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Breve og andre Skriftstykker af Ribe
Stiftsarkiv.
Meddelte af J. Kincb.

Diase Breve og andre Skriftstykker findes blandt de
Papirer, som ere ordnede efter Biskopperne. De fleste af
dem har jeg afskrevet bogstavret; ved andre har jeg ikke
fundet tilstrækkelig Anledning hertil, men dog bevaret Alt,
hvad der antydede eu anden Form eller Udtale af Ordet end
det nuværende almindelige Talesprogs.
I.

Den kongelige Lenemands Kollate for en Prast
i Ädum 1620.

Jeg Wldrick Sanndberig thill Quelstrup, Ridder, Konng.
Maytt. Beffallingsmand paa Lundenis kindes och hermed
vetterligh giör, mett dette mitt obenne breff, att efftersom
Kong. Maytt. min allernadigste Herris Mesiue dattertt vdj
Bredsted denn 10 Juli vdj nehruerendis Aar 1620 er heder
ligh och hoylertt Mand Mester Itfuer Ifi'uerssön Superintendentt olfuer Ribberstifft och mig thillhende körnen huor vdj
höybemelltte hans Maytt. haffuer naadigste for gaat annsiett,
hederligh och vellertt Personn Mikill Söffrinsön tili Odumb
Kald ad betienne skall forordnis’), och os naadigste der vdj
’) Grunden til, at Ådum Sognekald dennegang ikke blev besat ved
Sognemændenes Valg, men ved kongelig Udnævnelse, ses af et Konge
brev af 13de Juni 1620 til Hr. Ulrik Sandberg og Biskoppen af Ribe
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beffaller, hanumb der thill ad forordnne, och nu thill med aff
Superintendent ehr retteligh examinieritt och offuerhørtt och
till samme Kald befunden duchtigh, da haifuer ieg Konng.
May tt. min allernadigste Herris Vocation, Kalld och Vduellillse
conftrmertt och stadfest, saa hand her eifter maa og skall
verre rett Sogneprest thill for“* Odum Kierke, dog med sligh
Vilkor, at hannd skall predike och lehre Guds hellige Ord
och Euanngiellium rettelig och vell och wforfallskett vdj alle
maader, saa och vddielle dj hoyuerdige Sakramentt effter
Guds Beffalling og egenn Indskichelse (?), derhos skike sigh
vdj alle maade thilborligh och veil inden Kierkenn og vdenn
Kierkenn, vdj Litf, Leffnet och Omgienngillse med sin Sogennfolk effter Kong. Maytt. Ordinands Lydillsse, som en gudfrychtigh Prestemannd bor at giorre, och vdgitfue alld denn
Renntte och Rettighed, som hannd aarligh thill Stichtenn
skyldig er, boge Prestgaardenn och denn vid Magtt holde
och ike thillstede, att Nogit aff same Prestgaards rette
Thilligillse, Ager, Engh, Skouff, Mark, Feskeuand, Feganngh,
eller huadsomhellst dett ehr eller neffnis kand, som der nu
thilliger, och aff arilds Thid thilliget haffuer, derfra ad kome
eller ad borttheffuis i nogenn maader, medens dett thill Prestenns och Prestegords Nytte och Gaffnn att anuende, och
dersom der var Nogitt wlougligtt frakommen, da skall hand
giffue dett thilkiende och igienkallde, saa vitt med Long och
Rett skie kannd, och skall forn. Mikill Soffrinson vere sftt
rette Øffueriglied och Lensmand, paa Lundenis nu er heller
her effter komindis vorder, horigh och lydig vdj alle maade,
som dett sig bor, och skall hand sielffuer resedere och boe i

Stift. Dets Indhold er, at da Ådnm Sognekald allerede havde stået
ledigt omtrent 20 Uger, og Sogncmændene kun vilde have en Person,
som behagede Enken, men hvis Levned ikke skulde være det bedste,
skulde de sende den af Ansøgerne, som de fandt tjenligst, til Kon
gen, for at denne knude høre ham prædike. Jy. Tegn.) — Her
trådte altså Kongen bestemt nok op mod den almindelige Tilbøjelig
hed hos Sogncmændene til at benytte Kaldet til en Forsørgelse af
den forrige Præsts Enke eller Datter, medens til andre Tider selv
de højere Myndigheder altfor meget så igjennem Fingre dermed. —
Forresten ser det ud til, at Hr. Mikkel Sørensen dog har ægtet En
ken, rimeligvis for at behage sine Sognemænd; thi 1643 havde han
en gift Stifdattcr.
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forn. Sogen och ike vdj nogenn Kiøbsted. Ti beder ieg paa
hoybemeltt Kong. May tt. Vegnne byder och beffaller Eder
alle mienige Sogenmend vdj forn. Odum Sogen, attj giffuer
hanum(?) alld thilbørligh Renntte, Tliiende og ald audenn
Rechtighed, som I Eders Sogenprest och Pastor effter gamill
Seduone och Kong. Ma. Ordinands Lydilse plichtigh ehr, saa
fremtt attj ike derfor vill straffis som vidbor, huor effter I
Eder alle vider att rette. Thill Vendisbiurd mitt Zegenitt
vndertrycht och med egenn Haand vnderskretfuett. Actum
Lundenis thn. 25 Julli Ao. 1620.
Uldrick Sandberg
egenn Hånd.
2.

Kollats på Degnetjenesten i Ballum 1637.

Eftersom Gud allermectigste ved den thimelige dod
haffuer henkaldet den s. mand Suen Pederson fordum degn
vdi Balgom, daa paa det saame degne thieneste iche lengere
schulle stande ledigt, haffuer ieg vdi den hellige trefoldigheds
naffn effter det jus patronatus, som Ribe capitel haffuer till
Balgom kierche, effter fornehme gode venners raad bon oc
begering oc intercession oc i synderlighed hæderlig og hoylærdt mands M. Anders Romdorps domskolemester her vdi
Ribe hans befordring oc gode testimonium paa mine velbyr
dige fraværendis collegers erlig oc velbyrdig Erich Juls till
Hundsbech, Landsdommer vdi Norjutland oc befalingsmand
paa Gudoms closter, oc erlig oc velb. Iffuer Vinds till Norholm, kong. Mayst. offuerste secreterers og befalingsmand
paa Lundeness, deris gode behag saavellsom ocsaa paa mine
egne *) vegne vocerit oc kaldet oc nu med dette mitt obne breff
vocerer oc kalder denne nerverendis scholeperson Jens Jacobson Horup, forige præstis son vdi forn. Horup, till at bethiene
samme Balgom degne thieneste, oc schall hånd vere forplict
samme degne kald at fuldgiore inden kierchen med sang,
læsning oc anden thieneste effter ordinantzen, oc vden kier!) At netop disse 3 Medlemmer af Kapitlet, og de alene, havde Kalds
retten til Degnetjenesten i Ballum, må have sin Grund i, at de vare
Ihændehavere af de 3 såkaldte »Præbender i Ballum«, blandt hvilke
Ballum Tiende var delt (se min »Ribe Bys Hist. ogBeskr.«, S. 531).
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chen med vngdommen att vndervise i scholen med læsen oc
schriffuen, saa oc i Synderlighed vdi deris catechismo oc
bornelerdom effter kong. Mayst. naadigste forordning oc kierche
disciplin *), med bedeklochen att ringe oc slaa afften oc mor
gen, Seyerverchet att stille oc anden thieneste, som hans
formend for hannem giört oc forrettet haffuer. Schall hånd
oc före itt stille, roligt, gudfryctig oc ordentligt leffnet oc
elsche fred med huer mand, saa meget mueligt er. Derimod
schulle oc sognemendene oc præsten i Balgom sogn vere forplict till att giffue hannem sin rente oc indkomst, som hans
formend degne vdi Balgom forhannom liafft haffuer, oc holde
hannom degne boliget oc sholehuset ved mact oc iche formindsche eller affbreche ham noget aff det, som till degne
renten hörer oc aff gammell tid tilleget haffuer, oc giore det
saa, att guds ære hoss dennem kand befordris, oc alting kand
gange schichelig till i meningheden, oc hånd med glæde kand
fuldgiöre sit embede. Skall oc forne Jens Jacobson vere forplict till att lade dette kalds breff conflrmere aff mine velb.
kiere collegis, naar de kommer till Capittelet, oc lade sig
examinere oc conflrmere aff Biscopen, som sedvauligt er. In
cuius rei testimonium sigillum meum appono et manu mea
subscribo. Actum Ribe den 27 Aug. 1637.
Christin. Bordingius Med. Doet.
Archidiac. et Canon. Ripensis absentium nobiliss. collegarum et
meo nomine subscribo.2)
(efter en Kopi.)

3.

Andragende fra en Prest på Mane 1642.

Stormægtigste, höjbårne Fyrste og Herre, Her Christian
den Fjerde, Danmarks, Norges, Vendes og Gothes Honning,
Hertug osv., min allernådigste Herre, ønsker jeg Nåde, Fred
og Barmhjærtighed af Gud ved Jesum Christum, hans enbårne
Sön, vor Herre.
J) Ballum Sogn har altsaa allerede dengang haft en ordentlig Skole, i
hvilken Degnen var forpligtet til at undervise, hvilket på den Tid
var en Sjeldenhed.
•) Jeg Kristen Bording, Dr. Med., Ærkedegn og Kannik i Ribe, under
skriver på mine fraværende velbårne Æmbedsbrodres og på egne Vegne.
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Allerkjæreste, nådigste Herre, ligesom vi alle og liver
besynderlige udi sin Sted pligtige ere Guds Lov, Ord og
Ære af sin Formue iblandt Mennesken at forfremme og ud
dele, eftersom vi og derfor ere skabte og have Bolige, Steder,
Byer og Landskab med og hos hverandre, at den Ene kan
oplære den Anden om Gudfrygtighed, Godhed og Retfærdig
hed, dermed at Mange af den rette Saligheds Lærdom og
bekvæmmelig Optugtelse måtte opvækkes, indbydes og på
den rette Bane henføres til det evige Liv og Salighed.
Ligeså, allernådigste Herre, efterdi jeg dagligen randsager og forfarer, at Eders kongelige Majestæt og fyrstelige
Nåde er begavet i Christo Jesu med kongelige og mægtige
höje Dyder, så at der findes en naturalis
l), en fyr
stelig og gudfrygtig Magt i Eder, som dagligen jo mere
og mere lader sig tilsyne, både imod Gud og hans hellige
Ord, så også Ordsens fattige Tjenere at promovere og for
fremme, som haver en liden, ringe Ting til Føde og Under
holdning, hvorfore den evige, almægtige Gud vil gjöre Barmhjærtighed, Pagt og Fred med min Herre Kongen, ligesom
han gjorde med Kong David, ligeså med Kong Christian
evindelig. Nu iblandt sådanne fattige Herrens Ords Tjenere
må jeg, allernådigste Herre, bekjende mig at være en af de
ringeste og fattigste, som lider stor Nød og Trang i mit
Kald, så jeg ikke haver tilbørlig Hus eller Våning, Føde
eller Underholdning, ja ikke så meget Udhus, jeg kan ligge
en Læs Hø udi eller en Kjærve Korn, ikke heller så Meget
til at brænde om Året, som jeg kan varme en Hånd ved,
uden 5 eller 6 Læs Tørve, som jeg årligen bekommer her af
Landet, mens må bo her ude i denne forfærdelige Vestørhav
og være megen Trang undergiven og kan ikke komme til at
holde mine fattige Born til nogen Forfremmelse, som jeg
gjerne vilde, som jeg også i min ringe Skrivelse, som jeg
min gunstige Her Lensmand, velbyrdige Gregers Krabbe på
Riberhus, haver med bemødet og tilskrevet, at han som en
kristen Øvrighed vilde være mig herudi behjælpelig, sådan
min Fattigdoms Åg og Byrde at ville komme til Hjælp og
Forlindring hos min allernådigste Herre og Konge.
Herforuden må jeg fattige Mand höjligen og storligen
En naturlig Evne.
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beklage både for Gud så og for min nådigste Herre og
Konge, at jeg må være megen Ulykke og Stormvind under
given på denne Sted, så når jeg tænker, jeg vil komme
noget frem, så vågner den ene Ulykke efter den anden, som
og den vise Mand Seneca siger: »En Ulykke byder den
anden Hånden«. Thi det haver ikke aleneste været nok for
mig fattige Mand, at jeg i disse forbigangne Åre haver lidt
stor Skade af Vandflode, synderlig af den skadelig Vandflod,
som Gud straffede Lande og Riger med, som skede 1634
den 11 Oktober om Natten, på hvilken Tid jeg miste den
storste Part af alt det, jeg ejede, og bekom dog ingen Hjælp
igjen på sådant et elendigt Sted, som jeg sidder på, mens
jeg endnu også i dette År 1642 den 27 Juni haver mist alt
mit Kornsæde, så jeg fattige Mand beholdt ikke end det
ringeste Korn eller Kjern, der tilmed det ringe Eng, som
jeg skulde have til at føde mit Kvæg med, blev slet fordervet af Sand og Saltvand. Nu over sådanne ulykkelige Til
fald må jeg mig hojligen beklage og endeligen nødes til at
henfly til min allernådigste Herres og Konges Hjælp og
Mildhed, efterdi Barmhjærtighed og Mildhed kroner en Konge,
og Retfærdighed stadfæster hans Trone (Proverb. 20), beden
des ganske ydmygeligen, at han for Christi Skyld vilde vær
des til at komme mig fattige Mand noget til Hjælp og Und
sætning, efterdi mit Kald er ganske liden, og Indkomsten
er ringe, og Ulykken hænger mig her ideligen over. Sådant
vil den øverste Konge Christus Jesus rigeligen igjen veder
ligge på den yderste Dommedag, når alle gode Gjerninger
skal da lonnes og betales, som han vidner hos Mattlie. 10:
Hvo som annammer Eder, han annammer mig, og hvo som
mig annammer, han annammer den, som haver udsendt mig,
og hvo som giver en af disse Mindste ikkun et Bægere koldt
Vand at drikke i en Discipels Navn, sandelige siger jeg Eder,
det skal ikke blive hannem ubelont. Den almægtige, evige,
gode Gud, som Alting haver skabt og nådelig opholder, lians
evige Son, vor Herre Jesus Christus, og den værdige Hel
ligånd styre og regjere den kristen Kirke under Eders Nå
des Regimente og alle dem, som Guds Ord prædike og lære,
og give Eders kongelige Majestæt Visdom og et roligt Re
gimente udi al Gudelighed og Ærlighed, bevare det ganske
kongelige Hus, unde dennem Alder og Nåde til at forfremme
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Guds Ord imod al Djævelens Logn og Bedrageri, at der
kunde på den yderste Dag blive en stor Hærskares Mang
foldighed af vor (sic) danske Konger, Herrer og Fyrster,
som med mange af Undersåtterne kunde sjunge Gud
Te Deum laudamus i al Evighed. Amen.
Skrevet på Mand» den 24 Oktob. 1642.
Eders Kong. Majest.
»dmyge Tjenere, Niels
Nielsen Varde Guds Ords
Tjenere på Mandø.

Lensmandens, Gregers Krabbes, Erklæring, datr. Kjøbenhavn d. 17 Novbr. 1642, går ud på, at det er ham nok
som vitterligt, at Supplikanten havde et meget ringe Kald,
og at ved sidste Stormflod ved S. Hansdags Tider hans Korn
sæd var bleven slet fordærvet, og Engbunden ganske over
skyllet med Sand og Saltvand; men da Supplikanten intet
Bestemt begjærede, vidste han ikke, hvormed han denne
Gang kunde være tjent, med mindre Kongen vilde forære
ham nogle Tønder Korn fra Slottet.
Uagtet denne Lensmandens Erklæring pålægges det ved
en Påtegning udenpå Brevet, datr. Kancelliet på Kjøben
havns Slot d. 25 Novbr. 1642 og undertegnet af Iver Wind,
Lensmanden med Biskoppen at erklære sig, hvorledes Ansø
geren kunde hjælpes, uden at der afgik Kongen og Kronen
for Meget. — Om han flk Noget, ved jeg ikke. — Niels
Nielsen Varde skal efter en Præste-Indberetning have været
Præst på Manø i 50 År. Han må da være ordineret omtr.
1615 som Kapellan hos Hr. Rasmus Hansen, som endnu var
Præst der 1619 *) og skal være død blind i Ribe Hospital2).
1665 ordineredes hans Eftermand. Det var en tarvelig Til
værelse, som væntede den Mand, der påtog sig dette i den
Tid yderlig slet lonnede Æmbede; thi Forflyttelse fra et
Kald til et andet var for den almindelig begavede Mand
næsten noget Uopnåligt.
*) Ny kirkeh. Saml., VI, S. 342.
*) Han var dog Præst på Mane længe efter 1596. da han efter den
ovenfor omtalte Indberetning skulde være kommen i Hospitalet.
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4.

Bestemmelser om Gudstjenesten i Ribe 1647.

Nogen Uskickelighed och Urictighed med Kirckegang
ocli Gudss Thieniste her i Ribe fremfor andre Kiobsteder
her i Landet och Riget at forrette mod Kong. Ordinantze
och Befalning hertildags mange Erindringer och Paamindelsser
uactet i Meenigheden forlobet, nu effter Kong. Villie at for
andre och ret anstille befaler Lehnsmanden och Bispen at
schnlle uforandret holdis, som folger:
Thil Hoymesse schal ringis som i andre Kiobsteder huer
Sondag och andre hellige Dage i begge Kircker 3 Gange,
første Gang med en af de store Klocker, naar Klochen slaar
7, anden Gang met in mindre eller forrige Kloche, naar den
slaar et Qvarter effter 7, och tridie Gang eller sammen til
lige med 2 eller 3 store och smaa Klocher, naar Klochen
slaar halffgaaen 8. Huor da ScholebOrnene med Hørerne
huer til sin Kirche strax, medens det ringer sammen, sig
schulle forfbye, saa Sangen och Guds Thieniste, strax det
lader aff det tredie Gang at ringe, kand begyndiss och angaa,
och meenige Mand maa saa vide, at dett er Tid da at søge
Kirchen, och ey sig som forhen derpaa drage eller forlade,
at mand med Sang och Orgeverch Tiden at forlenge och
Guds Thieniste mod Kong. Anordninger at opholde sig haffuer
understaaett.
Sangen i Choret och paa Orgevercket schal allene til
Guds Ære och meenige Mands Opbyggelsse uden lange Muteter och ubekiende Sang forrettis, aldelis epter christlig
Anordning, och efftersom i vor Frue Kirche i Kiøbenhaffn,
som Kong. Villie tilholder. Huorfore och Brudfolch, Born,
som schulle døbis, och Kirche Quinder betimeligst ved 8 Slæt
schulle være tilstede, saa fremt de iche sig selff, om de silder
och seenlig fremkommer, ville nogenn Spot paaføre, anseendis
det ubilligt och uforsuarligt for deriss Statz, de acter i saa
Maader at udføre, mod christlig Anordning och Kong. Befal
ning Guds Thieniste och den heele Meenighed opholde.
Thi Presterne skulle Ingen tøffue effter, men, naar Klo
chen er halffgaaen 9, endeligen och end førre stige paa Predichstolen i Jesu Naffn och saa deriss Predichen fatte och
fremsette korte och gode med god Betenchsomhed effter Kong.
Paabud, at de den ender halffgaaen 10, och ald Tieniste til
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10 Slæt vere forrettet och endet, eftersom Ordinantzen och
Kong. seerdelis Villie anno 1580 och anno 1638 det alvorligst
paabiuder och befalet haffuer.
Hermet naar saa ald Thienisten til 10 Slæt til Höymessen er fuldent, befnrdris och forhielpis Tiunde och Thienistefolch at komme udi Catechismi Predichen, naar Klochen er
12, som ellers motte ved anden Syssel deris Saligheds Mid
del i saa maader berøffuis och formeenis, som hidindtil her
fremfor andre Steder offte scheed er.
Til Fridags *), Bededags saavelsom Onsdagspredicken ringiss och 3 Gange som om Söndage, och begyndis den sed
vanlig Sang, strax det tridie Gang haffuer affringet. Med
Predichen paa Bededage att giöre, hore och søge forholde
sig Byen« Øffrighed, Sognepresten och Tilhørere efter Kong.
Forordning, der om udgangen er, hvor om de jeffnlig Söndag
tilforn af Predichstolen paamindiss.
Sogne Dage eller Ugedagspredichen begyndis om Som
meren fra den 1 Martij, naar Klochen er 6 om Morgenen,
til den 1 Octobris, och derfra Vinteren igiennem til den 1
Martij igien om Morgenen, Klochen slaar 7, da der ringiss
schall med sedvanlig Kloche, och strax naar det er affringet,
schulle Schole Börne, det vedkommer, begynde at siunge en
kortt Psalme, enten den, der prediehe schal, er tilstede eller
iche, og siden den Sang och Seqventz, som Aarsens tid til
holder at schnlle brngiss och siungiss.
Skulle och Presterne ey forlenge deriss Ugepredickener
offuer Tiden, men, strax Klochen 7 eller 8 slaar, som forschreffuet staar, ald den Guds Thieniste være forrettet.
Menige Mand og Almuen skulde holde deriss Börn til
Kircke Söndag, Onsdag och Bededag, formodendis, de dermett giör Gud en angeneme Thieniste och fordrer Börnenis
timelig og evig Velferdt, huortil och Presterne med dansche
Skolemestere sehulle haffue Indseende, som de for Bispen,
naar han paaescher och offuerhöre vil, acter at forsuare.
Dette vilde Sognepresterne til vor Frue och S. Catharinæ Kirche liudelig af Predichstolen forlæsse deriss Meenigheder och med deriss Hender ved Dag och Datum her paa
schriffue, naar Saadant af dem scheet er, och offte udj Prel) »Fredags«
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dichen, om Behoff giöriss, erindre Almuen, sig effter denne
Anordning at skicke och forholde. Actwm Ribe den 3 Januarij
Anno 1647.
Gregers Krabbe.
Erich Monrad. S. R.
Nedenunder findes påtegnet, at Ovenskrevne Helligtre
kongersdag 1647 er bleven forkyndt og oplæst fra Prædike
stolen i begge Byens Kirker, ligesom 1648, d. 2 Oktbr., den
nye Præst ved S. Kathrine Kirke, David L. Foss, erkjender
at have gjennemlæst det.
5.

Sognemændenes Klage over Degnen på Fane 1647.

Kjære Her Bispe, boendes udi Ribel Gud giv Eder
en god Dag og bevar Eder fra alle Ulyk med Eders Hustru
og Börn her timelig og hist i Himmerig evindelig. Amen.
Kjære Her. Bispe giver vi Eder tilkjende, at her er en stor
Almu på vores Land Fanø af Börn og Ungdommen. Der
er over de 4 Snese store Börn og flere her udi samme.
Somme fare til Hav om Sommeren at fiske og er så gammel
og kan ikke en Ord af deres Katekismus og Bornelærdom.
Hvad kan det hjælpe Börn og Ungdom, at Degnen kan
komme en imellem Gang om Året at hør dem; dem, der kan
Intet, dem lær han og Intet. Hvad kan det hjælpe en halv
Stunds Tid om Söndags Morgner for Prædiken en enken
Gang om Året; han kommer ikke selv tidt til Kirken. Hvis
Börnene kan, det haver den ung Præst lært dem. Ville
Præst have Degn om Söndag, da må han selv mang Gang
Skaff sig en Degn og løbe fra En og til en Anden, og når
der er Ingen til Kirke af dennem, som plejer at synge, når
Degn er ikke hjem, da må Præsten selv synge og svare sig
selv og sig(e) Amen, og hvis Andet han bör at svare, så
dette ginge ikke så til, var dette ikke så venlige fat med
Degn og Præstene; men Degn og den unge Præst, de haver
2 Søstre, og det er den gammel Præste hans Dætter begge;
derfor går det så uskikkeligt til i Sogn. Det er tidt og
manggang her udi Sogn, når her dør Folken her udi Sogn,
da må vi løbe fra En og til en Anden, forend vi kan få En
at synge for Liget, og er han end hjemme, da vil han ikke
synge for Lige, sådan som skete for den Dannemand Hans
Tusen, som er fattig, og andre Flere. Kjære Her Bispe,
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I så også selv vel, den Sinde I var os besøgendes i vores
Kirke på Fanø; Degn var borte og der vai* få af Börnene,
og de, der var, kunde ikkun meget Lidt eller Intet. Det er
altsammel Degens Forsömmels, og så der vor kjær Provst
var os besøgendes, da var Degn også heden og kom ikke
til Kirke, der Born skuld overhøres, og der var Prædiken
og holdtes Messe (?) samme Dag; da mått Provsten og den
gammel Præst, de måtte svare og sige Amen og Andet mere,
hvad Degn bör at synge. Er dette ikke en stor Skam, at
der skal ingen Degn vær i Kirken, når der kommer frem
mede Folk til Kirken, besynderlig? Hvad tykkes Eder, kjær
Her Bispe, om den Degn bör ikke at være afsat, efterdi han
forsommer Kirken mange Söndag og hellig Dag, 5 eller 6
tillige? (o: itræk) ikke heller gjör han efter Forordningen og læse
for vores Born engang om Ugen; ikke heller vil han gå neder
tilbag i Kirken at synge en Psalme eller 2, som de plejer
at gjöre på Landsbyer. Når vi Fattige siger dette til han
nem, da svarer han: Vil de betale hannem derfor, ellers vil
han ikke. Kjære Her Bispe, hjælper os til for Guds Skyld,
at vi måtte få en anden Degn, der vilde holde en Skol op
midte i Byen imod Kirken, at vi kund(e) få vores Börn lært
i Bogen; vi fattige Folk kan ikke ende at holde vores Börn
til Kjøbsteder. Dersom Præsten vil svare og sige, der er
Ingen, der kan være Degn, på Landet Ander, da kan der
svares således dertil : Dem, der kan være Degn om Somme
ren, de kan også være Degn om Vinteren; der er Mange,
der kan synge bedre end Degn, der er derfor. Lader ham
bruge hans Kårt (?) og Kanden og Kroeri, og lader os få en
Degn, der kan vare på Kirken og Skolen, at vores Börn
kunde lær Noget i Bogen, også uden at vi kunde have nogen
Trøt (måske: Trøst) derudaf. Gud nåde os, vi skulde lære
vores Börn Noget; thi vi kan Intet selv af vores Katekis
mus. Vi vilde gjerne lære Noget af vores Börn. Hermed
Eder Gud befalendes, kjære Her Bispe, med Eders Hustru
og Börn, både til Liv og Sjæl. Amen Anno 1647. Dette
er allesammel i Guds Sandhed, så sandt som vi vil arve
Guds Rige efter dette Liv. Vi ere ikkun en 4 eller 5 fat
tige Mænd, der have ladet dette Brev skrive. Gud nåd os,
vi haver hver en Hus fuld af Börn, som der er mange flere,
der er lige så mange. Gud nåd os, vi ser vores mange
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smakke (?) Born. Vi sørge vel tidt derfor, at de kan ikke
læse og skrive. De skal være på Sø og salte Vand at søge
deres Føde, at de kunde da læse i en Bog og have nogen
Trøst deraf, og Andre også. Det hjælper Ingenting til, der
som I vil ikke hjælpe, at vi kunde få en anden Degn. Vi
klager det først for Gud i Himmelen, og så for Jer. Gjører
derudi, som vi tror Eder til, at I ville skrive os en lidel
Seddel tilbage med denne Bud, som flyr Eder denne Brev.
Vi vil betale Eder for Jeres Umag. Derforuden skal vi
bede godt for Eder, både vi og vores Born, Aften og Mor
gen. Gud hjælp i denne Sag. Amen.
Udenpå: Til hederlig og velhojlært Mand, vores kjære
Her Bispe, han her udi Ribe, dette Brev venlig tilskreven.
Med Bisk. Monrads Hånd: Accepi 7 Jan. 1648. Klage
mål over Degnen på Fanø.
6. Biskoppens Formaning („Intinnmon ) ilt S. Kathrine
Menighed i Ribe om flittig Deltagelse i de udskrevne Bede
dage 7—9 Juni 1648. En ganske lignende Formaning til
Domsognets Menighed ligger ved Siden af den.

Eftersom hojvise Danmarks Riges Råd for godt og råd
somt haver anset, udi denne vores Fædrelands sørgelig og
vanskelig Bestand’) at skulle holdes almindelige Bededage
over al Danmarks Rige den 7, 8 og 9 Juni førstkommendes,
Guds retferdige Vrede og vores Synders velfortjente Straf
at afbede,
1. Påmindes Alle og Hver, at de sig til disse forestående
og gudelig anordnede Bededage berede god betiden, strax
det ringer sammen på Onsdag, Torsdag og Fredag i denne
tilkommende Uge at komme ædrueligen og skikkeligen her i
Kirken og blive, til Velsignelsen er tilsagt, og Guds Tjeneste
ganske forrettet, tilstede, på det disse Bededage med Sang,
Prædiken og Bon, ja Livets Bedring kunde gudeligen og
frugtbarligen foretages og forrettes. Og imidlertid sådan
Gudstjeneste holdes alle 3 Dage, da Alle og Hver sig fra al
Arbejd at holde og sig ellers således i alle Måder anstille,
*) Det var i Tiden mellem Kristian d. 4detf Død og Frederik d. 3dies
Hylding.
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at samme Bededage med tilbørlig Reverens og kristelig
Andagt og Alvorlighed må blive holdne.
2. Er der Nogle, der ville vide Gud den Ære og selv
til Salighed desmere befordres, da vilde de med Tyende og
Tjenestefolk ufortrøden til Froprædiken samme Dage sig lade
finde beredvillige, eftersom de og da til Bön, Bod og Bedring
udi Morgenprædikener bliver henholdne.
Man tvivler ikke på, den verdslig Øvrighed jo al Uskikkelighed og uordentlig Syndevæsen altid forekommer, men sær
deles efter derom givne Befaling, i disse påbudne Bededage,
at Gud ikke mere over dem skulde fortørnes end formildes
og os at skåne forårsages.
3. Bispen beder Borgerne her i Byen og Bønderne af
Tved, Lustrup og andre enlige Buse, som her Menigheden
og Kirken søger, alvorligst tilsiger, at de befaler og tilsteder
alle unge Mennesker, såvel deres unge Tyende og Tjeneste
bud som deres egne Börn, der bede og Børnelærdom fatte
kunne, flittig og uden Forsömmelse på den anden Bededag1)
findes her i S. Catharinæ Kirke, når Klokken er 12, han da
dennem i deres Børnelærdom må overhøre og så Eftermid
dagen nogenledes til Gudsfrygt og fornøden Undervisning
med de Unge anlægge. Det er derhos fortrydeligt, hvorledes
Börnene ikke, som dog befalet er, hver Uge, når Katekismus
prædikes, kommer i Kirken, men de med de fleste Forældre
sig (desværre) aldeles entholder, hvorover ikke liden Forar
gelse gives, og stor Uforstand hos de Unge findes, men störste
Guds Straf befrygtes.
4. Om man efterdags vilde derpå råde Bod, var vel at
ønske, eftersom Presterne befaledes derom tilforne, når Kate
kismus enfoldig og kortelig i Ugen skal forklares, Almuen
at advare og til flittig Opagt at formane og tilråde.
Nedenunder har Sognepræsten Lave Andersen (Vedel)
påtegnet, at han første Söndag efter Trinitatis har aflæst
Ovenskrevne på Prædikestolen i S. Kathrine Kirke.

*) Karste Bededag vilde Biskoppen overhøre og undervise Börnene i
Domsognet.
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7.

Grev Otto Dlderik Schacks1) Testamente 1682.

Im Nahmen der heiligen Dreyeinigkeit, Sey hiemit kundt
vnd zu wiszen, dennach der allerhöchste Gott nach seiner
götl. gnädigen Willen mich eine Zeithero mit Leibes Schwachen
helehget, vnd ich nicht wiszen kan, wie, über kurtz oder
langk, dem lieben Gott gefällig sein wirdt mich aus dieser
Welt ab, vnd zu seinem himlischen Reiche einzufordern, das
ich derowegen bey annoch, gottlob, bey mir kefindender ge
sunder voller Vernunfft vnd Verstände, vermittelst vnd krafft
dieses, meinen letzten Willen vnd Testament nachfolgender
Maszen verfaszet habe,
Anfänglich vnd zu forderst, so befehl ich sowoll itz alsz
in dem letzten Augenblick meines Lebens, vnd bey meinem
tödtlichen Hintrit, die Sehle meinem allertrautesten Sehlichmacher Christo Jesu in seinen götl. Händen, vnd will das
nachdem die Sehle von dem Leibe geschieden, mein Cörper
ohne sonderlichen Gepräng möege gekleidet vnd in einen
Sark mit Missings Beschlag, worauf ob.en ein Cruceflx, mein
Waffen, Nahmen vnd Alter, vnd der Bezug des Sarkes, so
woll aus als inwendig vnd in allen Andern nach Ihre Kö.
Ma. sub dato 7ten November lauffenden Jahrs allergnedigst
ergangener Verordnung gemachet sein soll, gelehget vnd ohne
Leichpredigt in hiesiger Thumkirchen zu Ripen desz Abends
in der Stille beygesetzt, nachgehends mit dem Fodersamsten
naclier Colding, von da weiters über See zu Schiffe nach
Copenhagen geführet vnd sonder weitere Procession oder
einige Ceremonien gerahde aus dem Schiffe nach der heiligen
Dreyfaltigkeits Kirchen in meines sehl. Vatters Begräbnus

’) Otto Diderik Schack var en Son af Feltherren, Grev Hans Schack,
og født d. 21de September 1652. Ved Faderens Død 1676 arvede
han ikke blot hans Ejendomme, Grevskabet Schackenborg, Godserne
Gram og Gisselfelt og Gårdene i Kjøbenhavn (bag Børsen, nu Gros
serer Adolphs Gård) og i Ribe (det gamle Korsbrodregård), men
efterfulgte ham også uagtet sin Ungdom i Stiftaintmandskabet i Ribe,
Han var meget ung bleven gift med Magdalene Rantzau, efter hvis
tidlige Død han 1674 giftede sig påny med Sophia Dorothea Marschalck, en Datter af Norges Kansler, J. Fr. Marschalck. — For
uden sin Enke efterlod han 4 Sonner, Hans, Johan Frederik, Bertram og Ulrik Frederik, og 1 Datter, Charlotte Amalie.
11*
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bej meiner vorigen sehl. Liebsten gesetzet, vnd so viel Pladtz
gelaszen, das meine itzige Liebste ins Künftige alda bey mir
stehen kan.
Hiernegst so bedancke ich mich gegen meiner Gemählin
vor alle erwiesene eheliche Liebe, Trew vnd Aufwertigkeit,
vnd überlasz ich derselben den vollen Besitz vnd Possession
sowohl der Grafschaft Schackenburg gentzlich vnd soviel
mein allergnädigster König vnd Herr mir davon laszen wirdt,
als auch des Gutes Gram, das sie ohne Vormünder dieselbe
selber vorstehen möege, doch das sie bey allen Begebenheiten
den Herrn Assessor des höchsten Gerichts vnd hiesiger Stadts
Præsidenten den woledlen vnd wolbuhrtigen Herrn Matth.
Worm1), vnd den Ober Inspecteuren der Grafschaft H. Nico
laus Tychsen zu Bäht zihe vnd sich ihrer beyderseitigen
guten Bahts vnd Assistance bediene, gestalt da einer von
denselben abgehen solte, sihe einen Andern nach ihrem eigenen
Gefallen vnd Gutbefinden in solche Stelle wieder zu erwehlen;
in welcher volkommen Administration wolgedachte meine
Gemählin verbleibet, so lange sie ohnverheurahtet lebet, vnd
mein ältester Sohn 20 Jahr alt ist, alsdan derselbe die Pos
session der Grafschaft selbei- antrehten soll. Vnd weillen
meine Gemählin zu ihrer vnd der Kinder Alimentation vnd
Auf- erziehung zu foderst das Gut Gram mit allen Einkom
men, nichts davon ausbeschieden, zum Leibgeding vnd darzu
aus der Grafschaft Intraden jährlich 2000 Bthl. sage 200
(sic) Bthl. so lange sie ohnverheurahtet lehbt, soll zu gewe
sen haben, so wirdt meine Gemählin hinkegen dahin sehen,
das in deszen bis zu meines ältisten Sohns erlangten 20ten
Jahren vnd antretender wurchlicher Possession der Grafschaft,
wan ihre 2000 Bhth. vnd meine Fraw Mutter2) ihre 2500
Bthl. nemblich 2000 Bdlr. als Apenage vnd 500 Bthl. als
Bente von den 10,000 Bthl. (über welche sie freye Disposi
tion hat, vnd sie aus grosmutterlicher Affection mir verspro
chen hat, meinem ietzlebenden ältisten Sohn Hans Schack
zu verehren, das sie sein sollen nach ihrem Absterben) so
lange dieselbe lehbt, davon abgehen, zu nichts Anders als
zu Bezahlung der Schulde vnd zu der Kinder ihre Exercitia
') Præsident for Ribe By.
Hans Schacks Enke, Fru Anna Blome, døde først 1688
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soll emploiret vnd verwendet, vnd woraus meine Frau Mutter
ihre Testierende Alimentgelder nach der gemachter Abrech
nung entrichtet werden; gestalt im Übrigen meine Gemählin
wegen der Grafschaft Niemanden Rechnung zu machen, auch
mit kein andern Schulden, als die sie selber machet, zu tliun
hatt; Vnd soll der ältiste Sohn die Grafschaft freye vnd
ohne Schulden (auser die 10000 Rthl., die ich ihre (o: ihrer)
Königl. Majt. vorgeschoszen vnd von den Herrn Rentmeister
Branten vnd Fraw Anne Pelten aufgenommen, als wohingegen
ihm wieder die Versicherung hier im Ambte1) verbleibt) ver
möge der gräfl. Privilegien antrehten, vnd die alsdan noch
übrige Schuld ex communi massa vnd der gantzen Erbschafft
bezalilet, worgu hin kunfftig nach meiner Frau Mutter tödtlichen Hintrit das Gutt Giselfeldt benebenst meines sahl.
Vattern Wonhaus zu Copenhagen wie auch der hiesige Hoff
vnd Lagarden verkaufft, vnd wasz nach Abzehlung der Schulde
davon übrig bleibt, vnter die andere Brüdere getheilt werden,
wie dan meine Gemahlin sich wirt belieben laszen, bey ihre
hochgr. Excell. dem H. Graff Reventlawen zu urgiren, das
durch dieselbe vermögende Direction vormemelte meine wegen
ihre Königl. Maytt. auf 10000 Rthl. ausgegebene Obligation
von ihre Königl. Maytt. hinwieder eingelöset vnd extradieret
werden möege.
Vnd soll es zu meiner Gemahlin selbst
eigenem Belieben vnd Willen stehen, ob sie nach meinem
Tode auf Gram2) sich begeben oder hieselbst in Riepen auf
dem Hoeffe verbleiben will, als welchen sie sambt den zulingenden Eigenthum vnd Lagarden frey vnd ohne Heur besitzen
vnd gebrauchen magh, nur das sie die Gebeude in gutem
Stande erhalte;
Dasz Haus in Fridericia aber wird sie sehen je ehe je
lieber den Kindern zum Besten zu verkauffen, doch**das es
bis dahin ausgeheuret vnd von der Heur in baulichem Stande

’) Kongen havde givet ham Sikkerhed for disse Penge i Ribe Amts
Indtægter
J) Hun tog Bolig på Gram. I Stifts-Arkivet findes et Par meget vakre
og fornuftige Breve fra hende til Biskoppen i Ribe i Anledning af
en Vakance i det residerende Kapellani i Emmerlev År 1686. Begge
ere skrevne på Gram, det ene, som er egenhændigt, på Dansk, dog
således, at den tydske Accent rober sig noget.
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»nterhalten werde. Anlangende sonsten die 10000 Rthl.,
welche ich meiner Gemahlin d. 24 Decemb. Ao. 1680 zur
Morgengabe vermagt, soll derselben aus der Grafscliatft doch
nicht eher als funff Jahr nach meinem todtlichen Abgang
vnd zwart ohne Renten, bezahlt werden;
Vnd da sich mit meiner Liebste einige Verenderung
entwehder durch eine anderwertige Heurath oder tätlichen
Abgangk zutregen solte, da soll mein ältister Sohn, dem die
Grafschafft zukombt, das Gut Gram wieder darzu haben und
seine andere Brüder auslösen, was alsdan das Gut Gram kan
wehrt sein und von ehrlichen Leuten kan taxieret werden;
der eltiste Sohn aber nimbt voraus das, was von dem Ambte
Hadersleben dazu gekauffet; umb den Rest gehen die Brüder
vnd er zu gleicher Tlieilung, vnd nimbt er einen Theil vnd
zahlet die andern Brüder, so alsdan leben, aus. Meiner Söhne
Reysen betreffent, da soll ein jedweder Dienst vnd ein ehrlich
Stuch Brodt suchen vnd zur Hulfie darzu von seinem 16ten
Jahr an, bis er 24 Jahr alt ist, 1000 Rthl. jährlich aus der
Grafschafft geniesen, wie den auch mein ältister Sohn aus
der communen Erbschafft nicht mehr zu seinen Reysen als
jährlich 1000 Rthl. von seinem 16ten bis zu seinem 24ten
Jahr, als zu welcher Zeit er erstlich die Grafschafft antrit,
zu geniesen haben (soll). Meiner Tochter Charlotte aber soll
er, wan dieselbe 16 Jahr alt ist oder verheurahtet wirt1),
2000 Rthl. Capital zu geben vnd von Zeit meines Absterbens
ihr jährlich mit funff pro Cento zu verzinsen gehalten sein,
auch derselben ihre Aussteur dergestalt, das es verantwort
lich vnd ihrem Stand gemehsz, mitgeben, oder da sich die
Mutter solcher Aussteur übernehmen wolte, sich mit der
selben darüber vergleichen. Die Mobilien betreffent, so verbleiben*dieselben, so auf Scliackenburg sind, daselbst meinem
ältisten Sohn, vnd weillen mein sehl. Vatter in seinem Testa
ment verordnet, des das Silber Seruices, welches meine Fraw
Mutter annoch bey sich hatt, bei derselben, der die Graf
schafft besitzet, verbleiben soll, als soll auch meinem ältisten
Sohn solches nach meiner Fraw Mutter Tode alleine wieder
zufallen; Die Mobilien aber alhier zu Riepen vnd auf Gram
’) Hun døde i sit Ilte År i Februar 1690
Söunerne, Johau Frederik.

fSaunue Tid dede eu af
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soll meine Gemählin behalten, vnd Niemandt einige Praetension daran haben, wie sie den sowoll zu ihrem eigen als der
Kinder Besten woll dahin sehen wirt, das die Stutterey auf
Gram, wie sie itzundt im Stande, möege beymagt behalten
werden. Meine Bücher, so ich nachlasze, sollen denen von
meinen Söhnen, welche zum Studiren incliniren, gelaszen
werden, doch das sie den anderen nach bülicher Taxirung
ihren Anpart anderwerts wieder zuthun.
Vnd weilen schlieslich mein sahl. Vatter zu der Dreyfaltigkeit Kirche vor eine bequehme Stelle, in derselben ein
Epitaphium aufzusetzen, 500 Rthl. sage 500 Rthl. gegeben,
als sollen sothanne Gelder jährlich aus der gesambten Erb
schafft oder Massa verrentet werden, bis Gott vnd die Zeit
es zugeben will, des das Epitaphium kan aufgesetzt vnd das
Capital bezahlt werden, worzu von mein Sohn, der die Graf
schafft besitzet, drey Theile, vnd der vierte Tlieil von den
anderen Söhnen soll gegeben vnd gutgethan werdenl); wie
ich dan zu letzt noch hiemit verordne, das sofort nach mei
nem Tode aus dem Sterbhause 300 Rthl. sage 300 Rthl. zu
Erbawung der Grammer Kircke sollen gegeben, vnd meiner
Gemahlin die Disposition deswegen gelaszen werden.
Dieses alles vnd jedes, wan es zwart nicht eben in einen
Form oder zierlichen Testament gesetzet, besondern in meiner
hefftigen Schwacheit *) in Eyll geschrieben, so ist es dennoch
mein Testament vnd letzte Wille, jedoch mit der Reserva
tion, da ich nach Gottes Willen aus diesem mein itzigen
Lager wiedei- aufkommen solte vnd noch einige Zeit beleben
bleiben, solches, so offt mirs beliebt, zit endern vnd zu corrigeren. Uhrkuntlich ich dieses mit eigener Hant untergeschrie
ben vnd mit mein gräfl. Insiegell bestettiget. Geschehen
den 3ten December Ao. 1682.
(L. S.)

0. D. Graff von Schack.

Udskrift: Copie aff sal. Herr Gretfues Testament.

*) Epitafiet blev virkelig, som mau ser af Indskriften på det, opsat af
hans 4 Souner 1689.
’) Han døde først d. 1ste Juli 1683 i ltzehoe.
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8.

Breve fra Peter Hansen Resen.

1682 og 1685.

Efterfølgende Breve give interessante Oplysninger om
den fortjente Peder Hansen Resens ’Danske Atlas« og om
hans Bestræbelser for at fuldstændiggjore den store Sam
ling af nordiske Skrifter, som han skjænkede til Universitets-Bibliotheket i Kjøbenhavn, men som desværre brændte
1728.

1.
Velædle oc velærverdige H. Biscop
Doet. Christen Loegberg (o: Lodberg)
min hoytærede kiere
. .

.................... skicke . . Part aff Theatro Daniæ . . gene (?) Ribe Stifft, da har ieg icke kundet vndlade
ieg io skulde skicke ham bemeldte Bog med hosfølgende Methodo oc Materie (?) paa det gandske Theatrum, hvor aff saa
oc aff den Part ieg sender ham, hvad ieg behøffuer, (af) hans
vnderhafvende Prester, iblant hvilcke der skal vel findes nogle
som* har det som ieg tilskickede hans Formand, kand erfares.
Jeg tacker ham storligen for hans gode Tilsagn som liand
mig har givet med samme Verckes Befodring til Fuldkom
menhed, bedendes ham venligen oc flitteligen at han vil ubesverget bede hans vnderhafvende Provster oc Prester at en
hver aff dem vilde saadant indgiffue vnder sin haand til hans
Velærverdighed at ieg da fra ham paa en Tid kunde bekomme
dem samptligen. Fra Aalborg, Aars oc Viborg har ieg faaet
ved forrige oc nu verendes Biscoper saadanne Presternes
Fortegnelser vnder deres Hender ved Biscoperne, saa vit der
var at optegne. Hvis Biscopen kand fornemme noget i denne
ham tilsendte Bog som bor at forandres oc finder noget hvor
med kand forøyes, gior hånd icke alleniste mig en stor Tieniste men endoc Fædernelandet en stor Nytte oc Gaffn. Jeg
for min Person blifver ham derfor hoyt obligeret forblifvendes
altid
hans Velærværdigheds
Kiøbenhaffn 28 Ang. 1682.
beredvilligste Tienere
P. Resen.
P. S. Min Kieriste oc ieg lader ham oc hans Kieriste
tienstvilligen helse ønskendes dem begge oc deris kiere Born
der paa Steden megen Lycke oc Velsignelse.
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Udskrift: Velædle oc velærverdige H. Biscop Doet. Chri
sten Loegberg Biscop ofver Ribe Stifft min hoystærede gode
Ven dette tilstilled ved en Mand som Gud ledsage.
Påtegnet: Læst på Landemode vdi Waarde den 11
Oct. 1682.

2.
Weledle welbiurdige Hr. Biscop.
Eiftersom ieg hafver j mange aar med stor Omsorrig
och omkostning samlet et Bibliothec af Danske, Norske, Sven
ske och Isslandiske Bbger, huilche tillige med mit Juridiske
och Ethiske Bibliothec ieg har gifvet til Kiobenhafns Univer
sitets Public Bibliothec, och ieg fornemmer at en stor deell
aff Danske, Norske, Svenske och Islandiske Boger mig skal
endnu feile, har ieg endeligen begynt med det 8de Skab paa
bem.u Universitetes Bibliothec der vdi at samle och sette de
Bbger som mig j samme Sproger och af ... - Scribentere
feiler, paa det ieg kunde i bem.u Sproger faae et fuldkommen
Bibliothec.
Hvorfoore ieg skicker til ham som til enhver af alle
andre Bissper j Danmarch, Norge och Issland et Exemplar
paa bem.te mine Bbger, huilche ieg har alt ladet opfore och
opsette paa bem.te Universitetes Bibliothec, med inderlige och
Tjenstvillige begiering at hånd j sit Biscopdom hoes Pronster,
Præster och andre gode Mænd wilde lade opsporge och opsoge de Bbger som mig feiler och hoes dem kunde findis af
ofvenbe4* Bbger j Dansk, Norsk, Svensk och Isslandiske
Bbger, och kand erfaris af tilskichede Catalogo, huilche mig
monne feile, och naar mig fra ham en fortegnelse paa samme
Bbger och deris Priis Specifice blifver tilskichet, skal ieg
Pengene for dem ham tilskiche, huorudj skeer iche alleniste
mig en stor welgierning, men end och Publico en stor nytte
och Fædernelandet och dets Scriptoribus goed ihukommelse.
Jeg har skichet en Studiosum til Skaane och Sverrig til
samme ende, som ieg venter hiem der fra inden forstkommendis Michelsdag eller Mortensdag i det Seeniste. Saa
snart ieg faar nu det 8de Skab fult, will ieg der med op
holde, och lade dette skabs Bbger och saa Tryche med Indice
Autorum och skal ieg da tilskiche ham det som nu feiler i
det nye tryete Catalogo. Imidlertid kan hånd- lade denne
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Catalogum ichun indhegne deraf at fornemme huilclie ....
Hvad hans Biscopsdoms beskrifvelse er anlangendis da er
dend eifter Kongl. befalning vnder Wormii och Borrichii
revision, naar ieg den bekommer af dem reviderit skal ieg
tilskiche ham den til hans gode och Accurat revision som
best maa vere Biscopdommet ofver alt bekient forhaabendis
j saa maader ved Biscopperne j Danmarck at naae en fuld
kommen Danmarckis Beskrifvelse effter all optenchte och anvente flid och Mulighed, huorpaa ingen Arbeid och omkost
ning af mig er spart eller skall spariss, Forblifvendis saa
lehge ieg lefver
Hans Welbrh.
Kiöbenhafn d. 6
Beredvilligste Tienere och wen
Sept. Anno 1685.
P. Pesen.
Udskr.: Velædle och velbiurdig Doet. Christen Lodberg
Biscop ofver Ribe Stifft min hoystærede kiere gamle gode
Wen. vdi Ribe.
Ved denne Skrivelse findes en Liste, som begynder så
ledes: >Aar 1686 Nye Aars daug feilede mig effterskreffne
Liig Prædichener. Derefter opregnes 127 sådanue. Derefter
kommer: Her effter feiler andre Bøger«; af sådanne op
føres 99.
9.

Beskrivelse over Vinding og Vind Sogne i Ulvborg
Herred. 1683.

Denne Sognebeskrivelse må hore til dem, som Resen
ifølge sin ovenfor indførte Skrivelse havde ønsket indsendte
til sig fra alle Sognepræster i Landet. Den må rimeligvis
ved en Forseelse være bleven liggende på Bispekontoret.
Den indeholder adskillige mærkelige Ting.
Windinge og Wind Sogner, liggendes udi
Uldborrigherridt udi Harsøssel,
veed Ingen egentligen, hvor af de hafve deris Nafne, ejheller
af hvem og paa hvad Tid Kirckerne først ere bygte: men
ellers er det en gammel Relation, at Fælding og Winding
Kircker skulle paa en Tid være bygte, og eftersom denne
blef forst færdig, er den kaldet Winding, saassom Ofverwindere, men hin Fælding, saassom nedlalden; og haver Fæl-
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ding wæret Annex til Windinge indtil 1554, da welb. Ole
Munk fik jus patronatus til Fælding og Tvis, ssom bielve
lagde under Een Præst, hvor efter Wind Sogn er blefven
Annex til Windinge, ssom og uden Tvifl har bekommet ssit
Nafn, fordi det ligger for de sterke Winde, Sudwest, Westen
og Nordwest, ssom tit der udi Sognet har giort stor Skade
formedelst Sandfluct.
Nogle wille vel ssige, at der har boet en Frue paa en
Fierdingsgaard strax Sudwest fra Windingekircke, ssom kal
dis Æskkiær1), hvilken skulle have ladet ssamme Kircke
opbygge, ssom fordom er kaldet S. Mauritij Kircke. Men
det synis icke troligt, at hun, ssom boede paa ssaa ringe et
Sted, skulle kunde bygge ssaa skiön en Bygning; thi Kircken
er bygt af skiönne hngne Steene, baade inden og uden, og
de to nederste Raeder Steene ssærdelis hugne; dem förste er
den öfverste Kandt uden til afhugget en HaandSsbred, den
anden er ligessom med en Snedickers Stafhövel listvijs ud
huggen, og gaar ssaa disse to Raeder Steene rundt neden
om Kircken, hvor ofver siden til Tæcket ere andre skiönne
hugne Steene, af hvilke endeel ere 3 eller 31/« Alne lange.
Taarnet er ligessaa höjt af hugne Steene opmuret, ssom Kirckemuren naaer, siden med Teglsteene, 30 Alne i Höjden, hvil
ket af en stor Storm er nedslaget den næste Torssdag for
alle Helgens Dag 1638, og er siden igien opbygt.
Den höjloflig og mod de Geisslige og Kircker gafmilde
Dronning, Dronning Margareta, hafde gifvet en Kalk og Disk
til Windinge Kircke af Sölf, gandske forgyldt, med hændes
Naades Nafn paa, hvis Forgyldning holdte sig altid ssaa
skiön, ssom den nylig hafde været giort, og var ssamme
Kalk og Disk beholden indtil 1644, at den af de svenske
Krigssfolk er bortröfvet.
Præsterne til Windinge og Wind Kircker, af hvilke nogle
i mange Aar har været Formændenis Medtienere, förend de
ere blefne Sognepræster, ssiden Reformationen, ere disse efter
følgendes :
1. H. Ib Jenssön, ssom lick Biscopen af Ribe, velb. Hr.
Ifver Munckes, Collatz paa Windinge Kircke 1513 in Decembri og döde 1563 den 12 Maji udi sit Alders 84 Aar,
’) Nu Baokjær.
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efterad hand hafde forestaaed Meenigheden baade for og efter
Reformationen udi 50 Aar, nemmelig 26 Aar for og 24 der
efter1). Udi hans Tid war Wind Kircke i Begyndelsen öde;
men hånd, der om paamindt ved en Engel-Röst, ssom hånd
forvist troede og self berættede for Efterkommerne, tog sig
for at reparere den. Thi det hended sig engang, ssom hånd
laa dödsyg, at en Röst opvacte ham om Natten og ssagde:
Hr. Ib, vil du lade S. Giertruds Kircke opbygge igien (thi
saa kaldedis fordom Wind Kircke), da skal du blifve til pas
igien, hvilken Röst hand lagde ssaa meget paa Hiertet, at
der hånd var blefven til pas, tog hånd ssig for ved Andris
Behielpning, ssom hånd her og der lod söge, at bygge paa
Kircken, og der hånd hafde faaet den færdig til Taarnet,
ssom aldrig siden er blefven bygt, ssamlede hånd Sognefol
kene sammen, ssom i adskillige Sogner vare adspridde, og
blef self deris Sognepræst indtil Aar 1529, da hånd kom i
Ugunst hos Bispen, ssom tog Wind-Sogn fra ham og kaldede
en Anden der til, nafnlig H. Anders Christenssön, ssom var
Præst for ssamme Kircke 47 Aar, nemmelig fra forn. Aar
1529 til 1577, da hand döde den 28 Maji.
2. H. Jens Povelssön Söervad blev kaldet til Windinge
Kald 1557 den 7 Aprilis og döde 1610 næste Oenssdag efter
Pintzedag i ssin Alders 82 og Prædickeembedes 53 Aar; udi
hans Tid blef Wind igien annexeret til Vindinge efter H.
Anderssis Död.
3. H. Niels Pederssön Wildberrig, kaldet til Windinge
og Wind Sogner 1583, döde 1644 den 11 Octobr., efterad
hånd hafde levet 91 Aar og været Præst udi 61.
4. H. Christen Pederssön Stadel, kaldet 1618, döde 1659
den 19 Augusti, 66 Aar gammel, udi ssit Embedes 41 Aar.
5. H. Anders Jacobsson Hegelund, kaldet 1652, ordineret
den 18 Augusti döde 1679 den 19 Martii i sin Alders 60 og
Prædickeembedes 27 Aar.
6. H. Hans Christenssön Mariager fik Kongl. Majest,
allernaadigste Kaldssbrev paa Windinge og Wind Sogner
den 6 Maji 1679, blef ordineret den 10 Junij, ssom var tredie
Pintzedag og lefver, ssaa længe Gud behager.
’) Forfatteren har altså, antaget, at Reformationen ferst var 1539,
istedetfor 1536.
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Udi Kirckerne findis ingen Begrafvelsser, Grafskrifter
eller andre Opskrifter, enten paa Funter, Klocker eller anden
steds og ejkeller paa Steene i Mareken, men en stor Steendysse ssom en stor Höj findes Sudvest i Windinge Sogn ved
Landevejen fra Holstebro til Ribe, strax hos et Wad, kaldis
Præstbergevad, ssom skielner imellem Windinge og Omme
Sogner, hvilken store Steendysse af ssaadan Aarssag der er
kommen: En Præst af Hanberge Sogn, ssom war Bispens
Officialis udi Hierumherridt, er en Aften kommen ridendis
til H. Ib, Sognepræst udi Windinge, og begærde En, ssom
kunde vise ham paa ræt Vej til Ribe. Strax har H. Ib sself
taget en Degn1) ved Siden, ssat sig paa en Hest og fuldt
ham til en Höj liggendis Østen Landevejen, hvor der blef
hört en forskreckelig Röst i Luften, ssom ssaa forfærdede
Præstens Hest af Hanberge, at den foor til Sside og slog
ham af. Som hånd laa paa Jorden, raabte hand til H. Ib,
at hånd vilde giöre ssit Bedste og gribe fat paa hans Hest,
ssom var beladt med Bispens Penge; hvorudofver H. Ib reed
efter Hesten til Præsteberge Vad, og ssom Hesten der stod
og drak, vilde hånd hafve kast Fæstet af sin Degn i Bidsse
let og holdt den fast; men det tog uforvarendis i Mannen,
ssaa at Hesten löb bort med den blotte Degn i sin Man, og
H. Ib beholdte Balgen i Haanden, fuldte dog efter den til
næste Landssby, Askehofvet2) udi Omme Sogn, fik der fat
paa den og förde den tilbage igien; men ssom hånd kom til
Steden, hvor den hafde sslaget Præsten af, fandt han hannem
död, til hves Erindring forn. stær Steendysse er der efter
Haanden ssamblet. Og dette Tilfæld med denne Hanberge
Præst meenis at hafve været Aarssag til, at H. Ib kom i
Ugunst hos Bispen og miste Wind Sogn.
En stor rund Steen findis ogssaa Synden i Windinge
(Sogn) paa en Backe ved et Krat, kaldet Synderlund, ssom
er opstöttet paa andre Steene ssaassom paa 3 Fodder eller
Piller, meenis at hafve været et hedenske Altare eller Offersted.
Kilder, hos hvilke de Gamle hafve sögt Ssundhed, siges
een at hafve været udi Windinge Sogn i Siden paa de höje
Backer, ssom Sognet for Norden er med omgifvet, hos hvil’) D. e. Degen, Kårde.
’) Nu Aakov
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ken de Blinde eller de, Mom hafde nogen Mangel paa Øjnene,
hafver sogt deris Forlighed, hvoraf en liden Fierdings Gaard
der hos liggende hafver endnu sit Nafn, af den kaldis Blind
kilde; men Ingen, som nu lever, veed, at Nogen har sogt
eller er hlefven hiulpet ved den siden Reformationen. Vandet
der udi er sodere og lifligere end i andre Weldekilder, ssom
Windinge Sogn ellers er fuld af. Thi det ligger mestendeel
udi en nedrig, rund Plan, med hoje Bierge og Backer omgifven, og Kircken næsten midt udi.
Af disse Bierge og Backer udflyder mange Vandstromme,
ssaa at hver Mand udi Sognet moxen har rindendes Vand
ved sin Gaard; derfor er det icke bygt i Byer, men eeniste
Gaarde, heele, halfve og Fierdingsgaarde. Af en Deel Gaardenis Nafne synes Sognet at være bebygget og bessat i Be
gyndelsen med tydske Folk’), ssom: Agerfeld, Klenissdropp,
Strade, Svendssdrop, Thuessholdt, Tovssdrop, Wognssdrop.
De andre hafve mestendeel deris Nafne a situ2), ssom ÆskKiær, Blindkilde, Heegaard, Horsslnnd, Hundkiær, Lund,
Moessegaard, Reessdal (Kiempedal), Ramskov, Soervad, Wejwod etc.
Af disse smaa rindendes Becke hafver 4 store Aaer
deris Begyndelsse.
1 Begyndes ved en Gaard kaldis Pogager af Pogaggerkiær og løber igiennem Weldberrig, Timmering og Wordgo
og kaldis da Wordgo-Aae, falder siden i Skierne Aae.
2 Falder ud af Biergene ved Vognasdrop, i hvilken fab
der mange andre ssmaa Becke, gaar tvers fra Synder i Nord
igiennem Sognet og kaldis Windinge Aae, gaar ssaa imellem
Tvis og Fælding Sogner og Østen for Holstbrov i Holstbrov
Aae og kaldes der neder Wegen Aae.
3 Hafver sin Udspring imellem Biergene synderst i Win
ding Sogn og kaldes der Terckelssbek; saa omringer den
mesten Wind Sogn paa synder og vester Side og kaldes
Fuglekiæraae, løber ssaa igiennem Rodsted Sogn, hvor den
kaldis Rodstedaae, indtil den falder i den store Aae ved
Skiermbrov.
4 Opspringer af en liden Moratz imellem Winding og
*) Dette er naturligvis ugrundet
*) D e. af Beliggenheden
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Wind Sogne og kaldes der Spaabek, løber ssaa lige nord paa
imellem Pælding og Wind Sogner og beholder sit Nafn, ind
til den gaar igiennem Idom Sogn, hvor den kaldis Gryd-Aae,
falder ogssaa siden i den store Aae, ssom gaar igiennem
Holstbrov. Ved denne Spaabek siges Hedningene at hafve
holdet deris Auguria1).
Windinge Sogn er ogssaa allevegne fuld af Hbje, ssom
ere Hedningers Begrafvelsser, af hvilke vel nogle hafve sær
Nafne, men ingen af Nafnene synes at kunde henforis til
vort Fædrenelands Historiers Oplyssning. En besynderlig
ved Nafn Rdjhoj, liggendis imellem Winding og Vind Sogner
vesten Landevejen fra Holstbrov til Ribe tvers imod et Bierg,
kaldis Cronebierge, er nedsiuncken ofven udi til ssaa stort et
Hul, at 32 Personer har engang siddet der udi med en Ud
imellem ssig, og det udi min si. Formands Tid, ssom det
self ssaae. Paa denne Hoj kand mand ssee 18 Kircker, naar
det er klart Vejrligt. Paa den syndre Side er en Indgang;
mueligt Skovrofvere hafve i gamle Dage haft deris Roverkuler der, den Tid Sognet var ofvergroed med Skov af ad
skillige Slags Træer, ssom endeel af forbemælte Gaardenis
Nafne endogssaa gifver tilkiende, foruden Stubber, Rodder,
Vindfelder og Hasselnødder, ssom ere fundne paa adskillige
Steder, efterad Vandfloder har skyllet Jorden derfra.
Trende andre Hoje, nafnlig Tegagerhoj, Kraghoj og Closterhoj, ere nyligen kaste udi, hvor nogle Gryder med Aske
ere fundne, og i den ene var en stor Graf ssom en Bager
ovn, omsat og hvalt med Kampesteene, ingen storre end
mand kand tage med en Haand, og der udi vare nogle torre
Beene.
Wind Kircke ligger fast ligessom Windinge Kircke midt
udi Sognet. En By og to Gaarde der udi liggendis hafver
deris Nafne af Sognet i sig self, ssaasom Windbye, Gammel
vind, Windgab, de andre mestendeelen af Situ, saassom Kirckegaard, Skovgaard, Rodkiær, Blaakiær, Blaabærge, Sandfærd,
Straa-Ssoe etc.
Af Windinge Præstegaard den 26 Mart. 1683.
Hans Christenssen Mariager.
m. pp.
’) D. e. Spådomme

168
10.

3 Breve fra Biskop Kingo til Biskop Lodberg.
1685 og 1686.

l.
Velædle og hoyærværdige Hr. Biskop, hoyærede,
fortrolige, gode Ven og Broder i Christo,
At Jeg min hoyærede og hulde Hr. Collegam med dette
bemoder, foraarsager en af Collegis *) udi Kolding Skole, ved
nafn Hans Guldberg2), som med mig noget er besuogret, og
mig haver ombedet at Jeg hos Eders hoyærværdighed han
nem til det beste vilde recommendere, at hånd motte nyde
Rectoratet i Kolding Skole, saafremt Eders hoyærværdighed
hannem dertil befinder Dygtig og skikkelig, eftersom Rector,
effter hans beretning, til Et Præstekald befordris. Dersom
Dominus Collega ikke haver allerede oye paa nogen anden,
eller og loved det bort, da vilde Jeg vel bede om Dennis for
fremmelse, saa fremt hånd kand eragtis skikkelig, uden huilket Jeg vil herudi slet intet haver (sic) sagt. Hånd hafde
en smuk lærd og skikkelig Præstemand til Fader, huis Nafn
er i good hukommelse her i Landet, men hans lod vaar fal
den paa de tyndeste stæder, saa det vaar ikke Guldbierge
ham tilfaldt, men Sandbakker, effterlod sig derfor sine born
i fattigdom, som haver intet uden Guldbierge Nafn, men
ellers brave subjecta og skikkelige born, saa viit mig vitter
ligt er. Dersom Dominus collega vil behage at Denne Ertz
maa komme til en offentlig prove at forsogis, vil Jeg formode
at Dend skal findis opriktig nok, naar Dend rughed, som
maaskee De unge aar kand fore med sig, bliver ved fliid og
forfarenhed afsmeltet og fratagen. Jeg vil ikke love Guld
bierge, men Jeg er dog i forhaabning, at hånd skal holde
min haand fri. I det ofrige skal det være langt fra mig,
at Jeg vil med denne begiering være min hoyærede Hr. Collegæ besværlig, dersom hans egne tanker er falden ander
ledes og andensteds hen. Hånd haver altid igien, udi slig

*) Hørerne.
2) Hans Hansen Guldberg var en Son af Præsten Hans Olufsen Fangel
i Guldbjerg og Sandager i Fyn. Hans Morfader, Hr. Hans Soren
sen, som var lians Faders Formand i Æmbedet, var født i Odense (se
Wiberg: »Bidrag til en Præstehistorie« under »Gnldbjerg«).

1<W

og andre maader, dlifteltgen at befale 'over mig, ved älä
forefaldende leylighed. ‘Min Kieristé og »Teg fremsender herhost' hjertelig tak og helsen, for Eders store Hoflighed og
gode Ostérä, som vi Saa tiit giör ös til af her paa steden,
og vi sender intet'tilbag#,' uden tak. Deräöm Jfeg mötte
vide, naar Dominos kollega Engahg kom til Fredericia, da
skulde det ey feyle, Jeg hannem jo'tfer skulde öpfarte. Her1
med Jeg slutter, og, nest kierlig og »rbOcfcgste hfelsftn feil
lians ■ velædle Dydige Kieriste og Elskelige börft, forbliver 4
hans Velædle hbyærværdigheds
Odense Bispegaard
Beredvilligste Tienere AgBrO1
••■4. 14 Pebr.‘85.
•
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Velædle, hoy-ærværdige Hr. Biskop, 4 •
»”'Höyeeätede Hr. Collega, Ven og Broder i Christo.
Udi störste hast kommer dette til tienistvilligst giensuar
paa hans gode skrivelse, at Erihuer som her i Stifftet bliver
ordineret, indleverer sin SkritftligelEed i KahdsfeÄliet förend
hand ordineris.; TiT dend Endé haver Jeg altid nogle trykte
exetnplaria af Eeden,' eller og De dentiem selv’forskriver.
Jus Patrortatua, i huor'gammelt det er, kand intet befrie fra
dend' Troskhbs Eed de bör giöre hans -Maytt., som tit noget
Præsteembede paa slige Steder kaldis, thi de efre • Kongens
Tienere og Undersaatter; som hannem, og ey Patronen med
Eed ere forpligtede/ If dend henseende haVer Jeg og brågt
I- ’
! •
.
II
'' '
'
<
I.
.

M VMiagt ■ findes Hans Guldbergs Ansøgning til Bisk. Lodbéfg oin'
Rektoratet i Kolding, hvin det efter Forvæntning bleV ledigt. Ifølge
l'yens »iCfterretu. om Jtolding«, S. 121, havde Hans Haafttn Gnid-!
Iierg kun siden d. 2J Marts 1684 været Harer , ved Kolding Skqle.
Ejendommeligt er det, at han i Ansøgningen skriver, at Bisk. Kingo
' havde pålagt 'ham at Underrette ham om, hvad Virkning hans An
befaling havde haft, hvorfor han heder Bisk. om at lade ham sin
Bestem mål so Vide. Forresten blev Rektoren i Kolding, Mag. Malthe
Jnnghans, med hvem Guldborg, efter hvad hau selv skriver, stod på
en dårlig Fod, først befordret til Præst 1689, medens Guldberg alle
rede tidligere var bleven residerende Kapellan og Rektor i Ronne
(se Wiberg »Bidrag til en Præstehistorie« under »Ronne«, hvor dog
hans Ansættelse der på Stedet sættes noget for tidligt).
12
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det derhen, at ingen sig derudi vegrer, huilket Jeg saa korte
lig min hoyærede Hr. Collegæ, effter begiering, vilde forstændige. Gud veed huor hiertelig gierne Jeg og min Kieriste ynskte dend ære deris huus at besøge, og min gode
Eders (sic) hulde Syster *) paa sin bryllupsdag at tiene, Men
Admiral Spån, med nogle flere gode Venner haver skrevet
mig til at ville besøge mig sidst i denne Uge, og vi frygte
begge at Det skal vorde os til forhindring, hvorfore vi ey
nu kand, som vi gierne vilde, giöre nogen fuldkommen til
sagn, men vi skal ufeylbarlig giöre vort beste, om der er
nogen Raad og udveye til. Imidlertid takker min Kieriste
og Jeg for deris seniste gode og korte besøgelse, helssende
Dennem med Elschelige born kierligst, og Jeg hermed for
blivende
Min hoyærede, hulde Hr. Colleg»
Odense Bispegaard
Tienistvilligste Ven og Broder
d. 16 Aug. 85.
i Christo
Th. Kingo.
3.
Hoyærværdig Hr. Biscop
Hojtærede hiertens Ven oc Collega.
For seeniste sending er ieg i alle maader til tachsigelses
afleg ærbodigst, önschende ichun lejlighed ved vor lands fruct
med det lorste at attiene den offte befunden höflighed. Voris
fellis gode Ven oc Svoger Hr. Estats Raad Schöller schiched
mig kirche-Ritualerne til min hojtærede Dn. Collegam at
befordre, hvor udj ieg effter shyldighed har strax, saa snart
mueligt var, iche spared fliid, at ofversende dem. I det
öfrige er min hojtærede hiertens gode Collega gud trolig
befaled, oc med dydædle kiereste fra mig oc Min, begge
trovenligen hilsede, saasom jeg stedtze er oc forbliver en
particulair
HOjærværdig Hr. Biscops
Odense d. 22 April 86.
Min hojtærede Collegæ
tienstforbundne Ven oc Broder
i Herren
Th. Kingo.
*) Herved menes rimeligvis Johanne Sörensdatter, en Slægtning af Bisp
inden, som d. 26de Avgust s. År havde Bryllup med Biskoppens for
henværende Amanuensis, Mag. Kristen Borch, som samme År var
bleven Sognepræst til Trinitatis Kirke i Fredericia.
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II.

Forlig mellem en Rektor og en Herer i Vejle.

Anno 1685 den 26 Marti ere H. Peder Oldenborig, Rec
tor scholæ, och Anders» Bödicher, Collega, paa håbs hoyær-.
værdige Bispens vidre Behag och Ratification saalediss om
deris BestiUingss Forrettning elfter indfaldende Tuistighed
forenede och dennem imellem sagt:
1 at liner vpaaklageligen schal elfter velforornede gamel
Schole Schich och Maner tage Vare paa deris ordinarie Tiemer
i Scholen fraa 6 om Morgenen om Ssomeren till Klochen 10
Formedagen, och fraa 12 elfter Medagen. till 4 slet effter
Medagen, at nogen god Frucht huoss Disciplerne der ved
maa kiendiss, som de i Viaitats kunde bestaa foore och till
ville suare.
2 at de som Heptomedarii skifftis vgentligen ved, som
sædvaanligt veret hafuer, med Disciplerne Bönnen i Kierchen
om Morgenen till 7 slet ocb om effter Medagen till 2 slet
at forrette och till Stede vere, som forsuarligt, at Disciplene
sig ey formeget paa deriss egen Haand schal gerade roere
till Forargelsse end Opbyggelsse.
3 at H. Peder effter gl. Contragt, der om giort, gifuer
Höreren, som nu er eller effter kommendiss vorder, for Sang
och anden Tieniste, som hånd paa Rectoris Vegne forretter
i Kirken om Söndagen till Froeprædichen, Onssdagen och
andre Tider, 10 # d. till liner st. Michelssdag aarligen, och
at Höreren derimod tiener H. Peder Oldenborig med Prædichen till Afftensang effter venlig Begiering, naar hånd i
rette Tide der om tillsigendiss vorder, och H. Peder med
nödvendig Bestillinger i Sognet, kand vere forhindret.
4 at de indbyrdiss hin anden i deriss Bestilling saa beschedenlig bemöder, at huerchen Disciplerne eller Nogen For
argelsse der aff schnlle tage, sögendis allene Gudtz Ære och
Scholens Opbygelsse, Rector med Beschedende at ordinere,
huis forrettis schal, och Höreren at findiss lydig och schichelig, som det sig bör.
5 med Ligpengeness Uddeeling effter richtig Optegnelsse
at forholdis effter Louen.
Offuerstaaende Punter ere saaledis samtychte och stad12«
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festede och schulle vbrydeligen holdiss.
Veyle den 9 May
1685.
Vnderschreffuen aff
Bispen Di Christen Lodbierg. M. Hans Jeremissen Wotff.
.
Peder Oldenborg.1')
Anderss Bodker.
(Kopi.)

12.

En bortflygtet skånsk Præst.

1685.

Efterfølgende Skrivelse til Biskop Lodberg er fra Hr.
Mogens Gundesen, som tidligere havde været Præst i Velluf
og Barn i Skåne, men ved Begivenhederne under den skånske
Krig var bleven nødt til at søge sin Tilflugt i Danmark,
hvor han først blev Præst i Ellidshoj og Svenstrup ved Ål
borg, derpå i Nykjøbing på Mors (se Wiberg). Om den
Anbefaling, som Biskop Bircherod i Ålborg gav ham til Under
støttelse af Gejstligheden i hans Stift, se Biskoppens Dagbøger,
udg. af Molbech, S. 291. — Enkelte Udtryk i Brevet synes
at tilhøre den skånske Dialekt.
x) Peder Hansen Oldenborg, siden 1679 latinsk Skolemester i Vejle og
Sognepræst i Vinding, hvilket Kald var annekteret til den førstnævnte
Bestilling, havde allerede tidligere engang været suspenderet fra sine
Æmbeder, men havde 1681 fået kongelig Tilladelse til at beklæde
dem påny (se Wiberg). — Han må have været en meget stridig Mand.
Uagtet det ovenstående Forlig med Høreren (Anders Christensen
Bødker) var Forholdet strax efter således, at han ved Landemodets
Dom af 28de Oktober samme År aldeles sattes fra Skolens Bestyrelse
og kun skulde beskjæftige sig med Vinding Sognekald. Høreren
skulde tillige overtage hans Kirketjeneste i Vejle og derfor nyde
alle Skoleæmbedets uvisse Indtægter: de faste Indtægter kunde Hr
Peder Oldenborg beholde, sålænge han forholdt sig skikkeligt i sit
Levned, beviste sin Øvrighed tilbørlig Respekt og ikke gav Årsag
lil Klammeri. — Denne Dom må dog ikke være bleven bragt i Ud
førelse; thi næste År, d. 27de Oktbr. 1686, vare både Rektoren og
Høreren igjen indstævnede for Landemodet og tik nu begge Befaling
til at afholde sig fra Skoletjenesten, fordi de ikke havde holdt deres
Forpligtelser, men forarget både Menigheden og Skolen Ved deres
onde Forligelse, såvelsom ved lang Forsømmelse. Afsat blev Rek
toren, dog, ikke, hvorimod der kom cn ny Hører. Jesper Andersen
Roesteen. Denne måtte 1688 og 1689 stævne Rektoren, fordi han
forholdt ham den Betaling, der tilkom barn for Kirketj enesten. 1690
døde heldigvis Hr. Oldenborg, og Roesteen blev hans Eftermand.
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Nohilissime Episcope,
Patrone ceu Pater benignissime.1)
Jeg fattige, gamle, bedrövede Mand haffuer med Mine
mange udstaed saa meged ont forleden Krig, som Ingen veed,
i Schane, ti Jeg hatfde Kali en lialtf Mili fra Helsingborg
oc to sma Mile fra Landscrone, hor (o: hvor) sedes belli2)
var fra Begyndelsen intill Enden; oc bleff dog der, at Jeg
aldrig hatfde troet at forlade mit gode fæderne Kali; mens
Anno 78 den 22 Junij bleff Jeg om Morgenen tilige ved en
Bonde kalled ud imod Landscrone, hor mig leffueredis et
Breff i Kongens Naffn, huilchet Jeg motte uden nogen Und
skyldning ved Sverds oc Ilds Truseler3) lade fremme4) till
Oommendanten paa Helsingborg Slott, det Jeg oc lycheligen
giorde oc flch Bretf tilbage igen; hor paa Forsten af Cr .. ia a)
bi öd op med Folchet den 23 Junij oc lagde sig for Helsing
borg, oc dend trede Dag der effter gatf Oommendanten Fæst
ningen op oc masserede ud med Sine, oc Vore ind igen. Oc
som Jeg iclie i ringeste viste af Breffueds Indhold bleff Jeg
ved mit Kali intill Jeg fieh at höre, at suendsche Parti var
ude at ta mig, da Jeg om Natten flyde med Mine moxen
nögne till Helsingborg, der fra Jeg reiste, et Aar omkring,
huer Præchedag till mine Sogner; ti om Dagen gich ingen
Partier; mens nar Freden skulde sluttes, torde Jeg iche forbiiffue der, mens reiste till Siælland oc var der till Anno 80,
Jeg flch et meged ringe Kald ved Aalborg, derfra Jeg om
sider er kommen till Nykiöbing Kald her paa Morsöe, som
oc er hell slet, der otf'r Jeg strax, nar Jeg kom hiid, falt' i
Melancholi oc store Fristelser, saa at Jeg motte oplade Kalled

Hdjfornemme Hr. Biskop, velvilligste Patron eller Fader'.
J) o: Krigens Skueplads.
3) Orn tlen hojst ulykkelige Stilling, hvori den skånske Befolkning
under denne Krig befandt sig, da den var stillet midt imellem Dan
mark, det gamle Fædreneland, ved hvilket næsten Alles Hjærter
hang, og Sverrig, hvis Konge man skyldte Lydighed, kan ses af
»Samlingar till Skånes hist.« osv. 1871, S. 60—113, som også inde
holder Vidnesbyrd om, at en Mængde af Præsterne sluttede sig til
det danske Parti.
4) o: fremsende.
6) En Hertug af Croi anførte 1677 2det sjællandske Regiment og deltog
i Krigsbegivenhederne ved Landskrone (Vaupell il, S. 622).
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for Scholemester‘) her i Byen, som haffuer Halfdelen med
mig af all Indkommen, at Jeg iche haffuer till det daglig
Bröd (men Gud veere Loft' ævindelige, at Jeg er bleffuen
tilpas fra min Suaghed). Nu haffr Jeg Hustru oc 15 Börn,
6 Stetbörn og 9 egne, dee meste sma, her hiemme; og for
uden Giæld, Jeg haffr sat mig i ved disse ringe Legligheder,
haffr Jeg oc 800 R. Dr. oc nogle offr, mine Stefbörns Arff'uegodtz, inde hos mig oc veed iche nogen Skeling til Betalning
uden, huis hands Kongl. Maytt. allernaadigst haffuer tillagt
mig, end oc at faa af Kircherne her i Nörre Jylland, som
erre sub jure Regio2) oc haffr Formue, 1 R. Dr. af huer;
oc som denne Hielp er ringe, etftersom dee fleste Kircher
eere sub jure patronatus3), oc af dee andre mange forarmede,
haffr deris eddele Hoyæhrverdigheder, Biscoperne i dee 3
Stiffter, anseet min store Nöd oc veeret mig saa nådige oc
gundstige, at dee haffuer andraget dend for deris æhrverdige
oc hæderlige Provster oc Præster, saa at dee haffr lyust for
mig i Kiöbstedderne oc seil med en run Hand af et gaffuemilt Hierte haffr trösted mig arme Mand, som Jeg oc beder
i allerdybeste Ydmyghed, at Eders eddele Hoyæhrverdiglied
ville oc nadigst dette samme giöre. Jeg fattige Mand var
paa Academiet Anno 7, 8 oc 494), da Eders eddele Hoyæhrverdighed var vist (?) noget till si. Morten Michelsöns, saa
at Jeg nu er gammel oc skröbelig, dog iche saa meget af
Alder som af Hiertens Bedrövelse. Anno 53 fich Jeg mit
gode Kali i Schane, at det stod em (lige så) veli til for mig,
som for nogen Præst der, oc mere, nar Jeg elfter min forste
si. Hustru fich hands eddele Hoyæhrverdigheds, Biscopens
i Kiöbenhaffn, Doet. Baggeri kieere Moders Söskenebarn5)
med megen stor Guds Velsignelse, som nu er alt borte, Gud
nadeligen tröste os arme bedrövede oc giffue en god Tolmodighee. Eders eddele Hoyæhrverdighed ville nu af Medynch

4) Niels Lavridsen Holm, som 1683 beskikkedes til Mag. Gundesens
Medhjælper og Efterfølger.
,J) o: tilhore Kongen.
3) o: ere undergivne Patrouatsret.
4) □ : 1647, 1648 og 1649. Lodberg blev Student netop samme År. 1647
4) Hendes Navn var Else Christiane Cbristiansdatter Alrum (se Wiberg,
som dog ikke synes at kjende hendes Slægtskabsforhold).
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for Jesu Skyli bonhore mig, beder Jeg allerydmygest, det
Gud visseligen vill belonne timeligen oc ævige, der om Jeg
forbliffr E. eddele Hbyæhrv.
Nykiobing d. 20
allerydmygeste T. oc flittig Forbeder«
Apr. 85.
hos Gud til Doden
Mogens Gundæson.
P. S. Mott E. eddele Hojæhrv. vellerde (?) Amanuensis
skriffue mig et Ord till, nar Jeg seil, om Jeg er saa sterch,
eller mit visse Bud turde komme om denne Hielp, derom Jeg
oc allerydmygest beder, da lotfuer denne Pige, som bliffuer i
Ribe, at fly det, hun............... for Jesu Skyli.
13.

Brev fra Oluf Borck.

1686.

Dette Brev fra den bekjendte lærde Professor, Dr. Oluf
Borck til Biskop Lodberg i Ribe er et Exempel af mange
på den Iver, hvormed Dekanus ved det filosofiske Fakultet i
Kjøbenhavn søgte at hverve Kandidater til Magister-Promo
tionerne ved Universitetet, hvorom kan ses H. Rordams
Univers.-Historie II, S. 403 fl., der dog handler om en noget
tidligere Tid.
Kiobenhaffn dend 1 Maji 1686.
Plurimum Venerande, religiosissime et nobiliss.
Dne. Episcope. Amice honoratissime.1)
Jeg tacher hans velædle hoyærværdighed tienistvilligen
for hans gode skrifuelse oc min invitations befordring ad
honores Magisterii*), vil oc, nest Gud, forvente af hans
dioecesi3) en ærbare coloniam4), men belangende dend anden
proposition, at conferere honores absenti, etiam optime merito5),
det er mig iche muligt at præstere. Griflenfeldianis temporibus*) bleff en gang noget sodant, effter befaling, tilsted,
men aldrig siden. Samme begering hafver vii tit fra Norge,
men blitfver ej accepterit, uden af de velmeriterede præster

')
*)
•)
♦)
•)

Ærværdige, gudfrygtige og fornemme Hr. Biekop, meget ærede Veal
til Magister-Graden.
Stift.
Koloni, Antal af Medende.
at tildele Graden til ea Fraværende, aelv den tuest fartjente.

*) på Griffenfelds Tid.
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Kordenfieldej.nar de-hafv^r luculentum Bpiscopi sui attestatum1). Söndenffolds tifoteJis det iche, oc vil Jeg her hos
foye decretum Cancellarii. et C'ouwiatorii , i soja stri'ete obser>eris, nini;qaad a, suprwo Magistratu injuugatur2). .Vetba
Protocolli: Quæsteraut .et ailii viri houorati ex vicinioti Norvegiæ climate eosdem honores, sed quia brevi transitu potuerant
Academiam salutasse, noa i Visum est vel Dno. Cancellario,
vel Dnis Consistorialibus e dignitate Academiæ esse, ut iis
absentibus illii conferantur, honores, ne. leveren tia Matri Acade.
ilija debita uensim exolebcat3). Han* Velædelhed vil fordi
forlade mig, at, Jeg iehe kaad lofve nogen dispensation i ded
fald. Giör ellers hiertelig gierne huiss hannem kand vere
til tieniste oc velgefald. Enfui^ voris felles gpde Serupins4)
giorde sin reputation t6rt,‘bm: Tfärid ich^Tconf lud off'ver, oc
beviste sig non esse minorem, quam ftut ante sex annos5).
Jeg forblitf'Ver,; aest ald bestandig velstands buske
Hans höyrtrVærdig Velædellieds
altid pligtskyldige Ven oc Tienere
Oluff Borck
in. m.
14.

Streng Forpligtelse ved en Harers Tiltrædelse 1710.

Den'Biskop, som krævede denne strenge Forpligtelse,
var den strenge og hovmodige, tillige for Bograpseri6) beskyldte Biskop Muus. » '
■H————'■
f
•
-i
l;t et udmærket.yidnesbyrdrfra deres Biskop.
,
7 kanslerens og konsistorium« Bestemmelse, som nøje overholdes, uud
tagen hvad befales af den hdjeste .ØYrighed.
*) Protokollen« Ord ere følgende: Også andre hædrede Mænd fra den
uwnnere Del af Morgø havde attråt sannhe Grad; mciv du de kuu
i havde betøyvt en kort Overfart for at indfinde sig ved. Universitetet,
fandt hverken Hr. Kansleren eller Medlemmerne af Konsistorium jjet
overensstemmende med Universitetets Værdighed, at G raden skulde
1 ' tildeles deÅi fraværende,’for at den Ærbødighed, man skylder Un Ivr r
sitetet som sin Moder, lidt efter lidt skal gå af Brug.
4) Jørgen Seerup blev Student 1676 fra Ribe Skole og forlod UniveriL »ritetet 1680 for , at ansættes« som øverste Hører ved Ribo Doiwhkoie.
Han fulgte nu Borcks Opfordring og tog Magistergraden, h ruret te r
han samme År blev Rektor i Fredericia; derfra forflyttedes han 1693
til Ribe Skole som dennes Rektor.
ft) ikke. at væ$e ringere, end han var for 6 År siden.
*) Se herom »Jydske Saml.« IV, S. 295.
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Säasom jeg- underskrevne Nicolans Tegelniannuser an
tagen til at vJöre Hifefret' hdiRiber Skole med de * Vilkaar,
at'jeg under Æihbeds' PoiMyddse tiden Proeed og Retter
gang ej alene näflan min/Mfestillin^. troligen' 6g med störste
Elid i-Skolen og Kirken1 til Ungdommens Undervisning• og
Opsigt tfkwl forrette1 ogtil deres gode Exeinpél foreet ærbar,
ædrd, (skikkelig og exemplar . Liv mg Levned så at jeg for
holder mig i alle Måder efter hans Kong. Maj. LoV' og For
ordning af Dato li April 1694 og den Ed, som' jeg for mitt
Hr. Biskop‘havér aflagt, og derefter beviser såvel haok vel
ædle Højærværdighed som og min Provst »og Rektor inden
og uden Skolen tilbørlig Respekt og Lydighed uden Fortræd
og Modvillighed, men endog lever rolig og stille, venlig og
fredelig med mine Collegis, og dersom jeg enten matte for
årsages at klage over Nogen,, eller Nogen finder sig forårsaget
at klage over mig, da ej uden velbem. min Hr. Biskops fore
gående Villie og skriftlige Consence: at gribe til Proces og
Rettergang, men at holde mig fra og sky Klammer og Trætte,
og hvor Sagen måtte behøve Decision, lade mig nöje' med
hans Hoyærværdiglieds Sigelse uden nogen Protest eller videre
Appellation, være sig at jeg efter Sagens Beskaffenhed enten
med Mulkt eller med Suspension eller med Afsættelse fra
Æmbedet af hans Højærværdighed måtte vorde anset og
straffet. Derhos at jeg ikke skal søge Krohuse eller have
Omgjængelse med Sådanne, hvis Conversation min Hr. Biskop
improberer, og när håbs Hflj ærværdighed eragter min Tje
neste ikke at være Skolen gavnlig og derfor den ikke læn
gere måtte forlange eller have ville, at jeg da den samme
uden nogen Rettergang og Dom, Protest eller Contravention
skal kvittere, et Ejerdingår efterat hans Højærværdighed
mig min Skoletjeneste haver ladet opsige og, at jeg må se
mig om anden Lejlighed, forstændige. Så reverserer jeg mig
herved ubrødelig og uvægerlig att Sådant uden nogen Undskylding, Udflugt, Protest, Expostulation og Forvending at
efterkomme, så at jeg ej alene i hvad Disput og Difference,
som imellem inig og min Hr. Rektor, Collegas og Disciplene
(.som jeg dog skal tage mig vare for, aldrig at give nogen
Årsag til) måtte forefalde, lader mig, som forbemeldt er, nöje
med min Hr. Biskops Sigelse, men endog uden ringeste Pro-
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test kvitterer mit Æmbede og Locatttre1), når hans Højær
værdighed efter forestående Beskaffenhed mig derom lader
tilsige, forhåbende, at jeg med Guds Hjælp således skal
forrette mit Æmbede både i Skolen og Kirken og ellers
således skal comportere mig til min Hr. Biskops, Provstens
og Rectoris gode Förnöjelse, at jeg ej alene kan undgå Straf
og beholde min Tjeneste, men endogså nyde min Hr. Biskops
Gunst og Yndest til Hjælp og Befordring i Fremtiden, og
haver jeg denne Revers med min egen Hånd skrevet og
underskrevet, så og forseglet. Ribe d. 31 Maj 1710.
L g
Nicolaus CHristiani
Tegdmannus?)
’) Stilling som Lokat eller Horer.
*) Han var en Sttn af Kristen Nielsen Tejlmand, Handelsmand i Ribe,
og blev Student 1697. Efter at have været Horer i Ribe i 2 År.
blev han 1712 Præst i Hjortlund og Kalslund. Hau var en Fætter
til Kristen Hansen Tejlmand, som blev Amtmand i Lundenæs og
Bovling Amter og Ejer af Skrumsager, Nerholm, Endrupholm og
flere Herregårde, og fra hvem den adelige Familie Tejlmaun uedstammer.

