1459,
at Knud Worm, Borgmester i Horsens har beseglet etSkjødebrev til Hrr. Erik Ovesen Rosenkrands, Han maa vist have
været af Sal. Doctor Oluf Worms Forfædre, saa at Wilhelm
Worm, hans sak Fader, kunde være som en pronepos fra
ham. Der findes og nævnet en Mand i Sjælland 1616, der
hed Knud Worm. Om han vedkom Sal. Doctor Oluf Worm,
ved jeg ikke. Men han havde en Søn Christian Worm, der
boede her i Vendsyssel og døde for nogle Aar siden. Men
hans Børn vide ikke det ringeste om deres Slægt
IV.
(Kopernikus. — Torfæus. — Peder Syvs Viser. — Familien Reenberg.)

October 1699.
............... Jeg har i denne Sommer kun kunnet forfatte
ganske lidet i Extraheringer af Antiqviteter og andet Til
med vil og nogle gjerne styre og raade mig derfra med de
Ord, at fordi jeg er en ringe Mand, tør jeg ikke understaa mig
at skrive eller korrigere noget i Norske Krønike og Island
ske Skrifter i den Mening, at noget deri ej skulde være ret,
(som og sandt er) og de ville forfærde mig derfra med deres
Tykke, at jeg skulde faa baade stor Spot og Skadelidelse
derover. Ligesom fordi jeg havde skrevet noget imod Kopernikus og angivet ham vildfarende i meget af hans astro
logiske Kunst, hvilket jeg og beviser baade med ældre og
yngre Astronomer som og af den hellige Skrift Bibelen, som
jeg mest tror, og som stemmer med gamle Astronomer.
Men de kunne dog ej forskrække mig fra den Sandhed, mig
tykkes. I Synderlighed efterdi I min høyærværdige Herre
ikke endnu haver lastet mig i noget og ej heller nogen ha
ver overbevist mig om, at jeg skulde være vildfarende i
Noget. Og indtil da staar jeg fast ved, hvad jeg har skre
vet. Og jeg har ofte forbedret Nordiske Antikviteters Pro
ces og Rettergang, Saxo og gode Skribenter til Forsvar
mod Chron. Norveg. og de Islandske Skribenter Arngrim
Jonæ og Andre.
Og især imod Tormod Torfæus, som er
mest vildfarende og vilde have vor Danske Konge Række
x) Sammenlign Robmann pag. 102.
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før Christi Tid ej at være ret, men vilde forandre det efter
Sagn og Visestykker, som er urimeligt i meget med Hen
syn til Tiden...............
............... Af mine Børn er jeg anmodet om, hvis saa
var, at de kunde faa Gerners Postille, da vilde de, jeg skulde
give Nathanael Tilassii Postille1) for den, som er i tre Par
ter, Sommer-Part, Vinter-Part og Helgendages-Part...............
...............Mine Børn og Kone have og hegjæret, om det
var muligt, at de kunde faa M. Peder Syvs 200 Viser og at
jeg for dem vilde give en af mine enten Tyske eller La
tinske Bøger og at jeg vilde skrive herom til vor højærvær
dige kjære Hrr. Biskop, saasom I var saa god en Gang at
laane mig den. Men jeg var ræd for, at den skulde blive
blive stødt ved deres megen Læsning deri, og sendte derfor
Eders Wlbr den igjen uden Skade, og nu ivres de over mig
derfor. Men kunde jeg faa den uindbunden, saa kunde jeg
selv indbinde den i slet Bind.
Thi prydet eller smykket
Bind gjøres ikke Behov; Læsningens Indhold og de gamle
Historier er det bedste. Ungdommen kommer til saa god
Fornuft af historisk Læsning...............
............... Jeg beklager mig haardt over, at Sal. Mag.
Reenberg saa snart afgik, hvorover jeg nu ikke veed, hvor
jeg skal faa Hegelunds og Løvenbalks Stammer kompleterede,
af hvilke han havde nogle Grene i sine Ahner. Især de Løvenbalker, som af Kongeblod ere udrundne ......
V.
(Indeholder en Oversigt over Danmarks Historie fra Aar 1 til 169$.)

VI.
(Indeholder Danmarks Historie før Christi Fødsel.)

VIL
(Museum regium. — Aviser. — Salg af en Fæstegaard, hvor P. D.’s Sviger
søn sad. — Oldsager. — Forslag til en antikvarisk Beskrivelse af Stiftet.)

............... Ao 1700.
Jeg maa bekjende, at dette Museum regium er et rart
l) „Christliche richtige und deutliche Erklärungen aller Euangelien“ af
Mag. Nath. Tilesius. Leipzig 1614. fol. Er et meget smukt ud
styret og vist i sin Tid kostbart Værk.
16*
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Skrift af Doet. Jacobæus.
Men havde han sat den paa
Dansk, da blev den mere i Agt og Anseelse af Landsaaterne,
som ikke forstaa Latin. (Thi de latinske Præster og andre,
som skøtte om sligt, ere meget faa.)
Men vi andre ere
mange og flere og ville ønske det, ligesom vi gjøre det om
Wormii latinske Skrifter...............
............... Der findes i samme Museum regium Noget
om Jens Hammersholt, som er i Kongens Arbejde for en
Tyv, pag. 26.
Dette vilde jeg gjerne vide Forklaring paa,
hvorledes det kommer sig med hans Historie, for jeg kan
ikke forstaa det af Latinen derom. Thi han maa være kom
men her fra Hammersholt i min Egn næst ved mig i Tors
lev Sogn. Derfor vilde jeg gjerne vide, om det er godt eller
ikke, der tales om ham?)...............
............... Hr. Peder Syvs Viser beholder jeg da stille
efter Eders Welb* gunstige Skrivelse.
Men min Kone og
Børn de slide den op i idelig Læsning til Tidsfordriv, og
derfor har jeg ikke turdet have den. Men eftersom vi maa
beholde den, da bør vi svare og betale, hvad den koster,
dertil bør Taksigelse for Befordring være med.
Jeg vilde
derfor gjerne vide, hvad vi skulle betale derfor.
I en kort Extrahering sammenskriver jeg alt, hvad der
passerer i disse Aaringer, og det sker efter Aviser, som vi
nu slet ingen faar af her.
Men før har jeg havt alle Avi
ser, Kjøbenhavns maanedlige Relationer og har Extract af
alt passeret undtagen fra 1698; der fattes mig Maj, Juli,
August, September og December Maaneder. Item for 1699
fattes mig Februar, Maj, Juni, Juli, August og December
Maaneder; og af dette Aar 1700 fattes mig alle Maaneder
undtagen Januar og Februar. Om disse, som mig fattes,
kunde noget Steds bekommes saa længe til Laans paa en 8
Dages Tid, at jeg deraf kunde tage Extrahering, da vilde
jeg meget ydmygeligen begjære min høyærværdige Herres
gunstige Befordring dertil...............
............... Den ærværdige hæderlige Magister Peder
*) P. D. vilde ej, om han ogsaa havde forstaaet Latinen, have faaet
mere at vide om JeDS Hammersholt end det samme.
Det var et
af de mange Snurrepiberier, der gjemteB paa Kunstkamret, nemlig
to over hinandeu passende Stykker Træ, hvori de nævnte Bogstaver
vare skaarne, saa at de passede over hinanden.
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Schade har jeg slet ingen Relation faaet fra, siden han drog
hjem over til Roskilde, skjøndt han lovede at ville skikke
mig efter en Memorial noget til min højærværdige kjære Hr,
Biskop...............
............... Ellers er der en Gaard her i Jerslev Sogn
paa hans Navn. Den kaldes Nørgaard i Sterup og er med
nogle flere tilfalden hans sak Broder Magister Christen
Schades Børn i Arv. Samme Gaard boer min Dattermand
paa, og jeg frygter for, at den skal sælges til andre end jeg
vilde. Jeg med en af mine gode Venner vilde tilhandle os
selv den og give derfor saa højt som nogen, om vi kunde
faa, at velbemeldte Hr. Magister Schade efter gunstig Af
tale vilde lade os tilsige derom og lade os det vide før an
dre, for at ikke nogen Bondcplager og Udskinder skulde
komme til at øde og ruinere mig og mine der paaboende
efter den Tids Tilstand, der nu er over fattig Bønder
gods ................
............... Om gamle Mønter af Kobber før Kristendom
men skal jeg give Eders Wlbr videre Forklaring, thi jeg har
nogle, funden i en Begravelse mellem Ben og Aske...............
............... Jeg synes, at dersom Eders Wlbr befalede
Stiftspræsterne, hver paa et helt Ark eller to in folio at ud
skrive deres Kirkers Beskaffenhed samt hvad Monumenter,
Antikviteter og andet sligt, der findes, item hvad Ilerregaarde og Møller, der findes, og hvem der er Herregaardens
Ejer eller før har havt den i Eje, og deres Taxt, alt lige
som i de fynske Opskrifter.1)
Kirkerne kunne ej alle saa
lige udridses, men det er nok at tegne enten den er taarnet,
spiret eller kullet, desto mindre er Umagen og Bekostningen.
Der er henved et hundrede Præstekald i hele Stiftet. Men
jeg ved ikke, om Læsø hører med, for Viborg har den. Det
er dog en gammel berømt Insul til Vendsyssel; men i gam
mel Tid et sørøYerisk Nest.
Der er og mange Steds i Sognene adskillig Snak om
Høje, Begravelser i den hedenske Tid.
Enten det nu er
Fabel eller ikke, burde det dog lige godt opskrives.
De,
der ikke ville tro det, maa lade være.
Det er klarligt at
*) Theatrum Fioniæ Chrono-Topo-Prosographicum, captum sed non
perfectum a B. Joann. Bircherodio. 4to. (Bircherods Auktionskatal.)

246

se for Øje, at Landet i gammel Tid har været mere besat
end som nu...............
............... Jeg har i Fru Ane Krabbes Opskrifter nogle
Høje, som skulde kaldes Musehøje, hvor en hedensk Herre
Mago Mus skulde være begraven, men jeg kan ingen Steds
finde, hvor de Høje ligge her i Vendsyssel, Item er der en
Høj paa Gjøl, som en Konge (jeg forstaar Næsse-Konge) er
begravet i efter gamle Folks Snak, Item Vidrichs Høi, som
byggede Tømmerby Kirke paa Hannæs og dog ikke vilde
deri begraves, men i Højen uden for hos hans Forfædres
Høje. Var alt sligt af hver Præst i hans Kald opskrevet,
var det højberømmeligt. Jeg har vel en Del opskrevet der
om, men ikke saa fuldkomment som det ellers er og findes.
Kunde man saadant faa hos hver Præst, var det ønskeligt.
Men der er og en Del af Præsterne, der som Epikuræere
og Mammons Trælle intet skøtter derom...............
............... Jeg kom i Discurs med en god Ven om Doet.
Jacobæi museum regium, som han og ønskede, at I vilde
skrive paa Dansk............... Og i Synderlighed var det vor
Tale og Øn9ke, at I vilde befordre SL Doet Wormii latin
ske Antikviteter og Monumenter pna Dansk at transfereres
i Aalborg latinske Skole af Disciplene, et Par Ark ad Gan
gen, som siden kunde oversees og til Trykken gjøres fær
dige.
Det vilde sandeligt være berømmeligt og Disciplene
desto snarere og bedre næmme Latinen...............
............... Hrr. Albert Christensen i Volstrup Præstegaard,
Provst i Børglum Herred, har faaet Ordre til, nu til først
kommende 5te Decbr. at sætte Schades Børns Gods paa
Auktion, til hvem der vil give mest derfor, og denne Auk
tion skal staa i Tolstrup i Vreilev Sogn.
Herover er jeg
som og min Dattermand hel bange for, at den Gaard Nør
gaard i Sterup i Jerslev Sogn skulde komme til fremmede.
Men kunde det ske, at vor højærværdig kjære Hrr. Biskop
vilde skrive Hr. Albert til, at den blev mig næst samt min
Svoger og Seigneur Eiler Holm til Høgholt, som vil hjælpe
os med Penge dertil eller og selv tilhandle sig den, som vi
og nøies med. Eller og højærværdig Biskoppen selv vilde
tilhandle sig den og tage aarlig Rente, Skyld og Landgilde
igjen af hver Tønde Hartkorn 50 eller 55 R_$.
Der er
4Va Tønde Hrtkn. eller ved den Pas. Det andet Gods er
ringere og kan ikke bydes saa højt paa. Men 50 R$. have
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vi budt særskilt paa den Gaard fra det andet. Hrr. Albert
gjør vel meget godt for Eders Wlbr Skyld.
VIII.
(Disput med Magnus Aagaard.)

Novb. 1700.
Min højærværdige Herre og Patron besværer jeg med
saa meget andet fordum som nu hermed.
Jeg cr i Dispu
tats med en lærd Mand i Thy1), saasom vi vexle ofte Rela
tioner med hinanden i antiqvitetiske Sager.
Som I ser
af det hoslagte, ere hans og mine Disputeringer hinanden
haardt imod.
Jeg vilde gjerne ønske og begjære min høj
ærværdige Biskops Betænkning derover i et Ord eller to
hvem af os der har den retteste Mening...............
...... Derfor skikker jeg Eders Wlbr begge to Por
tioner, at I ville det overse efter Eders Lejlighed, som Ti
den til Respit kan give sig, indtil i Juledagene, 2den, 3die
eller 4de Juledag, om I da vilde være saa gunstig og sende
det indbeseglet til Bertel Laursen Vorbjerg i Sundby, at
han kunde skikke mig det igjen med Folk her af Egnen,
som altid komme til ham.
Thi i de Dage kommer enten
Bud fra forne Hrr. Mogens Olufsen Aagaard eller og han selv
til Torslev Præstegaard til Hrr. Peder Bloch, og da skal jeg
give ham Svar paa foresatte Disputering og Memorial, om
jeg ved noget derimod.
Derhos vilde jeg saa gjerne vide
et Ord eller to om, hvilken af os vor kjære Hrr. Biskop vil
holde med, om vi komme i Væddestrid med hinanden...............
. ..............Ellers falder mig som i Ungdommen mange
Disputeringer til, ja det baade om Helvede og om Guds
Rige, saa I skal end le af en stor Part, naar I ser det» Og
i Synderlighed med en af mine fornemme Venner, som hol
der Kopernikus’ Skrifter og astronomiske Meninger for rette,
som dog er imod de gamle Mathematieis, Ptolemæus, Tyge
Brahe, Herlicus (?) Helvaderus og andre...............
............... Item om Helvede. Var ikke Helvede til end
nu, hvor skulde Fanden og andre Aanders Boliger være,
Magnus Olai Aagaard, af hvis cogitationes de prædiorum Irup &
Øland antiqvitate & nomine, Suhm i sine Samlinger I. 146 leverer
et Par snurrige Prøver. Dette Haandskrift haves paa det Kgl. Bibi.
i N. Kgl. Saral. Nr. 188. 8vo.
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hvis det ej var saa.
Afgrunden og Helvede er it og er
Jordens Ildpøl eller Bug, hvoraf de mange Ildvæld og
Svovlpøle opvælde, saasom Vesuvius, Ætna, Hekkelfeld
og flere...............
IX.
(P. D. vil have sin yngste Søn anbragt som Smaadreng hos Bispen.)

25de Januar 1701.
Min højærværdige kjære Hrr. Biskops Befordrings Gun
stighed vilde jeg ogsaa snart gjerne begjære, om det var
muligt, at jeg kunde faa min yngste Søn Conrad, der nu er
i sit 13de Aar, til at tjene som Smaadreng hos Eders From
hed og passe paa at lære at opvarte Eders Wlbr og hæder
lige Fru Biskopinden samt Eders kjære Børn1), gaa Ærin
der i Byen og anden Skikkelighed: som for Borde at tjene,
saasom jeg mener, at I har slig en liden Smaadreng fornø
den. Og han imidlertid kunde lære gode Skikke og Dyders
Forhold hos højfornemme Folk, og undertiden, naar intet
andet var at gjøre, skrive og af Eders elskelige Børn lære
Noget af deres Lærdoms Øvelse.
Jeg vilde vel have havt
ham i Studerings Skole, men mine Midler og Formue ere
ikke til at udholde denne Bekostning.
Men mit Haab og
Mening er, at han i slig Maade skulde ligesom jeg i min
Ungdom lære Forstand og Fornuft, saasom jeg ikke havde
Skolegang over et Aar, men kom paa lige Maade ud at tjene
og i Omgængelse hos højfornemme Folk.
Derved fik jeg
Fundament til den ringe Lærdom og Fornuft, jeg har, som
og har været mig beforderlig til Velfærd, indtil nu de store
Skatter og Udgifter tilligemed Alderdom og Skrøbelighed
fornedrer og undertrykker mig meget, hvorved jeg har forloret de gode Midler og Formue, jeg har havt. Jeg tvivler
ikke paa, at det fattig Barn jo skal vorde flittig og tro i
hvad der tiltroes ham, og i et halvt Aars Tid kan det for
nemmes, hvad han er bekvem til, dertil vil jeg da af mine
egne Midler og Evne stræbe at koste paa ham. Jeg har afstaaet min Bonde-Nærings Avl og Bjergning til hans ældste
Brødre, og de drager ham fra mig til deres Brug, til at
røgte og vogte Kvæg, saa at han derfor intet kan lære hos
mig.
Dette vrider det stakkels Barn sig og ved, saa vel
x) Sært nok, at P. D. ej viddte, at Bispen ingen Børn havde.
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som jeg selv, om hau intet skulde lære uden slig fattig
Bønder-Handel.

X.
(P. D. takker for 8 Bøger fint Papir, Bispen har sendt ham, lige
som for Peder Syvs Visebog. — Omtaler forskjellige Rejsebeskrivelser,
som han deels har læst, dels ønskede at faa. — Med Brevet fulgte en
Beskrivelse af Begivenderne i Vendsyssel i Svenskekrigen, som imidlertid
mangler i Haandskriftet.)

19de April 1701.
............... Min Sognepræst Hrr. Henrik Klein var i Paaske Helligdage hos mig i min Svaghed, da lovede han mig
at fremskikke en lille Pakke med to Viser i, hvori der fin
des videre om Hrr. Tyge Krabbe end som Resen omskriver,
og en Vise om Slaget ved Sundby 1644. Hvis Eders Høj
ærværdighed begjærer videre om disse Svenske Tider 1644,
fra 1657 til 1659, da skal jeg forfatte herom efter Breve og
Tegnebøger, saavidt jeg har, og sende det med det forderligste. Ligesaa om den Kejserlige l id 1627 og 28...............
............... Jeg ved ikke, hvem der rejser herfra til
Sundby«, tør det er sket. Dette beklager jeg mig meget
over, thi ellers fik I mere fra mig Tid efter Tid.
Min
Sognepræst Hrr. Henrik Klein faaer vel ofte Bud, og kunde
vel hjælpe mig, men jeg tør ikke begjære det, thi Præsterne
ere underligt sindede og ville ikke saaledes tage fattige
Folks Ærinder at befordre, og jeg synes ikke, at jeg vil
tage den hæderlige Mands Ugunst for at besvære ham
dermed...............
XI.
(P. D. sender Bispen Haandskrifter og tilbagesender Bøger.)

Maj 1702.
Nu forgangne Vinter har jeg været saa meget forhindret
ved min store Svaghed, saasom jeg nogle Gange troede, at
der ikke var andet end Dødelighed for mig. Dog sparede
Gud mig naadelig Livet, og jeg er nu noget bedre og vilde
endnu gjerne studere videre i, hvad jeg ikke har havt Tid
til at konferere med, hvad jeg haver af Antikviteter baade
nye og gamle. Hermed sender jeg Eders Wlbr hosfølgende
Pakke og ønsker hjerteligt, om I vilde behage noget deraf.
1) Danske Kongers Slægtebog af SI M. Lyskander, hvori
jeg har noteret og tegnet de Vildfarelser, han deri har, hvil-
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ket jeg ser af Sal, Erik Krabbes og gamle Præsters Anteg
nelser ................
2) Item en skreven Bog, Extrahering af adskillige Bø
ger, hvori synderligt om Islandsk Skribent Tormod Torfæus,
som har givet mig højeste Aarsag til Disputering, fordi han
med sine Meninger vil kassere Saxo og Andre gamle Anti
kviteter meget uretteligt..................
............... Mig er sagt, at de Svenske have oplagt den
Norske gamle Krønike,
Den vilde jeg saa gjerne, om den
kom Eders Wlbr for Øje, at jeg maatte laane paa 8 eller
14 Dages Tid i det længste til at konferere den med SI.
Doctor Wormius’ Norske Krønike paa Dansk, som jeg har,
og imod Johannes Magnus, Erik Olai etc.
3) Jeg fremskikker ogsaa M. Mortens Traktat om Hvi
dernes og Bisp Absalons Herkomst, som er indbunden hos
H. S. Kong Christian quarti Kroning 15961), saasom jeg har
Udskrift af Sal. Krabbes mere vidtløftigt om samme Slægt
og Herkomst, hvori ogsaa flux er noget kontra M. Mortens,
item imod SI. Doctor Resens og M. Peder Syvs, som I
videre har af en Memorial, der ligger hos disse Genea
logier ...............
4) Jeg sender og herhos M. Peder Syvs Ordsprog med
meget stor Taksigelse for Eders Wlbr's gunstige Laan. Jeg
har havt den alt for længe og ikke sendt den tilbage igjen,
fordi baade jeg selv og mine Børn næsten have afskrevet
den...............
5) Ellers siges mig, at der skulde være udgaaet et Skrift,
som kaldes Nova literaria maris Baltici & septentrio, med
Dødsfald og andre Geschichter for disse fire sidste Aar.
Kunde det komme min højærværdige kjære Hr. Biskop for,
vilde jeg og hegjære eders Wlbr’s gode Gunst til at faa det
til Laans paa nogle Dages lid.
Item Peder Brincks Chronologi over det gamle Testamen
te2), som er mig berettet er udgaaet, vilde jeg ogsaa gjerne
x) Klarlige oc Visse Beskriffuelse om den Stormectige Høybaarne Førstis oc Herris Christians den Fjerdis Kongelige Kroning, Fordansket
ved Andr. Benedict. Dallinum. Kbhvn. 1698. 4to.
’) „Det gamle Testamentes 4000 Aars Chronologie og Israelitiske Hi
storie fra Verdens Skabelse indtil Jesu Christi Fødsel osv.“ af Pe
der Jacobsøn Brinck Collegii Medicei Inspector. Kbhvn. 1701. 8vo.
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se for at overkonferere den med en, jeg selv har uddraget
efter Josephus, Bibelen og andet, hvilken jeg skal ren
skrive ...............

XII.
(Familien Finche og P. D?s egen Slægt. — Clemen Slag til Røgelhede. — P. D ’s egne Haandskrifter. — Fam, Rosenkrands. — Haandskrifter, som P. D. har kjendt. — Præstealægter. — Ildebrande i Hjør
ring, — Havets Gjennembrud ved Agger og Harboøre,)

2den Juni 1702.
............... Jeg foretager mig strax at gjennemse og kon
ferere den Svenske Norges Krønike1) mod Wormii Norske
Krønike og kan allerede se, at der vel skal findes mere i
denne end i Wormii...............
Dernæst den Nordfrisiske Krønike2), den jeg meget be
hager og er sandelig en rar Bog. Den konfererer jeg med
Caspar Danchwarts Extrakt, og jeg kan allerede ved et ha
stigt Eftersyn fornemme, at der er meget deri, som Danchwart ikke har...............
Belangende den Finclieske Slægt vil jeg efterse i for
nævnte Bog. Thi efter min Sal. Faders Opskrift og Beret
ning i min Barndom, sagde han, at de Yare komne fra Lånte
Mecklenborg af adelig Stamme. Hans Farmoder var af sam
me Slægt og roste sig af, at der var nogle i Rigsraadet i
Sverrig af samme Slægt, beslægtede i tredie eller fjerde
Led...............
............... Han talte og mange Gange om, at hans Moder
var enten Faster eller Moster til Sal. D. Chr. Langbjerg
(Longomontanus). Men det havde han ikke skrevet. Nb.
Min Fader var født i Harsyssel ved Lemvig i............... og
der gift. Men lians Fader var født i Angel ikke ret langt
fra Flensborg, og hans Moder^hecl Janiche Finche/ Derfor
tragter jeg nok efter hvad mere Videnskab, jeg kan faa af
de Holstenske Antikviteter, hvorfor ogsaa den Friser-Krønike er mig meget behagelig. Og af Finclierne skulde der
være en Gren blandt Greverne Kaggs3), Kønigsmarks og flere
*, Peringschölds Udgave af Snorro.
3) Anton Heimreichs erneuerte Nord. Frisische Chronich. Slesvig
1668. 4to.
s) Af Slægten Kagg var der da kua en Greve, nemlig Lars Kagg, der
døde som Rigsmarsk 1661.
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Svenske adelige Stammers 16 eller 32 Aner, hvorfor jeg og
saa haardt tragter efter enten af Svenske Ligprædikener eller
andre Svenske Antikviteter at faa nogen Oplysning derom.
Greverne Oxenstjerne have ogsaa de Slacher eller*;Slager blandt deres Aner, og nogle af dem vare Nedarvinger
efter Clemmen Siage, som ejede Røgelhede1) i Hellevad Sogn,
som Sal. Hr. Ped. Munks Fader, Landsdommer Hr. Mogens
Munk kjøbte Godset af, hvorved Medarvingerne her bleve
tvungne til at sælge Sønnen Hr. Peder Munk deres Arve
gods, fordi de vare gifte i privat Stand.2) Jeg havde noget
derom i et gammelt Skjøde, der er forkommet for mig i
Svensketiden 1658 tilligemed flere Antikviteter...............
............... Foruden det andet fremsender jeg hoslagt sex
Stykker:
1) Genealogi over Dansk Adel, som jeg har begyndt at
tage mig for at renskrive, men igjen er holdt op med for
at efterforske, om jeg kunde faa den kompleteret.
Thi
hvem der enten er fødte, gifte eller døde fra 1648 af, har
jeg kun ganske lidt om. Dog have wlbr Fru Kirstine Beck
og hendes wlbr Døttre lovet mig, at naar jeg kom did,
skulde de give mig Oplysning om en hel Hoben...............
2) En Manuskript-Bog om Svensk Adel som og om
Holstensk Adel; en Del efter Messenius3) og en Del efter
andre Bøger, alt eftersom jeg har faaet at føre ind. Allige
vel er meget baade i Ligprædikener og Slægtebøger hinan
den helt kontrari............... Ellers er bag efter hastig opteg
net Adelsslægter i Danmark efter nogle gamle Fruer saasom
F. Anna Krabbes, F. Lisbeth Bryskes og fleres Stambøger.
3) En anden Bog, hvori nogle gamle Slægter foran, som
ligge begravne i Høje fra før Kristendommens Tid, udskre
vet efter baade Fru Anna Krabbes og hendes Brodersøn
Erik Krabbes4) Bøger...............
4) Er ikkun en Tegnebog paa noget, som skal indføres
*) Nævneg 1489, vid. „De ældste Danske Archivregistraturer HI 1ste
H. p. 4. og 1466, ibid. p. 21 og Dsk. Atlas V. p. 291.
2) Heri er Forvirring, thi 1676 fik Ped. Munk i Mageskifte med Kon
gen nogle jordegne Gaarde nemlig: Kornumgaard, Røgelhede og
Kjersgaard. Geh. Arch. Mageskiftebr. Nr. 317.
Theatrum Nobilitatis Svecanæ fabrefactum a Johanne Messenio
Sveone. Holm. Suecor. 1616» fol.
Erik Krabbe til Vej by vad, Befalingsmand i Christiauopel.
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i Genealogibogen Nr. 1 og er optegnet af hvad der kunde
forekomme mig i Sat Johan Urnes1) Antikviteter.
5) Først en Bog i Kvart, extraheret af Ligprædikener
og hvad andre Bøger, jeg ellers har gjennemlæst og indteg
net Tid efter Tid, derfor er baade Skriften og Bladene saa
ujævne...............
6) En Kvart, som hosfølger. Den skulde jeg have sat
noget uden om paa den Maade, som jeg indbinder mine Bø
ger paa. Men det blev opholdt efter, om jeg kunde overkom
me flere Ligprædikener og mangfoldige andre Bøger............
............... Erik Nielsen af Tange var Niels Nielsen Rosenkrand’s Søn, født af Fru Ida Banner, som var Hr. Niels
Eriksen Banner af Asdal og Fru Johanne Andersdatter Sappis Datter............... Men Tange ved jeg ikke hvor ligger.
Enten er Navnet forandret eller og siden besat med Bønder,
hyilket mange Steds er sket. Hr. Ove Nielsen Rosenkrands,
Broder til Niels Nielsen, havde Hevringholm og han fik Fru
Else Krognos, Hr. Anders O ttesen Hvids Enke af Bjørns
holm, som var af Marsk Stigs Afkom, og havde den eneste
Søn Hr. Erik Ovesen, Hofmesteren, af hvem der er stort Af
kom.
Men Niels Nielsen havde ikke uden den ene Søn,
der døde udenrigs og hans Søsterbørn arvede ham.
Jeg saa selv Sal. M. Jakob Hansens Bog, som han skrev
alle Testamenter i, thi da tjente jeg i Aalborg Slots Skri
verstue, og da Skriveren Rasmus Jensen Holst, min Hus
bonde, den Tid døde 1648, bar jeg til ham Sal. Rasmus
Skrivers Testaraent, som skulde oplæses i Prædikenen. Og
Klaus Tor Schmede, som boede næst ved, forklarede da og
M. Jakob sin Herkomst, som skulde læses over hans Lig,
naar han døde. Derfor er det underligt, hvor Sligt kunde
blive af. Han havde endvidere de fornemste, der begroves
i vor Frue Kirke.2) Jeg kan tænke, at efter den Sal. Mands
Afgang er det kommen til Kræmmere og Kjøbmænd, som
have brugt det til Kræmmerhuse og sligt.
Ligesaa gaaer
det vel og med mit, thi mine Børn agte kun lidt, hvad der
ikke er prentet...............
............... Sal. Niels Hansen Drastrup3) havde meget rart
*) Til Tidemandsholm.
3) Talen er her om en Præst ved St. Budolphi Kirke i Aalborg,
•) Borgmester i Mariager,
'
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skrevet Tøj, uddraget af Mariager Klosters gamle Breve, som
jeg og meget beroede mig ved i nogle Dage, da jeg var paa
Skovsgaard og paa hans egen Gaard, hvilket hans Søster
Mad, Kirstine Hansdatter Drastrup meget vel ved. Men Ti
den vilde ikke give sig for mig, saa at jeg kunde faa nogen
Udskrift deraf.
Ligesaa er det ogsaa gaaet med Sal. Erik Krabbes rare
Bøger og hel mærkelige Manuskripter, Slægtregistre og an
det. Jeg skrev meget deraf af, men nu kan jeg ikke finde
eller opspørge det ringeste deraf. Sønnen wlbr Otto Krabbe
i Sjælland fik det ikke, ved jeg nok.
Men Fru Margrethe
Krabbe havde noget og Sal. Mogens Krabbe, som blev død
i Skaane, i hans Bøger og Tøj var vel noget. Jeg ved ikke,
hvor det er ble ven af.
............... M. Anders i Vesterhassing ved jeg ikke, hvor
var født.
Men jeg vil spørge mig for hos Hr. Frands i
Aasted. Jeg kjender ej heller hans Giftermaal eller Børn
uden en Søn, Hans Andersen.
Mester Erik i Hammer Kald, hans Herkomst læses i
Genealogibogen Nr. 1 litr. R. i Rævdals1) adelige Slægt i gam
mel Tid.
Han efterlod ikke Børn, men havde to Brødre.
Hvor de blev af, ved jeg ikke. Men hans Søster var Sted
moder til Bertel Laursen Vorbjerg i Sundby, hans Fader, og
døde i Vorbjerg 1654.
Mester Niels Beck i Hjørring var født i Aalborg. Lau
rits Lauritsen og Thomas Lauritsen, Raadmænd i Aalborg,
vare hans Brødre, og hans Søster Karen Lauritsdatter havde
Sal. Borgmester Christopher Hemmert den Ældre og havde
mange, Børn efter sig. De Hemmerter vare af Nederlandsk
ypperlig Stamme ligesom ogsaa de Gincheler2).
M. Jakob
havde og deres Aner og Herkomst. Og det er forunderligt,
at de have efterladt smukt Afkom, som dog hverken har
deres Forældres eller Forfædres Testamenter. De have gaaet
i Ære og Rigdom............... 8)
x) Dronninglund Sogn.
s) Familierne de Hemmert og Ginchel vare ansete Kjøbmandsslægter
i Aalborg. 1644 var en Ginchel Borgmester der og hans Spaniefarer bombarderede Aalborghus, saa at de Svenske maatte fortrække
derfra.
•) Her ere nogle Ord udstregede, og P. D. har i Kanten af Brevet skre
vet: „Jeg skriver for grovt undertiden?4
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Hjørring har mange Gange lidt af store Ildebrande.
Især i Maj 1647 afbrændte ved en ulykkelig Ildebrand 17
af de bedste Gaarde omkring Torvet, og gamle Folk sagde i
min Ungdom, at kort før den store Pest 1599 og 1601 (det
bestemte Aar ved jeg ikke) afbrændte saa godt som den
hele By. Men Branden 1647 saa jeg og var til Stede, og i
Branden 1693 led jeg flux den Skade, at 8 mærkelige Dan
ske Bøger brændte for mig, nemlig: Jens Wolfs Calender
perpetuum1), M. Nikolaus Helvaderus’ Christi Levnets Kalen
der, M. Niels Miehelsens Postil3), to af Hvitfeldt in qvarto,
Reineke Fos og dertil to herlige danske Bøger, hvilke jeg
havde laant mine gode Venner der i Byen. Og nu nylig i
April var der stor Ildebrand igjen, saa 11 eller 12 af de
bedste Gaarde opbrændte.
Saa Hjørring har ofte og tidt
lidt stor Skade. Det er nu tre Ildebrande i min Tid, som
jeg ihukommer i 1647, 1693 og 1702. 1644 var der nogen
Ildløs, men den blev strax dæmpet. Dengang havde Byen
udgjort 30 unge Mænd og Karle imod det Svenske Indfald
med Heste og al Udmundering og en god lang Bøsse til
hver. De bleve slaaede ihjel i Slaget for Sundby og mistede
bande Heste, Sadler, Bøsser og alt, saa at ikke fire alene
kom løbende hjem den 18de Januar. Saa der har været li
den eller ubestandig Lykke ved Hjørring.
Vor Frue Kloster i Sæby har jeg i min Barndom hørt
Folk tale om, men jeg har intet skriftligt derom, og i gamle
Breve kan jeg ikke komme noget vist i Hu om Flade Klo
ster.3)
Dog mindes jeg, at jeg i min Ungdom havde læst
noget herom i min Faders gamle Breve, men jeg kan sande
lig ikke ihukomme dettes Lydelse?
Ellers har her ogsaa i gamle Tider været stor Vandflod
af Havet her ind i Landet, det har jeg ogsaa læst om. Især
indbrød Havet i Fjorden 1566 imellem Agger ved Vestervig
i Thy 1 Mil fra Harboøre Kirke Nytaarsaften og gjorde et
stort Gab eller Munding 14 eller 16 Alen dybt, saa mange
En evigvarende Kirke, Politisk og Huusholdnings dalender udi trende
Parter afdeelt, Stilet oc sammenskreffuet ved Jens Lauiitzsøn W.
Boghandler i Kjøbenbavn. 1648. 4to.
2) Hus og Skibspostille aff Niels Michelsen Aalborg. Kbhvn. 1624. 4to.
3J Horns Herred i Vendsyssel, hvorhen Sagnet, dog uden Hjemmel,
har henlagt et Kloster.
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Folk i en Hast led en stor Skade paa Korn og Foder, Kvæg
og Bæster. Vandet gik nemlig over hele Sletten, og Folk har
sagt, at Aalborg fik da ogsaa flux Skade nede ved Stranden.
Og dette stod saaledes 12 eller 14 Aar, til det bley af Ha
vet igjen tilskyllet og stoppet med Sand.
Men 1586 brød
Havet ind igjen, og det stod nu 7 eller 8 Aar, før det blev
tilstoppet. 1615, den 1ste December under Harboøre Land,
1 Mil fra Harboøre Kirke ved Langø Vejle, gjorde Havet et
Indbrud i Fjorden, som dog strax efter igjen blev tilskyllet
med Sand og gjorde ikke saa stor Skade...............
XIII.
(Forskjellige Præstesiægter. — En gammel Adelsslægt paa Knolde
i Skallerup Sogn. — En næsten samtidigs Beretning om Skipper Ele
ment. — Øen Egholra. — Vendelbo Bispestols Gaarde.)

Uden Datum og Aar.1)
............... De Thor Schmed’er af Flensborg kan jeg ikke
finde noget om.
Men i min Ungdom ved den Tid 1646
boede en Mand i Aalborg, der hed Claus Thor-Schmed af
en Flensborgsk Slægt. Han boede tvært over for det Sted,
hvor Skibene bygges imellem Sal. Christen Turis’s og Sal.
Rasmus Skrivers Gaarde. Han havde ikke Børn, men hans
Broder Jochum, en Urtekræmmer, arvede ham og døde ugift
og efterlod stor Rigdom, 1000 Daler eller mere, og der var
ingen Arvinger til alt dette uden en Mand af Præstø i Sjæl
land, enten var han Borgmester eller Raadmand...............
............... Muusernes adelige1 Genealogi, saavidt jeg har
den i Stammebøgerne, findes herhos. Der var ellers mange
flere, som ikke ere optegnede. Sigvard Muus var Hr. Peder
Muus’s Afkom fra Villerup Gaard, som de Smalstie’r og nu
Unger’ne eje...............
................Mester Erik Nielsen i Hammer Kald.
Hans
Fader var Hr. Niels Jensen i Rævdal, Præst til Flade og
Gjerum Kald i Vennebjerg Herred, og hans Moder var en af
en adelig Slægt, som kaldtes Rævdals.
Hendes Navn ved
jeg ikke, men hendes Søster Maren Nielsdatter var min Mo
ders Stedmoder og flyttede ved samme Giftermaal fra NørreMen maa være skrevet, inden Frands Michelsen i Aasted døde, og
sættes derfor her. — Den er en Besvarelse af en Samling af mindst
26 forskjellige Spørgsmaal, som Bispen har sendt P. D.

257
Ravnstrup i Ørum Sogn og til Vorbjerg i Sundby Sogn ef
ter min Mormoders Død. Jeg har et Afkald, hun og hen
des Brødre Peder Nielsen og Laurids Nielsen 1651 gave min
Morfader for Arv efter hende...............
Peder Paulsen Stavad i Vesterhassing var født i Tise
Sogn i Stavad. Hans Fader hed Poul Jensen, hans Moders
Navn ved jeg ikke, men hans Brødre vare Jens Poulsen i Sta
vad, Christen Poulsen, Borger i Aalborg, og flere til, som jeg
ej ved Navn paa, samt mange Farbrødre, alle Bønder............
Hr. Jens Mørk, tilforn Præst i Skjæve Kald, var en
Søn af Peder Mørk af Knolde i Skalle1) Sogn, hvilke Mørk’er
vare en gammel adelig Stamme med en stor Slægt, der var
udvoxet til Bønder, Bemeldte Hr. Jens Mørk havde til Hu
stru Sophie Nielsdatter, Sal. Hr. Niels Sørensens Datter af
Tolstrup Præstegaard.
Men af mange Børn kom kun en
frem, som boede i Helium Vestergaard og hed Niels Jensen,
hvis Børn alle ere fattige Bønder...............
Ellers er der mange Præster og fornemme Slægter udrundne af samme Mørk’er, en Del paa fædrene, en Del paa
mødrene Side, som ere opkaldte efter deres Forfædre............
Hr. Geert Pettersen von Achen i Hjørrings Fader hed
Peiter von Achen, og hans Fader kom landflygtig herind for
Religionens Skyld og tog deraf dette Navn.
Hans Hustru
hed Mette Melsdatter og var Datter af Hr. Melsen eller Mel
chior, Præst i Aggersborg i Hanherred. De havde mange
Børn, men ingen kom synderlig videre uden en Søn, Hr.
Melchior Geertsøn von Achen, Præst i Haverslev i Hanher
red. Hans Søster Helvig Geertsdatter von Achen fik M.
Niels Lauridsen Beck af en Aalborg-Slægt, og hans Børn
vare Hr. Geert Nielsen Beck i Hjørring og Hans Nielsen
Beck i Bindslev i Tversted Kald og Laurits Nielsen Beck som
er Forpagter.
Item var der Margiethe Nielsdatter Beck,
som først fik en Kjøbtnand Peder Bagge i Hjørring og siden
Hr. Knud Christensen Schytte, nu Præst i Home...............
l) Skallerup i Vennebjerg Herred, der endnu stedse af Bønderne kal
des Skalle. — Pontoppidan og efter ham Trap og andre fortælle,
at Knoldegaard eller Knøldgaard i Vesterhassing Sogn skal have
været beboet af Adel, og auføre som Bevis, at der 1478 nævnes
„Velbyrdige Svend Niels Palnesen af Knolde“.
Men denne Niels
Palnesen hører hjemme paa det heromtalte Knolde. — Bl. a. have«
i Gehejmearchivet (Unævnt og uvist Gods. Pergam.) et Brev af 1484,
hvorved han pantsætter en Gaard i Skallerup Sogn til 0 Kloster.
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............... Skipper Element var efter gamle Folks Tale
født i Aaby Sogn i Vedsted og hans Moder var af stor Slægt
af de Kjerulfer. Men han forraadte baade sig og dem ved
daarlige Krigs-Anslag...............
Min Moders Morbroder Sat Bertel Kjerulf i Aslund, som
døde 1672 over 90 Aar gammel, fortalte en Gang i min
Ungdom dette til min Sak Fader om Skipper Element:
Samme Skipper Element var født i Vedsted i Aaby Sogn og
var en rig bosiddende Mand i Aalborg, havde selv baade
Skibe, Gaarde og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England,
Nederland, Frankrige og Spanien, og konvojerede mange og
var en meget fornem og agtet Mand, før han indgay sig i
den lybske Rebellion. Det vides ikke, om han af Børn havde
Sønner, men af Døttre berettes det, at en af Slægten Popp
havde en, saa og at en skulde være Oldemoder i de ,,Rbusers^?)1) og „Sur’s“ Slægter i Aalborg. Videre ihubowmer
jeg ikke. Og af Skipper Elements Sødskendes Afkom skulde
der end være til en Mand, der hed Morten Ibsen i Vedsted
i Aaby Sogn, og hans Hustru var af min Morfaders Slægt,
Datter af Jens Pedersen af Eragestedgaard, og deres Børn
var blandt andre en Borgmester i Nakskov i Lolland, der
hed Peder Mortensen, item en Søn M. Laurids Mortensen,
Præst sammesteds, som jeg mener er den samme Mester
Laurids, der har givet adskillige Bøger, der findes i Sal.
Fru Anna Giøes Bibliothek efter Sal. Doet. Jakob Bircherods Katalog...............
............... Egholm ligger vesten for Aalborg i Fjorden,
øg dør var en Herregaard i gamle Dage. Saa skiftede Hr.
Iver Lykke med Dronning Margrethe og fik Gods i Sjælland
i Stedet. Den var nu hos hende, og hun gav den til Klo
stret med mere Gods, der havde tilhørt Hr. Iver...............
................ Den første evangeliske Bisp, Hr. Peder Thom
sen, kan jeg ej tro andet end har resideret enten paa Børg
lum Kloster, da Munkene afrejste, eller og paa Bispegaarden,
som laa der neden for. Thi Bisp Styge kom strax derfra,
og Vicebispen Niels Styge drog til sit eget Arvegods
og giftede sig, som ogsaa Domherrerne og Officialerne
gjorde ...............
Baade Aastrup og Sejlstrup vare gamle Adelsgodser,
i) Maaßke den ansete Slægt Ruus i Sæby.
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der vare hengivne til Bispestolen for Sjælemesser. Paa Aa
strup skulde Bispens „Forsprecheru (jeg mener procurator) bo,
og Sejlstrup ligesom Ørum Sogn vare Bispens, som han
kunde forlene sine Officialer med, som han vilde, ligesom
Kongen siden gjorde, da det kom til Kronen. Vorgaard og
Sæbvgaard vare Bispens Lysthuse, og han residerede mest
der; ligesaa Thisted Bispegaard...............

XIV.
(Et gammelt Haandskrift om Kong Hana. — Om Hundslund Klo*
cter og et gammelt Haandskrift der. — Om Ødelæggelse af Papirer ved
rørende samme Kloster. — Prioier sra6tds. — Beboerne af Hundslund
Sogn.)
Ud. Datum og Aar.

............... Jeg læste ved de Tider 1654 et gammelt Skrift,
da jeg tjente for Underskriver paa Aastrup og besøgte Sal*
Hr. Peder Bertelsen i Harritzlev Præstegaard, der havde ad
skillige gamle antikvitetiske Skrifter og Genealogier over
danske Konger.
Der læste jeg iblandt mere et gammelt
Manuskript, som var skrevet om Kong Hans enten imod
Hvitfeldt eller en anden, som ham beroste for saa megen
Fromhed og Retfærdighed. Og denne Skribent nægtede, at
det alt var Sandhed, men tillagde hans Majestæt nogle La
ster. I Syndevlighed Gjerrighed, at han tragtede baade ef
ter Adel og Bønder, som vare Selvejere, ved ringe Sag og
Mistanke, og mange af dem vare uskyldige. Han tog fra dem
deres Gods og Eje og lagde det under sig og Kronen. Saasom Hr. Oluf Oxes, Hr. Poul Laxmands og mange flere, som
jeg ikke kan ihukomme; og gjorde det under et mildt og
taaleligt Skin, saasom Kongen da ejede Hals og Haand og
alle 40 Marks Sager, som Adelen siden selv lik fra Kronen
under Reformationen eller, som der nævntes, 1548,
Og at
hans milde og venlige Omgængelse med alle ikkun var lut
ter Gjerrighed og Had under.
Dernæst en Post om hans
Løsagtighed, at der han var Prinds, var der en Spansk
Jomfru i hans Moders Dronning Dorotheas Fruentimmer,
som han elskede og lokkede og vilde have. Men hans Fa
der Kong Christian den 1ste vilde ikke, men lod ham strax
giftes med Dronning Christina, Churfystens Datter af Saxen,
og ligevel laa han i med denne Spanske Jomfru og havde
nogle Børn med hende. Saa blev hun forstødt i Kloster og
det menes, at hun rømte med en Dansk Herremand derfra til
Spanien (Nederland; med de Børn, hun havde faaet...............
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............... Ellers taltes videre om K. Hanses Løsagtig
hed og baade om Adelsfruer, som dog vare gifte, samt Bor
gerkvinder, han laa i med, og endogsaa Hof-Jomfruer, syn
derligt i den Tid, Dronning Kirstine var arresteret i Sverrig. Men jeg turde ikke tage Kopi deraf, men holdt det for
en Pasquil, som vel og var muligt for en stor Del. Saa jeg
ganske Intet turde eller vilde befatte mig dermed, men flye
de Præsten det igjen efter min Læsning.
Hvor det siden
blev af, ved jeg ikke. Thi hele hans Bibliothek blev efter
hans Død henrykt ødt, saa jeg kun fik ganske lidt deraf
end lidt antikvitetisk om Stedet og et Par Bøger, jeg kjøbte
af hans Enke. Det øvrige ved jeg ikke, hvor det blev ef
ter hans Død ......
Om Hundslund Kloster. Efter hæderlige Hr. Anders i
Bredkjærs Tale, var det et Jomfru- eller Nonne-Kloster.
Hans Formand Sal. Hr. Christen Geertsøn baade havde og
elskede meget Antikviteter. Om Hr. Anders har noget der
af, ved jeg ikke............... Men hvoraf det kora sig, om det
enten var i Reformationen eller noget derefter, at alle Breve,
Dokumenter og andre slige Antikviteter bleve udkastede, saa
at Svin gik og rodede deri, og det blev i ondt Vejr og Regn
nedtraadt og ødelagt i nogle af Bøndernes Vrede, fordi de
res Hustruer vare bortstjaalne og brugte til Horeri, saa og
deres Døttre og Piger; det kan jeg ikke vide, thi dersom
det var Nonnekloster og ikke Munke, da maa det have væ
ret om Præster eller Priorer, at dette lastelige skrives. Dette
om disse gamle Antikviteters Ødelæggelse læste jeg i noget
gammelt forraadnet Tøj hos en Mand i Helium, der hed
Niels Jensen i Hellum-Vestergaard i velbemeldte Hr. Anders'
eget Sogn, som han og vel kjendte.
Og denne Mand var
en Søn af Hr. Jens Mørk i Skjæve Præstegaard og var
Delefoged og under min Komando paa Aastrup, da jeg tjente
der, og hans Fader, Hr. Jens Mørk, havde skrevet det, imens
han var sammesteds Kapellan hos en Præst i Hundslund
Kald, Hr. Mads „Warfinger“(?) kaldet. Og han udskrev det
efter en gammel latinsk Bog fra samme Tid som de, Marquard Juel havde udskrevet adskillige af paa dansk, hvilke
Peder Munk, da Lensmand, gav 6 gamle Dalere for, baade
om Odinkar Hvide, Klostrets Fundator, saa og om Odin og
Hunnerne, som var kommen derfra, hvilket jeg tilforn skrev
til min højærværdige Herre om...............
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Forne Marquard Juels Bog havde Fru Christense Brahe,
Jakob Lindenovs Frue, som berettede adskilligt baade om
Hunnerne og andet historisk til Sat Fru Ide Giøe paaVreilev Kloster, da jeg tjente denne for Haandskriver, og jeg
stod selv og hørte derpaa. Men hvor samme Marquard Juels
Bog blev af efter Sat Jakob Lindenovs Død, kan jeg ikke
vide. Deri var og noget om Juelernes Herkomst, som Sal.
Fru Christense selv havde udskrevet og meddelte Fru Ide
Giøe, hvoraf jeg temmelig hastig tog en Kopi, hvilket jeg
jeg har indført i mit Manuskript til Adelens Staramebog.
Thi sal. Ide Giøes Mand var af samme Juelers Slægt, og de
vare komne til Navnet og Vaabnet i Julius Cæsars Tjeneste
og Krig...............
Ellers var jeg i min Barndom med min Fader og Mo
der nogle Gange til Gjæstebud i Hundslund Sogn hos en
Mand, der hed Jep i Søndergaard, og ligesaa i Kokkenborg.
Der talte de ogsaa om denne Marquard Juels Bog, ligesaa
om Hunnerne og om adskillige Remser eller gamle Rim, som
der vare gængse............... Efter et gammelt Skrift nævnes
Folk der i Sognet som mere ivrige og hævngjærrige end
andre Vendelboer, og at en Hr. Ugot eller Thrugot af Hvi
dernes Stamme blev 1288 ihjelslagen af Bønderne i Hunds
lund Sogn...............
............... Jeg finder ogsaa i andre Extracter: en Prior
Mads 1436, Prior Anders Jepsen 1451, Prior Marcus Juel
1488, Prior Erngisel 1462. Denne holdt og Tvist og Strid
under Bøndernes Rebellion. Endvidere Mester Anders Hack
1528 eller 1533, som ogsaa blev ihjelslagen...............
Og nu for kort siden i sidste Sekulum 1558, kom Ber
tel Hansen i Melholt1), en fornem Mand af samme Hunds
lund Sogns Bønder, i Trætte med den ny Lensmand Erik
Podebusk og Kommissairerne Otte Brahe og Knud Gylden
stjerne.
I Bøndernes Forsamling stak han et Spyd i Jor
den og bad Almuen, saa mange som vilde følge ham, skulde
lægge Haand derpaa og stride dem imod, hvorfor han og
for Rebellion blev dømt fra Liv og Gods.
Saa det af ad
skilligt kan befindes, at det har været et heroisk og mand
haftigt Folk der i Egnen................
x) vid. Kolderup Rosenvinge GI. Dsk. Domme I. 256.
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XV.
(P. D. besøgt Bispen. — P. D?s Ungdom» — Frands Mikkelsen Vogelins død. — Besked om Skypompe 1663.)

Novb. 1702.
Jeg har meget at takke for beviste Ære senest i Jers
lev Præstegaard1).
Men det smerter mig, at jeg ikke tog
høflig Afsked med Eders Vlbr; thi om Aftenen blev jeg druk
ken, for jeg er gammel og vag og kan kun lidet Drikke taale.
Alligevel var jeg om Morgenen tidlig oppe og vilde opvartet
Eders Wlb*. Men Rusen var ikke slet af Hovedet, og som
jeg tog min Kjep, thi jeg kan ikke vel gaa uden Yed Kjep,
da faldt jeg mod Døren og slog mig ilde i Panden et stort
Hul, saa der flød Blod i Ansigtet Saa maatte jeg strax til
Sengs igjen, og før jeg vidste af det, var Eders Wlbr borte.
Saa kom Hr. Henrik Klein2) ind til mig og trøstede mig, og
jeg kom ind i Stuen med ham igjen og siden i hans Biblio
thek, hvor jeg fik adskilligt at bero mig med og derved
blev frisk igjen. Jeg drog ikke fra ham før om Aftnen silde
og fik med mig fra ham SI. D. Luthers Postiller og flere an
dre Bøger, som jeg ikke før havde havt...............
............... Eders Wlbr’3 SI. Fader kjender jeg meget vel;
han var med Hr. Jens Juel som hans Hovmester i nogle
Uger paa Vrejlev Kloster hos Sal. Fru Ide Gjøe. Thi hun
blev kaldt Hr. Jens Juels Faster, fordi hun havde hans Far
broder SI. Jens Juel, som han var opkaldt efter.
Det var
ikke hendes Foged, som den Gang havde Bryllup med hen
des Kokkepige, men han var hendes Skytte og Kusk og
havde i lang Tid tjent hende trolig og vel, og derfor gjorde
hun dette Bryllup. Fogden og jeg havde Kammer sammen,
og Eders Sal. Fader med Jens Juel kom stundom ind til os.
Det første, Eders Sal. Fader og han kom ind til os, da
havde jeg laant en Bog af Hr. Erik Krabbe, som da var
kommen til Hæstrupgaard næst ved: Et Lexikon med La
tinske og Tyske Ord, som han havde skrevet i, hvad hvert
l) Bircherod skriver i sin Dagbog under 6te Septb. 1702: Efter at Jeg
var kommen fra Kirken, havde jeg den navnkundige gamle og døve
Ped. D. hos mig til sildig paa Aftenen og bøvte med synderligt Be
hag hans udførlige Relation om adskilt Dogenter, hvorom jeg ham

skriftligt adspurgte.
*') Pi æslen i Jerslev.
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Ord var paa Dansk.
Da sagde Eders Sal. Fader til mig:
„I vil nok være Doctor!“
Jeg svarede: „Kunde det ikke
ske, da kan det dog vissere ske, at jeg bliver en Door.“1)
Ellers faldt og anden Tale, og jeg forklarede dem min Alder
og mit Fødested. Jeg var da ved 20 Aar gammel, og min
Stedfader var Kongens Delefoged til Aalborg Slot, ligesom
min Sal. Fader tilforn havde været baade Ridefoged og Dele
foged. Hr. Jens Juel kjendte min Stedfader. De holdt da
begge af mig, og for nogle Aar siden, da SI. Jens Juel selv
var her i Landet og paa Baggesvogn, da talte hans Wlbr
oin at besøge mig, der da boede i Beistrup?) Men da han
spurgte, at jeg ikke var hjemme den Gang, saa rejste han
forbi, hvorover jeg beklagede mig haardt.
Nuret som jeg skrev, fik jeg enhøjtbedrøveligTidende
om Sal. Hr. Frands Michelsens Død i Aasted, hvilket hojligen smerter mig, at jeg ikke længere her i Verden kan
nyde hans Omgængelse. Her er ingen Præster her nær om
kring mig, der enten udsætter eller har udsat slige herlige
gamle Bøger paa Dansk som han3)...............
............... Jeg klager mig saa meget haardt for den Sal.
Mand Hr. Frands. Jeg vilde hellere, at jeg selv eller Halv
parten af Stiftets Præster var død i Stedet for ham. Men
hvad skal man slutte! Gud glæde hans Sjæl i Himme
rige ...............
............... Og nu ved jeg ikke, hvor jeg skal faa til
Laans Arngrim Jonæ4) og Jonas Rami5) Traktater saa længe,
at jeg kunde faa uddragen deraf saa vidt, som de have til
at disputere mod Thormods vrange Mening med .............
............... Johannes Micrelius har tvende Latinske Bø’) P. D. bar Ler villet lave et Ordspil med Doctor og Daare (paa
Jydsk „Door“.)
a) Nu Bistrup ved eller i Hjørring, den gamle Bispegaard.
•) I GI. Kgl. Sml (2451. 4to) findes: Fvants Mickelsen Ugilts Fred udi
hedenske Norden eller første og ældste Nordiske Herrers og Kon
gers nye Orden fra Odin indtil Christendommens Anfang efter de
Islandske Antikviteter skreven 1684 med Tabel, item nye fordan
skede Holger Danske ved samme 1679.
Haandskriftet bar tilhørt
Gram. (cf. Rørdams Afhandl, i Jydske Saml* II 186 og 190, som
ei var trykt, da jeg skrev det.)
*) Crymogæa sive Rerum Islandicarum libri III per Arngrinnun Jo
nam, Islandum. Hamb. 1G10. lto.
6) Nori Reguuni o*. Norvegia antiqva & Ethnica. Christianiæ 1689. 4to.

264
ger in qvarto. Den verdslige har SI. Hr. Frands Mikkelsen
i sit Bibliothek, og det er en meget fornem Bog. Den faar
I vel hos Sønnen Hr. Mikkel i Øsløs. Den anden er ecclesiæ,1) trykt til Leipzig 1679.
Den vilde jeg ønske, at jeg
kunde faa til Laans nogetsteds, thi Sal. Hr. Frands klagede
over, at han ej kunde finde den hos Bogførerne 1699 ............
............... Besked om den underlige Fugl 1663 d. 28de
August.
Som jeg spurgte, kom den først op fra Vester
havet mellem Bubjerg og Lyngby og tog Flugt og Kaas al
tid over Moradser, Kjær og Heder og ikke over Huse og
Byer eller over Agerjord uden det, som laa næst ved Mo
radser eller Heder.
Den kom over Gjølstrup2) Mark og
splittede alt deres Korn; derfra over Heden, Aaer og Kjær
øster efter, over Kjæret østen for Guldager, over Børglum
Herreds gamle Thing paa Heden, over Rønnebjerg Mark og
derfra over Kjæret hen i Sydost. Hvor han siden fløj frem,
har jeg ikke spurgt. Jeg var kjørende, og en Mand af Grøndrup kjørte for mig. Oven for Grøndrup vel en god Fjer
dingvej vesten for Fuglens Flugt kom der en Hvirvelvind
øster fra ned paa os, og vi saa i Øster en stor Fugl som* en
Ørn, der i en tyk Sky fløj i Luften. Dog led vi intet, men
kjørte videre. Men om Aftenen, da vi kom til Brønderslev,
kom der en fra Rønnebjerg og sagde os, hvorledes det var
gaaet der under samme Fugls Flugt, og hvorledes han split
tede alt deres Korn, som hau fløj over. Saa kjørte jeg den
Vej paa Hjemrejsen for at erfare videre Sandhed derom.
Og da løb de Dagen efter i stor Allarm om for at samle de
høstede Kjerve, som under Fuglens Flugt ganske vare split
tede ad, en Kjerv hist og en anden her paa hverandres
Agre spredt over 12 eller 14 Agres Brede, saa at de næppe
kunde skille deres Korn fra hinanden.
Og de sagde, at
Kjervene og Negene fløj højt op i Luften under ham, og
hvad Damme og Grøfter han fløj over, der fløj alt Vandet
helt op i Luften under hans Flugt.
Paa Engen havde en
læsset et Læs Hø, og Pigen sad derpaa.
Da tog samme
Jokannis Micrælii Syntagma Historiæ Eccleciasticæ cum continuatione Danieli Hartnacci. Lips. & Francof. 1670. 4to, (Bircherod
ejedo den.)
3) Jelstrup Sogn.
Alle de her nævnte Lokaliteter ligge i Venneberg
og Børglum Herreder,
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Fugl Pigen op af Læsset og kastede hende et Tag derfra
og Hestene og Vognen med Høet paa ligedan*
Pigen blev
sandsesløs og galagtig i en 8 Dages Tid derefter...............
En Fjerdingvej eller V2 Fjerdingvej paa hver Side faldt
det vel noget vindigt som Hvirvelvinde, men det var ikke
nær saa stærkt som under ham.
Synderlig naar han slog
med Vingerne i Flugten, da var det det grueligste, Folk
kunde se ..... .
............... Sal. Hr. Frands’s efterladte Bibliothek er det
kosteligste, jeg ved, saa at sligt ikke skal kunne findes hos
nogen Præst i det ganske Stift. Vilde Eders Velbaarenhed
tale med Sønnen Hr. Mikkel i Øsløs, at I maatte faa at vide
den visse Tid til Skiftet eller se det igjennem, før det splittedes. Hvis jeg kunde faa det at vide og mit Helbred var
nogenlunde, da vilde jeg og møde.

XVI.
(Sal. Hr. Palles Bog. — Besættelsessagen i Thisted. — P. D.’s Bø
ger. — Vendsyssels ældste Religion.)

Marts 1703.
............... Jeg sender hermed Sal. Hr. Palles Bog. Deri
har jeg tegnet, hvad Antikviteter jeg videre kunde have end
de, han har. Synderlig bag i om Aalborg Slots- og Lehnsherrer, som han har forglemt mange af. Item om det gamle
Danske Rigsvaaben.
Item om Kirker og Herreder er mit
ogsaa anderledes, end han har det. Jeg er lovet Kopie af
Matrikulen og adskilligt andet af min Sognepræst, hæderlig
Hr. Henrik Klein, med alle haande rart om' Skaane og Sverrig, som han nu kan tilkomme efter hans Sal. Fader Hr.
Amtsforvalteren...............
............... M. Oluf Bjørns Historie1). Det er som den
gamle Historie siger: „Den hvide Djævel er slemmere og
værre at omgaaes med end den sorte?4 Dette er og mærke
ligt at observere i denne Traktat.
Jeg vilde ønske, at jeg
var Eders Wlbr nær, saa skulde jeg af Kommissariernes
Dom, Højesterets Dom og Dommen over de Troldkvinder,
som falskelig angaves og fridømtes ved Landstinget, gjøre
en slig Traktat endnu rigtigere. Saa kunde en Student, som
A) Kort og sandfærdig Beretning oin den viit-udraabte Besettelse i Thi«ted, Kbhvn. 1699. 8vo,
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kunde skrive smukkere og bedre end jeg, føre det ind, naar
1 først havde overseet og korrigeret det. Gud she Lov, at
han aabenbarede samme hvide Djævels Bedrag. Der var saa
mangen ærlig og uskyldig falskelig angrebet, og lige saa vel
som Eders Wlbr og mange flere af ypperlig Stand er kom
men i stor Harme, Uro og Fortræd, ligesaavel blev den hvide
Djævel beskjænnnet.
Den Færøiske Traktat1) har jeg ikke før havt, men har
hørt megen Tale derom. Det er og en rar Beskrivelse. Jeg
har havt haardt ved at beholde den for Folks Begjæring om
Fremlaan, som jeg ingenlunde vilde tilstæde, men derfor ef
ter Gjennemlæsningen og Extrahering desto snarere sender
Eders Wlbr igjen, fordi mine Børn ogsaa vilde læse deri,
saa at jeg var ræd, den skulde stødes og slides for
meget...............
............... Om Religionen har jeg vel M. Povel Koldings
Bog,3) hvilken I vel kan faa, om 1 ikke har den.
............... Jeg har mange rare Tyske Bøger: T. Livius,
Josephus, Egesippus, Eusebius,............... , Julius Cæsar om
den Galliske Krig og mange flere, alle Tyske...............
............... „Om Huad Religion her hafluer weret I Hiøring
och wendsysel Før den Christne troe kom her Ind, Hafluer Jeg
wdschreffuen aft’ SI. Madz Christensen, Raadmand I Hiøring,
som der waar En meget fornehme Mand, Hans berettelse
Eft’ter hans SI. farfaders Hr. Peder laursen Prest i Harritzløff*, som tilforn hafl'de weret I Munche orden och doch I
Reformatzen 1537 bletf giff’t och der prest, och waarEnwel
belest och forfaren Mand och waar halflbroder til Bispen Hr.
Peder Thomisen I sit Møderne. Eft’ter hans Sagn och talle
berettet Mads Christensen saaledis Saadant At haft’ue weret før
Christi Thid och før End den Christne troe Kom I Dannemarch, Som lche scheede før wed 800 Aar Eft’ter Christi
l?ødsel. Och siden Miere End I 100 Aar førte di Idel stor
Krig derom, Thi Landsatterne wille lche forlade den hedensche Religion, som deris forfedre altid hafl’de haft't. Saa
di, som Reiste och drog wdenlands aff di fornemmiste och
*) Lucas Jacobson Debes: Faerose etFaeroa Reserata. Kbhvn. 1673. 8vo.
s) Povel Jensen Colding: Kircke Historie oc Sandrue Beskriffuelse ona
den store och voderlige Religionsförändring, som skede vdi voro
Foraeldris tljd vdi det Romerske Rige. Kbhvn. 1614. 4to.
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lod sig Christne, saa och Nogle Aff‘ Kongerne, Miere End I
hundert Aar lide forfølgelse aff di ander landsatter och End
Aff deiis Egne Slegtninge. Saa her waar Ingen Ret Chri
stendom, Iche heller Nogen Kircher I wendsysel bygt før
End K Suend Tiuscheg førte Krig I Engelrtnd. Da fra same
Krig Hiemkom aff di wendelboe Krigsfolch och haffde der
ladet sig Christne och haffde prester hiem med sig.
Saa
bleff den Christne troe wed Mange slags Mirachler, der
scheede, fast Roedfestet och da bleff første Kircher bygget
aff Landshøffdinger och herrer, som waar hiemkommen fra
same Krig, och da waar Di aff Krigen, Roff och bytte Meget
Rige. Thi det waar da En god tid och tilstand, Synderlig
der K. Knud den Rige, som waar K. Suend tiuschegs Søn,
waar Enevolds Konge offuer alt, da bygtes Kircherne saa
fast, at En Høffding och herrschab och En by for den An
den wille were alt fortil I Slig Bygninger før hin Anden
etc. Di haffde da Ingen Anden wdgifft End det wnge Mandschab wdi Krigs och schibe Redeisers Wdgiørelse.
Mens tilforn dyrchet di baade Soelen och Maanen och
Nogle stierner, Odin, Tord och Frøirs billeder, som di Och
da holt for At were stierner I himmelen Eff’ter deris død at
Regiere Alting.
Och Hiørings By haffde En Sær gudinde
Thisa Eller Dissa Kalt, som sehuld were Byens och lands
forsuar, och hun waar forkleed IRøed guldfarued Kiolle lige
som sollen, och haffde En stor stoch I den Ene haand at
slaae och straffe dem, der giorde Ont och w-Rett. Och hun
schule haflue haftt En Konge først til Mand och hun tog
Kongelig Krone och Regiering fra hannem paa sig offuer Byen
och landet, Och hand liger for hendis føder Nedslagen, och
hun tog hans Krone paa sit hoffuedt. Hendis Bilede stod
paa høyeste sted I Byen, som Ingen Maate gaae omkring før
di bøyede Knæer for hende, och Karlefolch schuld tage hatten
Aff och helse och bede hende om Naade at talle gott for sig
hos Sollen och di andre Guder. Mens der Christendommen
fich Roedfestelse der Enten wed bisper Eller prester och di
Christne, forvendte di det samme Bilede om, at det schule
were St. Catharina ElleT St. Karin och siden waar denne
St. Karin Byens och land-Eignens patron, och Kierchen bleff
saa bygt Eff’ter hendis Naffn och hun bleff dyrchet ligesom
Thisa tilforn, och endnu kaldis St. Karins Kirche och hendis voben fører Byen Endnu med Kongelig Krone paa.
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Hellers tilforn I den hedensche Tid haffde di her I
Hiøring och wendsysel Altid den Affgud Thords hamroer for
sig, och Med samme Thords hammer Thegnet di Altid for
sig med fingrene ligesom vi Nu bruger Christi kaars. Och
denne Thords hammer schulde Nedslaae och fordriffue ont
och Troldomb fra dennem. Thi Iligewel di waar hedensche
haffuer di dog scharpeligen hadet och straffet Troldfolch, som
di beretet at were Aff di helff'uedis guder, som waar di hi
melsche guder Odin, Thord och Frøier Contrarie, och At
helffuede waar I Jordens Bug Eller Indwold och der boede
di helffuedis guder, som Kaldis llell, thraa och Sprengæ.
Och dise trei Raade der offuer Alle di andre trolde och onde
Aander, som schuld pine och plage dem, som di himelsche
guder for Synd och ondschab dømte derhen. Mens di an
dre Iligevel di bleff I høyene Nedsatt til begraffuelse, waar
I Sollen och Maanens offuer-schinn annamet til himelen. Dog
ligewel schuld di for w-wise Synder Eller Ringe Synder lide
Noget straff och derfor bleff deris legemer brendt och I
gryder Eller Sær Kister Nedsatt saa At Ingen Rødelse, Or
me heller Andet der Kunde giøre det døde legem Schade;
och deris Aande och liff da I himelen och 1 Odins Sall och
hos Tord och Frøer I Aid wellyst och giede. Och di døbte
ochsaa deris Børn och Øste wand treidobelt paa deris hoffueder och gaff dem Naifn och welsignet dem wed Odin, thord
och Frøer til wext och lyche. Och di holt ochsaa Julie høy
tid ligesom Siden di Christne. Mens denne Jullehøytid waar
Indsat Keiser Julius Cæsar til ære wdi fred och forbund med
hannera och di Romere, som da krigede I tyseheland och
Galliæ lande.
Och di haffde End daa toe høytider, huer
ochsaa 3 Dage at holdes: dend Ene, da waaren Indtraad, I
Martio for Sæd och Jordens grøde, och den Anden om hø
sten At tache Affgudenn med. Och hellers deris dages Naffne: Søndag Effter Sollen, Mandag Effter Maanen, Thisdag
Effter deris gudinde Eller patron forn Thisa, Onsdag Effter
Odin, Torsdag Effter Thord och Fredag Effter Frøer. Mens
løffuerdag waar deris tache dag Eller loffsdag for di 6 da
gis lychelig Ende, Som wi Christne Endnu lige saadant denne
tid Neffner wgen wd. etc.
Item om Torden och Liunet haffde di før Christendommen dend troe, at Thord Med sin Hammer Slog di Troldeaander, som wille op til Himmelen och op i lufften, dem slog
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hand Ned lgien I Affgrunden, som och Kaldis Helffuede,
Saa At der fløy Ild af Thords suare Hammerslag (det waar
liunet). Saa banchet och Slog hånd dem Ned; och deris
Trolde, di haffde paa Jorden som och I haffuet och wandet
Sprach och Sprung I store flintestiene aff slige Suare Don
ner Slag, Saa di fich schamb at Komme Ned med lgien ad
affgrunden. Men siden den Christne troe Bleff her Roedfest,
Sagde di, det waar Jovis, som Romerer troede paa, och hånd
waar Jesus Christus himmelens och Jordens Konge, som
Nedslog dieffler och helffuedis Aander Saadant Ned i Aff
grunden, som Er Jorden och haffuets Indvold och Er Helffuede Kaldet.
Thi den Meening haffde di I fordumbs tid,
at der Er Intet andet wnder Himmelen End som Haffuet,
Wandet och dervdi Jorden Runden omkring Affgrunden,
Helffuede. Och det dybeste sted, Der er wnder Himmelen,
Er lige mit wdi samme Affgrund Eller helffuede och Mange
steder haffuer wandet Canaller och Kilder lige Mit Igjennem
samme Affgrund, som giører Høy och laug wände Mange
steds 1 haffuet. Och læscher den Hiede Ild Materie, der Er
1 Affgrunden, Som Er Idel Suogel och Beeg brændende
pøli, som hellers slet fortæret Jorden, waar det Iche wandets læschelse.
Och Hæchenfeld och Mange fliere Ildweld
I werden Ere som porte, døre Eller Kilder wdaff samme
helffuedis Alfgrund opweldendis, och Synderlig Hæchenfeld,
Som Hell, traad och Sprengel, Helffuedis Regenter, Sender
deris Engler wd fra som sorte Raffhe, som schal føre deris
liff och Aande hen til dennem, som Aff di Himmelsche gu
der bliffuer fordømte.
Mens duer och Falche fører dem,
som Iche fordømmis, til Odins frydelige Sall I Himmelen.
Och himmelen Er Allesteds Rundt omkring offuen offuer
denne Jordens och wandets Affgrund i Helffuede, I huor
Mand schal wandte Eller Seyle Enten til lands Eller wands.
Och dend Nederste Himellens Lufft holder det gandsche
Jordhaff och wand ligesom bolden wdi It Eg; och der offueufor Er wandetz himell, Som Schyerne och det Øffuerste
wand Sueffuer wdi. Men Siden der offuen for Er alle him
melsche guder, Solen, Maanen och Stiernernis Pallatzer och
himmelens Herscheris och Regentris Boeliger Eller Boepelle,
som tager Alle deris liff och Aande til sig, som haffuer leffuet Erlig dydesom och wel wdi werden, at were wdi wellyst
och gode dage hos deua>
Men Alle di, som fordømmis for
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ont och wretferdighed och for wdyder, disé fordømte Mennischer Slaaes Ned fra himmelen I Torden och liunet affThords
Hamerslag I samme helffueds affgrund, Naar di affgaaer El
ler døer, och deris himelsche Eller Aandelige Legemer och
liff schal der plagis alf di onde Aander I den brendendis
Suogel och beegpølt etc.
Saadant waar baade Mads Christensens och gamel Borgemesters Jacobs talle Aff gamel forfedres och aff bqmelteHr.
Peders Sagn och berettelse wdi wertschab med Mester Niels
Bech och Mange fliere, som Jeg och waar hos.
Och Jeg
dete optegnet paa Memorialer saavit Jeg Kunde befatte och
merche. Och siden lod Jeg SI. Mads Christensen See det,
Jeg haffde schreffuet, som wider Sagde Mig derom och
sagde: „Di Maa troe det huem der will, Eller Iche wilttt
Mens Jeg haffuer baade det hørt och End seet En Deel schrifftligt och hellers lige saadant hørt det aff min Oldefaders och
andre folches Sagn............... x)

XVII.
(P. D. havde været meget syg og havde derfor samlet Bispens Bøger
cg sine Haandskrifter under Laas og Lukke, for at Bispen kunde faa dem,
hvis han døde. Nu var han imidlertid kommen sig og sender nu nogle
laante Bøger tilbage. — Forslag til Udgivelsesmaade af Bispens histo
riske Arbejder.)

Novb. 1703.
............... Hvad Eders Wlb* samler til at lade oplægge,
vilde jeg ogsaa ønske at se.
Det var muligt, at jeg, naar
jeg saa sligt, ogsaa kunde forskatfe noget til Forbedring.
Her er 100 Præster i Stiftet, det er tilbørligt og ret, at hver
betaler et Exernplar deraf. Det vilde være til egen Ære og
Amindelse og ikke borldø i Mammon eller som Psal. 49 si
ger.
Ellers er der derforuden saa mange adelige og uade
lige, rige Borgere, Forpagter, Fogeder og slige, som ikke
forstaa Latin, der ønske paa Dansk eller Tysk at vide om
forgangne Tider og disse Tiders Tilstand...............
*) Ovenstaaende Stykke syntes mig at have saa megen Interesse som
en Prøve paa Datidens Sammenblanding af Tradition og Viden
skab, at jeg har gjengivet den bogstavret, naturligvis med tilsat
Interpunktion, der i de Tiders Haandskrifter og ikke mindst hos P.
D. otte er værre end ingen,
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XVIII.
(Et af P. D.’s Haandskrifter. — Livø Brænding. — Niels Juel til
Bjørnsholm.)

D. 2den Febr. 1704.
Den gamle skrevne Kopibog har jeg udskrevet af, hvad
Velb1’ Fru Kirsten Beck begjærede om Begravelserne i Domkirkerne og andet. Og hvor gammel og ilde skreven i min
Ungdom den end er, glæder jeg mig dog over, at den har
faaet saa stor Ære og er agtet og anset bande af Eders
Velb* og andre højfornemme. Jeg har læst deri, hvad Be
sked jeg har om Borgmestre og Byfogder her i Hjørring og
Sæby og de omliggende Herredsfogder. Item om Bisperne
i Aarhus og Viborg er indført pg. 29 en gammel Katalog,
jeg fik hos Borgmesteren i Mariager, som er mindre end
den af SI. Fru Anna Krabbe pg. 23. Item pg. 30 Fru An
na Krabbes optegnelser om dem, som ere begravne i Høje før
Christendommen, som jeg synes er rart at vide...............
............... Havde jeg havt slig Lejlighed i min Ungdom,
da jeg kunde skrive godt, men var forhindret ved mange
og vidtløftige Bestillinger, som jeg nu har i min Alderdom
og Skrøbelighed, da havde jeg havt meget mærkeligt.
Mange gamle skrevne Antikviteter bleve ogsaa i den Sven
ske Krig 1658 forødede for mig.
„Det liuse Brending“ skrev jeg noget om i mit sidste
Brev,1) for saa vidt jeg kunde erfare af Sal. Hr. Anders i
Kierup, Præst til Tømmerby og Liid Sogne i Hanherred,
som ogsaa var født der.
Efter hans Faders Beretning
skulde det være den Vig mellem begge Herreder: Han og
Hillerslev Herreder, som gaar op fra Fjorden og nu et en
Vejle til at kjøre over.
Men for............... 2) Tid og mere
meget dybere, og i gammel Tid brugtes Baade derover. Si
den er den af Sand............... 2) og end mere fyldt fra Nor
den med Sandfyg, og mod Nord er der opskyllet Sand af
Nordhavet med svare Sandbakker, saa der nu ikke kan dra
ges Baade over, langt mindre Skibe. Men i gamle Tider er
det vel troligt, især ved de Tider 1066, da den Danske Kong
Svend Ulfsen regjerede.
Dette Brev mangler.
2) ulæBeligt.
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Ligprædikenerne i den gamle Ligprædikens Bog har
jeg havt undtagen den sidste over Sal. Niels Juel af Kongstedlund, som var Farfader til Sal. Niels Juel af Bjørnsholm
og blev ihjelslagen i Aalborg af Albert Skeel til Jungetgaard
i deres Trætte paa Pindsemarked. Samme Ligprædiken lo
vede for» Sal. Niels Juels at laane mig. Men saa døde han
i det samme, og jeg var glad, at jeg nu fik den. Ellers be
rettede Sal. Niels Juel af Bjørnsholm mig, at paa samme
hans Forfædres Gaard boede Konger, og deraf var den kal
det Kongsted og Kongslev. Men det var af de Sysselkonger,
som og kaldes Næssekonger eller Skattekonger. Deraf maa
en hedde Balder, Næssekonge der i Ilimberland (Himmersyssel), og en anden Konge hed Alger i Vindiland (Vend
syssel), og en Konge paa Kongensgaard i Hardevitte (Harsyssel) hed Sigtred, og cn Konge i Varsyssel hed Ostmar.
De vare alle Frænder og Fæfttere og Yare komne i en svar
Krig og Trætte sammen og sloges og droges, hvorom forn
Sal. Niels Juel af Bjørnsholm havde en Kæmpevise, som
han og havde lovet at laane mig med andet mere, fordi han
fik en Hob Antikviteter af mig. Men saa døde han, før det
kunde efterkommes, og hans Bibliothek kom desværre slet
i Ødelæggelse for en stor Gjæld, han var i..................

XIX.
(P. D. fortæller Bispen om nogle theologiske Disputer, han hor
havt. — Om Nordboernes Opdagelse af Vinland, som han vil bevise var
Mexiko, mens „Skrællingerne11 skulde være komne fra Florida eller Virginien. Han citerer foruden Snorre, Jesuiten Qomelius Hozart’s: „Katholisches Christenthum durch die gantze Welt ausgebreitet etc.u — Prote
sterer mod at Gorm den Gamles Regjeringstid sættes til 90 Aar. End
videre følger med Brevet to Memorialer om danske Konger i Hedenold
og lange Udviklinger mod Torfæus.)

............... 1704.
XX.
(Forskjellige Haandskrifter omtales. — En gi. Sølvmønt. — Lis
beth Bryskes og Anna Krabbes Slægtebøger. — Prior Markvard Juel i
flundslund Kloster. — Skipper Klements Oprør, — Fru Johanne Andersdatter Sappi til Asdal og hendes Slægt.)
Ud. Aar og Datum.

Velbaaarne Højærværdige Mand vor kjære Hr. Biskops
Memorial at svare paa:
J) Bisperne i Aarhus Stift saavelsom ogsaa i Viborg
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Stift. I hvert Stift fandtes i gamle Antikviteter nogle flere
end som Hvitfeldts Bispe-Kronologie siger, og dem havde
Sal. Niels Hansen Drastrup, Borgmesters Søn af Mariager,
Forklaring paa, hvilken jeg selv saa hos ham ved de Tider
1662, da jeg var der. Og baade det derom, saavelsom om
Syssel Konger her i Jylland før Christendommen og mere,
havde han udsat af et gammelt latinsk Skrift af Mariager
Klosters Antikviteter. Tiden vilde ikke give mig Respit
deraf at tage Extrakt, og han havde det ej heller fuldt færdigt, saa at jeg i den korte Tid fik saa lidt deraf. Saa af
gik han, og Gud bortkaldte ham, hvilket jeg ikke fik at vide
før to Aar efter hans Død.
Jeg har baade efterspurgt og
eftersøgt de Antikviteter, han havde især fra Mariager Klo
ster, hvilke dog yare meget fordærvede af Muggenhed og
Raadenhed, som han havde for at udtegne, hvad deraf kunde
læses. Men jeg kunde aldrig faa dem opspurgte, hvilke gode
Venner jeg end havde ombedet at randsage derefter............
2) Den Sølvpenge, som ogsaa sendes tilbage igjen med
stor Taksigelse for Synet af den. Men jeg kan ingen Ærke
bisper finde, som have havt Navnet Henrik, og indbilder
mig, at det ikke skal være Henrik, men Ærkebisp Truid el
ler Trugot Torstensøn, som var Ærkebisp ved de Tider
1276. Der kan diskureres, om hans latinske Navn Thrv
kunde stemme dermed.
Eller og kunde det være Biskop
Henrik Geertsøn af Roskilde, som i sin sidste Tid kunde
have været udvalgt Ærkebisp 1360 eller 1368 og strax efter
død. Roskilde Bisper bleve mest Ærkebisper.
En af De
lene maa det være.
Ellers har jeg ogsaa nogle smaa Kobberpenge, som blev
fundne i en Høj ved Thinget i Øster-Brønderslev Sogn, det
gamle Jerslev-Thing, og som efter Sal. Hr. Laurids Bjørns
Beretning skulde være slagne før Guds Byrd af hedenske
Herrer, ogaf de.ældste Rune-Mønter af Kobber, som brugtes
før Christi Fødsel. Der var over 110 i en Lergryde mellem
Aske og brændte Ben, hvilken en Bonde af Nibstrup opgrov
af Højen ved at grave Digetørv. Og Fru Johanne Kaas paa
Nibstrup fik dem, da han var hendes Tjener, og hun lod
spille Kort med dem, og hendes Søn Sal. Johan Urne for
ærede mig en halv Snes deraf.
Men jeg har mestendels
ligesaa bortgivet dem til en og anden.
Jeg sender ogsaa
Eders Wlbr et Par deraf, om 1 ikke tilforn har havt af dem,
18
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(Sal. Hr. Laurids Bjørn sagde, at de vare givne til en Hed
ning som Tærepenge til Charondas for at føre ham til Odins
Valhal.)
3) Fru Lisbet Bryske, som har skrevet en stor Slægtebog med egen Haand og afmalet hendes og mange fleres
Vaaben, er i Henseende til Genealogien („paa Genealogish
wiis“) i Forkortning den Genealogibog, jeg har1). Fru Lis
beth Bryske var Ejler Bryske af Dallund og Fru Gjertrud
Lunges Datter og var to Gange gift : Først med Mogens
Krabbe Nielsen af Veegholm, som døde 1614.
Med ham
havde hun 4 Sønner og to Døttre, hvoraf den sidste Søn,
Iver Krabbe, havde Fru Edel Grubbe; deres Børn ved jeg
ikke, de ere i Skaane. Af hendes anden Mand, Henrik Bilde
til Tirsbæk, havde hun og nogle Sønner og Døttre. Han
døde 1627, hun døde ved de Tider 1641. Hun havde mange
gamle Antikviteter: Stammebøger og mange Manuskripter
(Intet paa Tryk), alt skrevet Tøj og gamle Breve, en hel
Kiste fuld. Hvor det efter hendes Afgang blev af, ved jeg
ikke, men en højtberømt Frue i Pennen og Skrift og i An
tikviteter var hun.
Næst efter Fru Anna Krabbes Død
af Stenalt 1590 var hun den berømmeligste kvindelige
Skribent.
4) Af andre berømte Kvinde-Skribenter, saavidt jeg har
set, ere de fornemste 1) Fru Anna Krabbe, Sal. Hr. Ejler
Rønnovs, Datter af Rigens Marsk Hr. Tyge Krabbe; hun
døde 1543.
2) Fru Anna Krabbe, Hr. Erik Krabbes Datter, forne
Fru Annas Broderdatter. Hun havde Jakob Bjørn af Sten
alt og hendes Brodersøn Sal. Erik Krabbe, som var Fader
til Hr. Otto Krabbe i Sjælland (som jeg tilforn har skrevet
meget om), der og havde en Del af forne Fruers Manuskrip
ter2), Stammebøger og andre Bøger efter Sal. Hr. Tyge
Krabbe deres Oldefader og synderlig efter Fru Anne Krabbe
af Stenalt, som med egen Haand har udskrevet mange gamle
latinske Breve paa Dansk, hvoraf forne S). Erik Krabbe havde
en stor Bog og berettede, at hun endda havde flere.
Og
5) Nu i Geheimearkivet.
2) Bl. a. haves paa det st. Kgl. Bibi. (GI. Kgl. Sml. Nr. 2427 4to):
Icones RegumDaniæ a Dano usqve adChrist.IV vivis coloribus in mem
brana pictæ, adjectia rythmis Gerraanicia olim Annæ Krabbe conjugis Jacobi Biørn de Stenholt.
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hun havde opskrevet saa mange gamle Stammer, som i den
hedenske Tid vare begravne i Høje, og hvem der var af
deres Afkom, og flere Antikviteter, som Vlbr højæryærdig
Biskoppen ogsaa har setExtrakter hos mig for en stor Del.
Fru Lisbet Bryske og Jørgen Seefeld havde ogsaa en Del
af for^e to Fruers Manuskript-Stammebøger, og deres det æld
ste var mest deraf, og de havde kontinueret med de yngre
i deres Tid.
Jørgen Seefelds har jeg aldrig set, men SI.
Dr. Peder Resen havde den.
Ellers har jeg havt mange
andre til Laans og har udskrevet genealogiske Extrakter af
dem, saasom Erik Lunovs, Niels Juel Axelsens og mange
fleres, samt Ligprædikener.
Sal. Fru Christense Bralie, Jakob Lindenoys, havde og
saa en Del af Prior Markvard Juels i Hundslunds Kloster
hans Antikviteter udsatte paa Dansk af gammelt skreven
Latin. Jeg fik en ganske ringe Ting deraf. Synderligt var
deri om de Stjerne-Jueler, og mange af den Slægt baade her
og i Harsyssel ere begravne i Høje; saa og noget om, at
„di Huner“ (Hunnerne?) skulde være komne derfra; item
om nogle Sysselkonger her og i flere Sysler, hvilket var me
get rart at vide. Der var og noget i om, at Odin havde flo
reret her i Vendsyssel) og adskillige flere gamle Fabler og
Remser (som hun holdt det for), og kunde vel Sandhed ud
findes derunder.
Jeg har gjort over hundrede Spørgsmaal
derefter, men kan aldrig faa at vide, hvor det er bieven af.
Ellers har jeg hos gamle Præster og Degne faaet mange
gamle Viser og meget andet sligt, som alt er mig frakom
men med meget andet, som jeg nu haardt klager mig over.
Min Sal. Fader havde ogsaa en Hoben Antikviteter, men
det blev ødelagt hos min Stedfader, da jeg tjente i Aalborg
Slots Skriverstue og siden i Kjøbenhavn. Da jeg kom hjem,
havde jeg vel nogle gamle Breve og sligt i Behold, men det
blev siden raadnet og ødelagt for mig i Krigens Tid 1658,
da jeg blev taget af de Svenske Kommissarier til at udregne
deres Kontributioner af Sognene og ligne det efter hverts
Størrelse, saavel som deres Indkvarterings-Likvidation, hvor
ved jeg ikke fik Tid til at efterse det, før det var raaddent.
5) Blandt de Folk, som bleve slagne i Skipper Elements
Oprør 1534, vare Mange fornemme Bønder baade af Vendsys
sel og Himmersyssel og fornemme Borgere af Aalborg og
Hjørring, som da og vare i Aalborg.
Nogle faa af deres
18*
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Navne havde jeg, men det er, som bemeldt, raadnet for mig.
Ellers blev der ihjelslaget over to tusinde i Aalborg i Hu
sene og paa Gaderne, saa Blodet flød i Rendestenene, som
min gamle Morfader og gamle Folk har sagt og berettet.
Thi det gik saa haardt til, fordi Bønderne havde slaget Kon
gens og Adelens Folk paa Svenstrup Mark og ved Leere
tilligemed en Del af Rigens Raad; dette hevnede de saa
skarpeligen...............
............... Kong Hans døde 1513 i Aalborg i Didrik
Grubbes Gaard, Som Sal. Lucas Hansen sidst boede i, og da
boede der en Borgmester. Men hans Navn ved jeg ikke.
6) Det er sanden, at Fru Johanne Andersdatter Sappi af
Asdal var i Rigens Raad, og hendes Navn var underskrevet
med i Christian Primus’ Hyldingsbrev af 1448. Det saa jeg
hos Sal. Erik Krabbe, som havde Kopien med alle deres
Navne underskrevne. Men jeg fik den ikke, thi det var saa
vidtløftigt, saa Haandfæstningen kunde ikke faa Rum paa 5
eller 6 Ark Papir og var vidtløftigere end Hvitfeldt har det.
(Han tog det og mere med sig til Norge 1657, og der blev
det.) Hun havde Aalborghus i hendes Livstid efter hen
des Mand Hr. Niels Eriksens Død, som ogsaa kaldes Hr.
Niels Baggesen eller Aggesen efter den, han var opkaldt ef
ter, af Slægten Banner. Hans Fader var Hr. Erik Eriksen
Banner, Broder til Hr. Jesse Eriksen, som var Lensherre i
Sverrig og blev ihjelslagen af de Svenske Bønder, som Hvit
feldt omskriver i K. Erik af Pommerens Historie. Fru Jo
hanne Andersdatters Fader var Anders Albertsen af Ry
have i Harsyssel, og hun havde til Brødre Hr. Albert og
Hr. Valdemar Sappi den sidste, som hun ene arvede stort
Gods eftersom ogsaa efter hendes Farbroder, Hr. Valdemar
Sappi, der døde 1419; og hun er den sidste, som var her i
Danmark af samme Sappi’s Stamme. Men Soop eller Sappi
i Sverrig er ogsaa af den Stamme og var af samme Slægt;
men jeg ved ikke om paa fædrene eller mødrene. Sal. Niels
Juel Axelsen berettede mig, at de vare af Ebersteins greve
lige Slægt, og han mente forvist, at de vare af Hr. Ludvig
Albertsen eller hans Broder Albert Albertsens Afkom, som
vare helt mægtige i Kong Christopher Sekundi Tid, som
Hvitfeldt ogsaa skriver meget om...............
7) Fru Johanne Andersdatters Stiffader var unge Hr.
Ludert Kabbel ellet Kabelt, og hun fik derved ogsaa en stor
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Arv efter hendes Stifsødskendes Død.
Hr. Bonde Due af
Torpe i Thy, Lensherre over Thy og Mors, voldførte hende,
da hun var ung Jomfru og giftede sig med hende. (Han
var af den ældste Slægt Due.) Med ham havde hun to Søn
ner og en Datter: Mikkel Due og unge Bonde Due. De
døde strax efter Faderens Død, og Moderen, Fru Johanne,
og deres Halvsødskende paa Asdal arvede dem.
Da var
forne Hr. Niels Eriksens paa Asdal hendes anden Mand, og
med ham havde hun to Sønner:
1) Hr. Anders Nielsen Banner, som blev gift paa Kokkedal og efter Moderen fik meget mere Gods, og af hans Af
kom ere de Danske Bannere, som florere i vor Tid, men dog
moxen ere udgaaede.
2) Hr. Niels Nielsen Banner blev Gejstlig og var Prior
i Vrejlev Kloster.
Var ikke gift, men hans Sødskende ar
vede ham.
Ellers havde Fru Johanne mange Døttre med Hr. Niels
Eriksen:
1) F. Karen Nielsdatter havde Hr. Oluf Lunge til Od
den og siden Anders Munk til Torpe.
2) F. Ide Nielsdatter fik Hr. Niels Nielsen Rosenkrands
og fødte en Søn, Hr. Erik Nielsen af Tange, og to Døttre.
3) F. Anna Nielsdatter fik Hr. Peder Skram og stort
Afkom.
4) F. Ellen Nielsdatter fik Hr. Eskild Nielsen Høg med
Banner Vaabnet.
5) F. Kirsten Nielsdatter fik Peder Fris af Irup med
Skaktavl Vaabnet.
6) F. Johanne Nielsdatter fik Peder Rud til Vognstrup
i Sjælland; deres Børn og Afkom uddøde.
7) F. Mette eller Birgitte Nielsdatter fik Hr. Aage, Herre
til Hageløse i Skaane, Hr. Henrik Aagesens Forældre.
8) F. Marine Nielsdatter havde først en Rønnov og si
den Jens Mortensen af Befsnæs.
9) F. Inger Nielsdatter var ogsaa gift og havde sidst
Ville Thomsen af Odden. Men andre sige, at Ville Thomsen
Sehested af Odden havde Fru Johanne Andersdatters Dat
terdatter. Jeg ved ikke, hvad der er det rette. For der er
saa mange baade Slægtehøger og Ligprædikener, der ere
hinanden kontrari i de ældste Stammer. Men dette har jeg
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efter den sidste Fru Anna Krabbe, der nogle Steder er imod
Fru Lisbeth Bryske...............
Den Bog, Eders Wlbr. har om alle Stiftets Lensherrer
og Amtmænd, item om Borgmestre og Raad i Aalborg og
Hjørring og de andre Stiftets Kjøbstæder, vilde jeg og-saa
gjerne ønske, at Eders Vlbr. gunstigen vilde sende mig og
lade mig se den igjennem, saa skal jeg paa en Memorial,
eller hvordan I vil have det, opsætte, hvad jeg kan finde i
mit, hvorved det videre kunde kompleteres, og igjen skaffe
Eders Vlb* det skadesløst igjen tilligemed Eders eget
Højærværdig Magister Ludovicus Pontoppidanus, om
Eders Vlbr skriver til ham, har vel Sak Doet Erik Pontoppidans Herkomst, Slægt, Liv og Levnet, som siges at
være udgaaet paa Tryk, og hvis det kunde laanes, om jeg
da kunde bekomme det til gunstigst Laan for deraf at ud
tegne enten Kopier eller Extracter paa min Maade, og skulde
jeg strax efter igjen levere Originalen skadesløst Item Sak
Doctor Hans Vandals1), Fru Bodenhaupt, Sk Hr. Gabels En
kes. Item Curt Henrich Merchers Ligprædiken af 16722),
item Else Christophersdatters, Sak Bartholins og den Busch’ske Slægt ................
................Nu skal der vel og i Marts til Viborg Snabsthing komme adskillige nye Bøger, som vi ikke have havt,
hvis min højærværdige Hr. Biskop enten selv kommer did
eller faar Bud. Theologisk have vi nok af; men hellere noget
om Tiden og Tilstanden. Jeg har havt alle de danske maanedlige Relationer, dog fattes mig deraf Juli og August 1698
og 1700 og hele 1701 og 1702.
Kunde det, som Eders
Vlb* har havt, faaes for billig Værd og ikke for dyrt, da
var det vel værd at ønske...............
............... Denne Vinter og endnu har jeg været meget
syg af Hoste, Katarrh og Brystsyge, som have hindret mig
meget, saa jeg nogle Gange tvivlede om Livet. Dog har vor
Herre alligevel sparet mig Myre, saa at jeg alligevel bruger
l) Solamen viduarum Annæ Cathrinæ Winstrup, D. Johannis Wandalini Encke præsenterit oc forærit af Lodwig Herfurt. Kbhvn.
1676. 8vo.
Af Hieronymus Bueck. Kbhvn. 1672. 4to. (Tysk). Der var paa de
Tider en Borgmester Mercher i Skagen, hvorved Slægten vel har
faaet Interesse for P. D.
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min daarlige Forstand.
Men min............ Haand, Arm og
venstre Ben ere ganske ubrugelige, og Haanden er nu i min
74aarige Alderdom unyttig til at tage og bruge det rin
geste med.
Ellers ligger herved en liden Memorial paa noget, som
en af mine fornemme Venner vilde tilkjøbe sig, og jegskulde
fly ham Besked paa, hvad det koster uinbunden, thi jeg skal
indbinde det for ham paa slet Maner, hvis det var muligt,
at det kunde bekommes ......
XXI.
(P. D. sender Bispen Svar paa en af dennes Memorialer, hvilket
dog ej haves. — Han er nu saa gammel og svag, at han ej kan komme
udenfor en varm Stue og kan ej skrive ved Lys. — Han har hørt, at
Bispeu har været til Jusiitsraad Bartholins Datters Bryllup, og vil gjerne
vide, hvem og af hvad Slægt Ægtemanden er, da han vil udarbejde
Genealogier over lærde Slægter som over de adelige, „thi hine bør an
sees mere end disse, der for en stor Del har lagt sig mere efter Bondeplageri end anden Lærdom og Videnskab.“ — Han takker Gud for sin
Svaghed, saa at han nu er fri for at være Bondeplager.)

Januar 1705.
............... Jeg takker ogsaa den almægtige gode Gud,
som har paalagt mig Svagheds Kors og Modgang i Tide,
som forhindrer mig fra at blive fordømt, idet jeg derved nu
er fri for at være fattige Borgeres og Bønders Plager med
at udskinde og udsuge dem, saasom der er den største For
dømmelse ved slig Gjerrighed. Slige Bestillinger er jeg nu
fri for og kan betragte min Salighed i vor Frelser Christus,
skjøndt jeg nu sely skal lide stor og megen Plage og Udsugelse af dem, som nu have slige Bestillinger, og, har udstaaet mangen Dyst med slige og mistet det meste af mine
Midler derved.
Jeg havde kjøbt en god Gaard i Beistrup
for at besidde deu og nære mig ved den i min Alderdom,
men ved slige Gjerrigheds Mennesker og Helvedes Arvinger
raaatte jeg igjen skille mig ved den. Jeg har set deres Ende,
som dertil var Aarsag, den' har været ulykkelig, og deres
Børn er i en Skarns Tilstand.
............... Jeg seer af min kjære Herres Missive, at min
fattige Frænde, Bertel i Sundby, er hjulpet fri for Kirke
værgeriet. Har ban ikke Fornuft til at takke og forskylde
det, da vilde jeg det gjerne, om jeg dertil vidste noget godt
Anslag...............
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XXII.
(P. D. «ender laante Bøger tilbage, deriblandt et gammelt Pergamentshaandskrift af religiøst Indhold, hvormed han tiltrods for det ..pa
pistiske“ er meget vel fornøjet. — P. D.’s Fader. — Oldsager og Grav
høje i Ørum Sogn. — Spøgeri paa Gravhøje. — P. D.’s Ungdom.)

Marts 1705.
............... Borgmester S* Hans Nansens Compendium
cosmographicum er udgaaet mere komplet og fuldkommen
1648, hvoraf den Sal. Mand selv forærede mig en, hvilken
blandt flere skjønne Bøger blev opbrændt for mig i Hjør
rings Ildebrand hos Byfogden S. Jens Nielsen, da jeg havde
laant ham og hans Hustru dem...............
............... Min sal. Fader, som haade var Ridefoged en
Tid lang og Delefoged sin Livstid til Aalborg Slot og boede
i Aagaard i Ørum Sogn, hans Drenge gravede Digetørv og
Foldtørv i deres Søndermark, og da fandt de i en lille Høj
en Krukke med Aske og Ben, en Halvmaane meget blank og
klar, som den nylig kunde være lagt deri. Og da min Fa
der saa dette, lod han Krukken med Asken og Benene grave
dybt ned i Jorden, at den ikke skulde oppløjes, men det
klare Maane Jern flyede han Biskop sal. Mester Christen med
andre Smaating af underlige Stene, som fandtes der og i
andre smaaHøje, der bleve jævnede og nedpløjede, og hvorpaa voxede skjønnere Korn end andet Steds.
Saaledes var det med disse Høje: Først næst Markdiget
laa en stor bred Høj, der kaldtes Brejde-Høj, hvori en Herre,
der hed Brejde, skulde være begraven. Sønden for denne
Brejde Høj uden for Diget laa andre Høje paa Vejen, der
kaldtes Julehøje.
Men norden for Brejde-Høj laa 5 eller
6 smaa Høje, som kaldtes Skæg-Høje, for de laa alle som et
Skæg norden ud fra Brejde Høj.
Enten de derfor vare
kaldte saaledes eller der var en anden Aarsag til Navnet,
vides ikke. De ere alle siden nedpløjede i min Tid, og det
skjønneste Korn voxer paa dem. I min Ungdom gik jeg over
dem og løste1) Blaabær, før de helt nedpløjedes; og i en af
de midterste fandtes denne Halvmaane.
Min Fader sagde, at Sal. Bispen, M. Christen Hansen,
mente paa Grund af Navnet „Skæg“, at det kunde have væ
ret en Begravelse for en „Skægerne“ eller „ Jernskægerne“ som
>) I Vendsyssel kaldes det altid „at løse“ Bær.
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i gammel Tid florerede baade her og i Norge, og at denne
Halvmaane var deres Vaaben1). Det blev den Gang sagt, at
der i nordre Side af bemeldte Høj skulde være funden et
gammelt Øxeblad af de gamle Norske Øxer med brede Blade.
Hvor den blev af, ved jeg ikke, for det skete, før jeg
blev født.
............... Ellers har jeg i min Tid i nedpløjede Høje'
paa Markerne og i Hederne i Tørvegrave set over 50 Gry- j
der og Krukker med Aske og brændte Ben i og har ogsaa
i en De) af dem funden smaa myntede Kobberpenge, saa
store som Groschen eller Lybske Skillinger baade med Ru
ner og andre Figurer paa ......
...... Mens jeg boede i Bejstrup ved Hjørring i
Østergaard var der i Heden mange Høje. Blandt andre er
der to, som jeg har set Spøgeri over. Den ene er sønder
paa „Kranikehede“(?), den saa jeg en Nat, da jeg „halftdrucken“ rejste fra Hestrupgaard hjem, da fløj der over
samme Høj en stor Ildslange, der havde en lang Hale som
en Kat og svævede derover vel et Kvarters Tid. Jeg holdt
stille og gjorde Kors for mig, og omsider faldt den ned i
Højen og blev borte; saa red jeg fort. Om Morgenen sagde
jeg det til Naboerne, og flere af dem havde ogsaa før set
dette og sagde, at det var en flyvende Ilddrage.
Endnu saa jeg det over en anden Høj.
Jeg kom om
Nattetide fra Skoven og vilde hjem, da stod der over denne
Høj en stor høj Støtte ligesom en Regnbue lige spids op i
Vejret, og den sank saa ned i Højen, hvilket jeg fordhdrede
mig paa. Jeg kom i Betænkninger, og saa kunde jeg ikke
andet end skrive, hvad jeg nu kan ihukomme. Meget sligt
og andet forunderligt ved jeg om og har endog to Gange
været krystet af et Syn...............
............... Det Svenske Sprog ligner saa meget vort
gamle Vendelbo-Sprog, som jeg kan se i gamle Breve udgaaet for 4 eller 300 Aar siden, og det ligner mere Svensk
end det Kjøbenhavnske eller gamle Sjællandske Sprog. Hvil
ket jeg bærer stor Forundring paa. Saa det maa stadfæste,
at det Nørre-Jyske endelig maa være kommen did herfra,
eller vi have faaet det fra dem.
Men det Jyske Sprog er
l) Fam. Jernskæg havde ganske vist en Halvmaane og en Muslingskal
i sit Vaaben.
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det ældste, i hvad de end derom discurerer. Men Sproget
viser, at det fra først af er et Slags Folk...............
Højærvæi dige Bartholomæus Deichmand, som nu er Bisp
i Viborg, mener jeg visseligen er en Søn af S. Borgmester
Villum Dichinand af Malmø. Hvis saa er, da har jeg kjendt
haade hans Fader og Moder og mange af hans mødrene
Slægt. Han havde en Søster, der hed Maren Villumsdatter,
en højfornem Stadsmø hos hendes Moster Sal. Margrethe,
Borgmester Find Nielsens, som i min Ungdom i Kjøbenliavn
altid befordrede mig meget godt.
XXIII.
(P. D. har været saa syg, at han lod Præsten hente og farsegle
hans Bogskab og Kiste med Bøger, for at Bispen knude faa dem, om han
døde. — Budolphi Kirke i Aalborg.)

Juni 1705.
................Morten Henriksen i Aalborg har lovet mig
Sal. Borgmester Christoffer de Hemmerts og Ginchelernes
Herkomst og Afkom, for saa vidt han kunde opspørge. den.
Sal. Mester Jakob, Præst til St. Bodels Kirke i Aalborg,
havde en Bog, som han indførte alle de fornemste Slægters
Herkomst og Levnet i, som han prædikede Ligtexter over.
St. Bodels Kirke er kaldet efter Dronning Bodild, som var
Kong Erik Ejegods Gemal, der lod baade Klostret og Kir
ken fundere, hvilket er sagt mig af min gamle Morfader i
min Ungdom...............
•
XXIV.
(Plan til Udgivelsesmaade af Bispens Samlinger til Stiftets Historie.)

28de Jan. 1706.
Hr. Jens Andersen, Præst i Understed Kald i Børglum
Herred, var for nogle Dage siden hos mig, og vi vare i Sam
tale om adskillige Antikviteter. Han sagde og mente, at
Eders Vlbr vilde lade oplægge ved Trykken meget her om
Vendelbo Stift, især om alle Præsterne, som have været her
efter Reformationen 1537 i hvert Kald, om jeg vidste noget
herom. Jeg sagde jo, at her var noget om, og at Hans Høj
ærværdighed vilde og stræbe herefter, skjøndt andre store
Bestillinger og Forhindringer vilde forhindre meget.
Han
sagde, at kunde man kun faa det i Korthed og i Extract
som et Katalog, saa kunde det altid kompletteres. Jeg
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sagde, at enhver Præst burde give i det ringeste 1 Rdlr.
eller to Slettedaler til at faa det trykt, og han sagde, at det
var Ret og tilbørligt og dem alle til Ære og god Ihukom
melse, at deres salige Navne her i Verden kunde være i saa
god Ihukommelse.

XXV.
(P. D. sende Bøger tilbage, deriblandt et Haan dskrift af Bispen selv,
til hvilket han har føjet en hel Del med Henvisninger til Siderne. Det
er disse Tilføjelser, som nu under Navn af Vendelbo Stifts Antikvitets
bog findes paa det Kgl. Bibliothek.)

Mai 1706.
............... Jeg har længtes efter at vide noget om dette
Krigstog i Holsten, hvorledes det gik, saa og om den Travendalske Freds Artikler. Det fik jeg nu alt at vide i den
Bog, jeg sender tilbage, og ser, hvor stor en Sum Penge
der udgaves til Freden og de haarde Dokumenter mellem
begge Parter.
Gud være dog Lov og Ære, at vi fik
Fred...............
............... I sidste Sekulum ere mange Præster udrundne
af Adelstand, som Hr. Christen Mørch i Hammer Kald, Me
ster Thomas Galskjøtt, som var en Søn af Christopher Galskjøtt, hvis Forældre vare Thomas Galskjøtt af Sønderskov
og Fru Marie Gyldenstjerne af højadelig Stamme...............

