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R

ASMUS .RAVNS .BOR.RINGHOLMS KRØNIKE " er be-

varet i 3 Haandskrifter, alle i det kgl. Bibliotek i den ny kgl. Saml. som Nr. 398 (Fol.), 725
(4!!..) og 726.!:!_ (4!!..). De to sidstnævnte, der øjensynlig
stammer fra Tiden hen imod 1750, betegner sig paa
Foden af de respektive Titelblade som Afskrifter af
førstnævnte og er derfor uden Betydning; tilmed er
de ikke fuldt nøjagtige; der findes i dem en Del
Fejllæsninger, Fejlskrifter, Overspringninger, Ombytninger af Ord o. lign., som i nogen Grad kan forvanske Forlægets Tekst. Den eneste Gavn, man nu
kan have af dem, er derfor den, at man kan raadspørge dem i Tilfælde, hvor Forlægets Skrift er vanskelig at tyde for en Nutidslæser, der jo ikke har den
Fortrolighed med den gamle "gotiske" Skrift, som
man havde for 200 Aar siden. Naar Bornholms-Forskere i Nutiden alligevel i nogen Grad har benyttet
disse Kvart-Haandskrifter, skyldes det vel nok dels den
Omstændighed, at de er langt lettere at læse og mere
overskuelige end Folio-Haandskriftet, og dels, at man
ikke har skænket deres mulige Unøjagtigheder nogen
Tanke. Det er saaledes et af disse Haandskrifter, der
ligger til Grund for 1. A. Jørgensens (for øvrigt heller

IV
ikke nøjagtige) Optryk af nogle Brudstykker af Krøniken i hans "Gamle Optegnelser om Bornholm"
(1897).
Det er altsaa Folio-Haandskriftet (Nr. 398), som
nu er vor eneste primære Kilde til Ravns Krønike.
Det første ved dette, som falder i Øjnene, er Indbindingen: et smukt, stateligt Bind, helt af Skind, og i
en Stil, som for Bogkendere straks giver den Oplysning, at det har tilhørt den bekendte Bogelsker Etatsraad Niels Foss 1) (t 1751), som i første Halvdel af
det 18. Aarh. samlede sig et kostbart Bibliotek af
Bøger og Haandskrifter; det blev efter hans Død
solgt ved Auktion, og ved den Lejlighed kom bl. a.
ogsaa dette Haandskrift i det kgl. Biblioteks Eje. Det
bærer da ogsaa øverst paa Ryggen Niels Foss's Vaabenskjold (med "en Foss" :>: Ræv) stemplet i Guld.
Herefter bliver da Spørgsmaalet, hvornaar og hvorledes Foss har erhvervet sig Haandskriftet; og det
maa desværre straks siges, at derom vides ikke det
mindste. Han var født 1670, var i sin Ungdom i flere
Aar paa Rejser i Udlandet, blev 1714 Præsident i
Under-Admiralitetsretten, 1726 Etatsraad og 1729 Ejer
af Juellund ved Køge; Grundlæggelsen af hans Bogsamling gaar vel altsaa i alt Fald tilbage til 1714,
maaske endda endnu tidligere, saa der bliver et
Spillerum paa et halvt Hundrede Aar, i hvilket denne
Erhvervelse kan være sket. Af Foss's "skønne Manuskripter" var, som Berlingske Avis skrev i 1752 i Ani.
af Auktionen, ,,største Delen med den sal. Mands egen
Haand meget net og accurat copierede"; men til disse
hører ikke det her omtalte Haandskrift: det er afgjort
ikke skrevet med Foss's velkendte smukke regel1) Werlauff: Efterretn. om det st. kgl. Bibi. (S. 167- 68).
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mæssige Skrift1), og det er alt andet end "net og
accurat copieret". At Foss skulde have ladet en anden afskrive det for sig, synes lidet troligt, i Betragtning af det skødesløse, for ikke at sige sjuskede
Præg, som Haandskriftet paa forskellig Maade udviser.
Han maa altsaa have købt det i færdig Stand og har
saa givet det den nævnte smukke, for hans Bogsamling ejendommelige Indbinding.
Hvis dette er rigtigt, kan der være Grund til at
antage, at det er Foss, som har forsynet Haandskriftet
med det monumentale Titelblad (nærvær. Udg. S. 13),
der er indsat foran Teksten, og som af alle 2) erkendes som yngre end selve Haandskriftet. Dels er Papiret langs lysere i Farven, dels viser Sprogstilen
nærmest hen til Tiden henimod Midten af 18. Aarh.,
og endelig vilde Ravn selv afgjort ikke have kunnet
bruge Formen "Bornholm" for Borringholm 3). Det
maa altsaa antages, at det af Foss erhvervede Haandskrift enten helt har manglet Titelblad, eller, hvis der
har været et saadant i mere eller mindre beskadiget
Tilstand, har han kasseret det og erstattet det med
et i alt Fald delvis selvkomponeret.
I sit oftere nævnte Katalog udtaler Oigas, at
Haandskriftet synes at være en Original, d. v. s. skrevet af selve Forfatteren. Dette kan dog ganske afgjort ikke være Tilfældet. Hvis man andenstedsfra
kendte Ravns Haand med Sikkerhed, kunde denne
Sag jo let afgøres; men det gør man ikke. Det eneste Skriftstykke, der i saa Henseende kan komme i
1) Prøver paa denne kan let findes i det kgl. Bibi. ved Hjælp
af Oigas's Katalog over dets Haandskriiter. - 2) f. Eks. Oigas
i hans Haandskr.-Katalog. (I, S. 223). - 3) Velvillig Meddelelse
af M. K. Zahrtmann.

VI
Betragtning, er det i det efterf. S. 5-6 gengivne Bønskrift; men for det første er det tvivlsomt, om Aktstykket virkelig er skrevet af Ravn selv (ikke engang
Underskriften kan man stole paa), og for det andet
er ejet en ganske anden Haand end den i FolioHaandskriftet. Denne sidste maa da ogsaa efter kyndige Skriftkenderes 1) Mening snarest henføres til de
første Aartier efter 1700 og kan i alt Fald vanskelig
sættes til saa tidlig en Tid som 1670erne 2) . Dernæst
er der en Række indre Grunde, som gør det umuligt
at antage Ravn selv som Ophavsmand dertil; Zahrtmann har anført nogle af dem (S. 10): de ret talrige
Lakuner i Teksten og enkelte positive Fejl, som Ravn
selv umuligt vilde have kunnet begaa 3). De fleste
Lakuner kan nemlig kun forklares som Steder, hvor
Afskriveren ikke har kunnet læse sit Forlæg og saa
har ladet Plads staa aaben til en senere Udfyldning 4)
(som virkelig ogsaa til en vis Grad har fundet Sted);
en saadan Vanskelighed vil jo ikke foreligge for selve
Forfatteren. En Del af Lakunerne, det gælder især
1 ) f. Eks. Arkivar Dr. Will. Christensen (Rigsarkivet) og Dr.
Ellen Jørgensen (kgl. Bibi.) - 2) Hermed synes allsaa den i
og for sig fristende Mulighed at bortfalde, som antydes af Zahrtmann (ndfr. S. 11), at delle Foliohaandskr. skulde være identisk
med selve del af Joh. Brunsmand (Resens Bornholm v. J. Knudsen (1925) S. XII) benyttede Ekspl., som han citerer som ,den

lasede Bog". Dette Ekspl. maa nemlig have foreligget senest
1684 og har desuden næppe været pagineret, medens vort
Foliohaandskr. er forsynet med en sikkert original Paginering. a) Det er dog ikke rigtigt, at Haandskr. kalder Borgmesteren i
Rønne Peder Carstensen i St. for Larsen (ifr. S. 116); ogsaa begge
Kvart-Haandskr. har Larsen. - 4) Et Sted har Afskr. særlig henledt Opmærksomheden paa Lakunen ved et NB, et andet Sted
ved hele 3 (se S. 55).
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Meddelelserne om Sognenes og Kirkernes Seglmærker (som alle findes i det næstsidste, topografiske
Afsnit af Bogen), kan ganske vist ogsaa tydes som
Steder, hvor selve Forf. har ladet Plads aaben til senere Tilføjelse af Oplysninger, som han ikke har haft
paa rede Haand under Udarbejdelsen; disse Huller
er ikke senere blevet fyldt. Til denne Slags foreløbige
Autor-Lakuner kan det maaske til Nøds ogsaa henregnes, naar der i Ms. S. 86 øverst (nærv. Udg.
S. 148) ved Omtalen af Klemensker Præstegaards
Brand er anført Aar 164. , med Plads aaben til det
sidste Tal ; i Kronologien bag i Bogen gentages Oplysningen, og nu paa sit rette Sted, under Aaret 1652
(jfr. S. 187); men naturligst tydes dette Forhold dog
som stammende fra en Afskriver, der ikke har været
saa fortrolig med Stoffet, at han har husket at korrigere det førstnævnte Sted efter det sidste.
Ud fra det foranstaaende synes altsaa at maatte
sluttes, I) at det eksisterende Folioms. maa være en
Afskrift efter et nu ukendt ældre og vanskeligt læseligt Forlæg, og 2), saafremt Haandskriften sandsynligst maa sættes til Tiden efter 1700, at Afskriften
er taget tidligst en Snes Aar efter Ravns Død, og
maaske endda adskillig senere.
Folioms. indeholder, foruden det senere tilføjede
Titelblad, 64 beskrevne Blade i stort Format, med en
oprindelig Paginering fra I til 127, idet den sidste
Side (128) staar blank. Skriften er i og for sig ikke
vanskelig at læse, men dens flygtige, noget jaskede
Karakter tyder dog paa Hastværk fra Afskriverens
Side; Teksten er fuld af smaa Skrivefejl, til dels rettede af ham selv ved Overskrivninger og Overstregninger; ogsaa større aabenbare Fejl forekommer,
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f. Eks. Gentagelser og Overspringninger af et el. flere
Ord. Det er jo i Nutiden ikke altid let at afgøre,
hvor meget af den Slags der er virkelige Fejl, set
fra Datidens Synspunkt, og man maa være forsigtig
med at rette paa Stilen; selv om man har sine Tvivl,
maa man ofte lade Udtryksmaaden blive staaende,
som den staar, fordi man mangler Korrektiver 1). Hvad
der især gør Folioms. vanskeligt at bruge, er de brede
og overordentlig tætskrevne Sider, hvor Bogstaverne
i den ene Linie jævnlig griber ind i den ovenover
eller nedenunder staaende; der er ingen Margen indvendig langs Falsen, saa der ikke sjældent gaar et
el. flere Bogstaver tabt først el. sidst i Linien. Og
endelig mangler Teksten næsten fuldstændig Leddeling efter Indholdet, det hele er skrevet ud i eet
Træk; end ikke Ravns egen Hovedinddeling i fire
"Notationer" (Kapitler) træder frem i Haandskriftets
Udseende; det hele er gnidret, uoverskueligt og vanskeligt at finde sig tilrette i; den eneste Hjælp i saa
Henseende er de Marginaltitler, der efter Tidens Skik
er tilføjede i de ydre Rande; men da der ikke findes
noget Register eller Indholdsoversigt, har man ikke.
megen Nytte af dem, før man har sat sig grundigt
ind i hele Dispositionen for Fremstillingen.
Endnu maa nævnes den Ejendommelighed ved
Foliohdskr., at Dedikationen til Kongen er sat til
allersidst, en Meningsløshed, som naturligvis ikke
kunde tænkes i noget "officielt" Ekspl. eller i en trykt
Udgave. Afskriverne af Kvarthdskr. har da ogsaa
været saa fornuftige at flytte den om i Spidsen af
Bogen.
1) En særlig vellykket Konjektur skyldes Zahrtmann: VandtSvende sc. Pandsvende (S. 173).
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Men foruden den egenlige Afskriver-Haand findes
der ogsaa i Haandskriftets første Halvdel spredtvis
en anden Haand, som dels har udfyldt nogle af de
Lakuner, som Afskriveren har ladet staa aabne, og
dels i Randene eller i selve Teksten gjort nogle enkelte Rettelser og Tilføjelser 1 ) . Den hidrører altsaa
fra en Korrektør, der bagefter delvis har gennemgaaet
Afskriften og ud fra sin større Viden og Skriftkyndighed har bødet paa en Del af Afskriverens Mangler.
Hvem er da denne Korrektør, og hvorfor har han ikke
gjort Arbejdet helt færdigt? Selv inden for de af ham
gennemgaaede Sider (1-52) af Haandskr. er der blevet ikke faa utvivlsomrne Srnaafejl tilbage, og i Resten
staar endog Lakunerne in blanco. Det eneste sikre
er, at heller ikke denne "anden" Haand er Foss's,
hvis den end saa ellers er.
Som Resultat af ovenstaaende kan altsaa fastslaas,
at Foliohaandskriftet maa være afskrevet, ikke efter
en Renskrift af Ravns Krønike, men efter en Kladde
el. lign. halvfærdig Redaktion; herfor taler yderligere
den Omstændighed, at Forf. af Forlæget flere Steder
antyder endnu at ville indføje større Stykker i sin
Tekst, f. Eks. Aktstykker in extenso el. i Uddrag;
tydeligst træder dette frem ved Omtalen af Kong Christian IV's Død, hvorefter tilføjes : ,, Hans Majestæts
Levned her kortelig indføres" (nærv. Udg. S. 90).
Hvis ikke de foran (S. VI) omtalte palæografiske
Grunde var til Hinder derfor, vilde man kunne løse
de forskellige Gaader, som Haandskriftet stiller, ved
at antage, 1) at Ravn straks i 1671 har leveret en
t) I .Oplysningerne• bag i Bogen vil man finde en Liste
over disse Steder i Ms., til Brug for dem, der maatte ønske at
underkaste disse Spørgsmaal en nærmere Undersøgelse.
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Renskrift af Bogen til Th. Fincke (jfr. Zahrtmann
S. 10), som saa har ladet den gaa videre til Kongen,
der har beholdt den hos sig, men ikke kunnet imødekomme Ravns Ønske om at faa den trykt, og at Renskriften derefter er gaaet tabt1); 2) at Ravn, der nu
var blevet en gammel Mand, over 70 Aar, og tilmed
svagelig, mens hans Renskrift henlaa paa det uvisse
i Hovedstaden, saa han maaske aldrig mere vilde faa
den at se, har foranlediget en anden, muligvis hans .
egen Søn og Efterfølger Peder Ravn, til paa Grundlag af hans Kladde og øvrige Materiale 2), der selvfølgelig for en fremmed ofte kan have været vanskeligt at tyde og stykke sammen i rigtig Orden 3), at
udfærdige et nyt Haandskrift, som han selv har begyndt at gennemgaa, men at han af Svaghed eller
Døden (1677) er blevet hindret i at fuldføre Arbejdet.
3) I saa Tilfælde kunde Resen-Brunsmands "lasede
Bog" altsaa godt være identisk med vort Foliohdskr.;
men det kunde ogsaa tænkes, at Resen havde haft
det nævnte Materiale til Raadighed, hvad der vilde
forklare Brunsmands ejendommelige Betegnelse for
Ravns Krønike. - Men hele denne Teori staar og
falder jo med den palæografiske Mulighed for at
sætte Folioms.'s Tilblivelsestid til 1670erne. Er
dette absolut udelukket, hvad man altsaa foreløbig
maa regne for det sandsynligste, kunde man tænke
sig Spørgsmaalet løst paa den Maade, at Ravns efter
1) I. Eks. ved Slotsbranden 1794, hvorved bl. a. det kgl.
(:>: det ,Lerche'ske") Ekspl. al Resens ,Atlas" gik til Grunde. 2) Dette kan ganske naturligt have været suppleret med Notater
om de faa bemærkelsesværdige Begivenheder, som var forefaldet
inden for Ravns Synskreds i Aarene nærmest efter 1671. 3) En forkert Placering findes S. 60- 61 (nærv. Udg.).
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hans Død hos Sønnen Peder henliggende. Kladde
og Materiale har været overleveret til Resen og er
blevet indlemmet i hans store Materialsamling til hans
"Atlas", der efter hans Død (1688) blev deponeret
i Universitetsbiblioteket og- brændte sammen med
dette i 1728. Men forinden maatte der altsaa være
taget en Afskrift af Ravns Materiale; er dette sket før
Peder Ravns Død 1696, vilde det være nærliggende
at tænke sig ham som den Autoritet, til hvem man
har henvendt sig for at faa Afskriften gennemset og
suppleret, saa vilde den mystiske "anden Haand"
altsaa være hans. - Skal Foliohdskr. endelig rykkes
ned til Tiden efter 1696, bliver der endda efter denne
Hypotese et Tidsrum af 32 Aar, i hvilket denne Afskrift kan være taget, netop de Aartier, i hvilke f. Eks.
0hr. Vincents lerdze Iod udfærdige sin Afskrift i 5 Bind
af_hele Resens "Atlas". En saadan Antagelse tilfredsstiller altsaa de palæografiske Krav til Foliohaandskriftets Tidsbestemmelse, men gør det vanskeligere
at forklare sig, hvilken sagkyndig Autoritet der kan
skjule sig bag den "anden Haand ". Det bliver vel
nok alligevel indtil videre denne eller en dermed
nærbeslægtet Forklaringsmaade, som vil vinde mest
Tilslutning.
Naar Zahrtmann nedenfor (S. 11) kalder Ravns
Krønike for et rigt givende Kildeskri~t til Bornholms
Historie i det 17. Aarh., da gælder denne Ros fuldt
ud for de paagældende Dele af Skriftet, hvori Forf.
skriver paa Grundlag af Selvoplevelse af Begivenheder og Samleven med de optrædende Personer
gennem næsten et halvt Aarhundrede og støttet til
et ved Selvsyn erhvervet udstrakt Lokalkendskab.
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Det er disse, heldigvis henimod to Tredjedele af Bogen, som giver den baade dens egenlige Værd og
dens største Tiltrækning for os i Nutiden. Her staar
Ravn helt og holdent paa sine egne Ben, og han
staar trygt og støt. Hvis Skriftet udelukkende havde
været ment som et Slags Bønskrift til Kongen om
materiel Hjælp til den haardt hjemsøgte Landsdel,
der jo endog havde en ganske særlig Adkomst til i saa
Henseende at appellere til den faderlige Enevoldskonge, saa havde Forf. ikke behøvet at skrive andet
og mere end disse Afsnit. Men han har under Udarbejdelsen aabenbart hele Tiden haft den (ikke unaturlige) Bagtanke, at Skriftet om muligt skulde udgives i Trykken, det fremgaar af adskillige Hentydninger rundt om, og navnlig siger han det rent ud
i Dedikationen til Kongen (se S. 18: ,,haver jeg ydmygeligste Herrens Tjener denne liden Borringholms
Krønike vilde ladet til Lyset fremkomme"). Men i
saa Fald maatte Ravns egen jævne og fordringsløse
Skildring pyntes op med et Paahæng af "Lærdom",
som kunde tilfredsstille Forfatterens egne litterære
Ambitioner og Samtidens Trang til og Smag for den
Slags Udredninger - kort sagt, det maatte gøres til
en fuldstændig Bornholms Historie lige fra Noahs til
hans egen Tid, med Anvendelse af hele det lærde
Apparat med Autorliste og Henvisninger til den foreliggende lærde Litteratur, saadan som det var Skik
og Brug i de rigtige lærde Skrifter. Efter en kort
Oversigt over Indholdet og Stoffets Fordeling (nærv.
Udg. S. 22) sætter Ravn da i Spidsen af Bogen en
prangende Liste over de mange Forfattere, ,,som her
til dette Arbejde ere brugt". Ser man den lidt nøjere
efter, er der imidlertid adskilligt deri, som vækker
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Mistanke (se herom i .Oplysningerne"), og denne
Mistanke øges, naar man faar Færten af, at hele det
"antikvariske" Afsnit, fra Noah og til den historiske
Tids Begyndelse, aldeles overvejende, sandsynligvis
udelukkende er et, undertiden ordret, Uddrag af
Lysekanders "Slectebog", uden at dog Kilden nogensteds er nævnt1). Heri behøver ikke at ligge noget
for Ravn nedsættende, saaledes bar (og bærer) ogsaa
andre sig ad, og Lyschanders Værk var sikkert saa
almindelig bekendt i Datiden, at han ikke har ventet
eller kunnet vente at putte Blaar i Øjnene paa nogen
dannet Læser ved at fortie Navnet paa sin Kilde. At
det ikke kan være sket i nogen ond Hensigt fra
Ravns Side, turde fremgaa deraf, at han i det næste
Afsnit, Bornholm i den historiske Tid, der lige saa
eksklusivt synes at hvile paa Ar. Hvitfeldt, saa langt
denne rækker (::i: til 1559), atter og atter citerer denne
Autoritet med nøjagtig Henvisning til Bind og Sidetal i Kvartudgaven af hans Danmarkshistorie (Folioudgaven udkom først 1652); her har han altsaa ikke
søgt at stikke noget under Stolen, hvad der ganske
vist ogsaa her, i endnu højere Grad, vilde have været
frugtesløst. Men naar Kildeforholdet nu altsaa faktisk
er saaledes, er Ravns lange fordringsfulde Autorliste
ganske overflødig og vildledende. Den eneste af de
deri nævnte Forfattere, som Ravn har benyttet direkte
i sin Tekst, synes at være Cramer, af hvem han har
uddraget nogle Meddelelser om Kristendommens Indførelse i Pommern. De mange andre Navne er, vistnok alle, ret ukritisk plukkede ud af Lyschander og
1) I .Oplysningerne• er der givet en Sammenstilling mellem
Ravns Tekst og Parallelsteder hos Lyschander.
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• Hvitfeldt. Da den apokryfe "Gullands-Krønike" spiller saa stor en Rolle i Ravns Fremstilling, skal her
blot oplyses, at de herhen hørende Spørgsmaal er
udførligt behandlede i et Skrift af den svenske Historiker Gustav Low: ,,Sveriges Forntid i Svensk Historieskrivning" I (Sthlm. 1908), og at der findes en
oplysende og fængslende Oversigt over denne ejendommelige Episode i dansk Historieskrivning af
Overbibl. Carl S. Petersen i den nye Udg. af Illustr.
Dansk Litt. Historie, I S. 37 4-408.
Endelig har Ravn som Tillæg medgivet sin Bog
,,en liden kort Chronologia paa, hvis synderligt passeret er her paa Landet, besynderlig siden sal. Hans
Nauffs Compendium Chronologicum slipper" (nærv.
Udg. S. 178 ff.). Takket være en Henvisning af
Zahrtmann har Udgiveren kunnet konstatere, at dette
mystiske Forfatternavn, som har voldt adskillige lærde
Folk Hovedbrud, simpelthen er en Skrivefejl for Hans
Nansen, den bekendte københavnske Borgmester. Det
viser sig nemlig, at Ravn af det nævnte Skrift har
udskrevet kort og godt alle sine ikke-bornholmske
Efterretninger for Aarene fra 1625 til 1645, da Compendiets 4. (J: sidste) Udgave "slipper"; først derefter tager Ravn selv fat, og som venteligt og rimeligt
var, er det for de sidste 25 Aars Vedkommende aldeles overvejende bornholmske Forhold, han omtaler.
Ved Enden af sin "1. Notation", som fortæller vidt
og bredt om de gamle Cimbrers og Gothers Folkevandringer og Erobringstog ud over de meste af de
tre gamle Verdensdele - hvoraf saa at sige intet i
mindste Maade vedkommer Bornholm - siger Ravn
(S. 44), aabenbart i Følelsen af, at Berettigelsen af
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hans Fremgangsmaade i det mindste kan omtvistes:
.Her maatte nogen spørge og sige: Hvor(:): hvortil)
er det nyttigt saadanne de Cimbrers mandige Gerninger her at opregne? Det bør paa sine Steder og
ikke her at omtales! Hertil svares: dette altsammen
befattes korteligen her paa dette Sted, ikke udi den
Mening, at den begærige Læser dermed skal være
forsætlig opholdet, som Landets Beskrivelse og Egenskab at vide inderlig begærer; men at han tilforne
maa være undervist, hvad for Folk Landet Borringholm haver besiddet: ikke nogle forsagede og kraftesløse Folk, men ligesom deres Forfædre, de Cimbrer, Gother ..... , modige, mandige og uforsagede
Helte, der altid have haft saadanne Bedrifter, som
for er omrørt, paa Verdens adskillige Steder lykkeligen og mandeligen forrettet."
Ravn har altsaa haft sine Tvivl og Anfægtelser,
men hans Kærlighed til gamle Fabler, der for ham
vel at mærke var fuld Historie, og hans lokalpatriotiske Stolthed har øjeblikkelig overvældet dem: alting
skulde alligevel tages med, hvor tynd den Traad end
var, som forbandt Cimbrernes og Gothernes vidtsvævende Oldhistorie med hans egenlige Æmne, Borringholms Lands "Beskriveise og Egenskaber". Og
den "begærige Læser" i hans egen Samtid vilde sikkert have indrømmet, at han heri havde handlet ret
og rigtigt. Disse gamle Røverhistorier, som var paa
højeste Mode endnu ved "Midten af det 17. Aarh.,
forlener netop Ravns Bog med den rette uforfalskede
Duft som et Produkt af den Tid for et kvart Aartusinde siden, da den moderne historiske Videnskab
først lige var kommet ud af Vuggen og endnu led
af sine Børnesygdomme. Det blev det næste Aar-
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hundredes mere kritiske Historieforsknings Opgave at
sprænge Grunden bort under dette stolte Bygværk,
som videnskabelig Begejstring, om end kritikløs,
mægtig Fantasi, om end tøjlesløs, og svulmende
Fædrelandsfølelse, om end ubehersket og overdreven,
siden Renæssancetiden havde hjulpet hinanden med
at opføre.
Naar det Spørgsmaal har rejst sig for nærværende
Udgiver, om der var nogen Mening i, i en Nutidsudgave af Ravns gamle snurrige og troskyldige Krønike, at anvende Tid og Penge paa at optrykke ogsaa disse længst forældede Fabler, og han trods alle
rent logiske Indvendinger alligevel har ment det rigtigt at tage ogsaa dem med, da har det været ud
fra en lignende Pietetsfølelse overfor det historisk
overleverede som Ravns. Udgiveren har følt det som
en Synd mod den brave gamle Aaker-Degn og en
Vandalisme mod hans saa karakteristiske Bog at
plukke det ud af den, som formentlig kunde have
lokal historisk Interesse for Nutiden, og saa lade
Resten gaa til Bunds; det vilde have berøvet Bogen
en stor Del af dens Betydning som et ejendommeligt Litteraturstykke, og Udgiveren er "Bornholms
historiske Samfund" taknemlig for, at det ikke har
ønsket eller krævet noget saadant af ham, men gjort
det muligt for ham at udgive Rasmus Pedersen Ravn
hel og holden, som han er.
Endnu blot et Par Ord om Udgivelsesmaadenl
Som man vil se, er Haandskriftets Retskrivning blevet
omsat til den i Nutiden brugelige, en Fremgangsmaade, som hurtig anbefaler sig selv, naar man sysler
med Skrifter i den Tids ret vilkaarlige Bogstavering,
og som endvidere har været brugt og i stigende Grad
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bruges i lignende Publikationer, og som endelig har
den Fordel, at almindelige Læsere ikke af den gamle
besværlige Bogstavering lader sig afskrække fra at
læse en saadan Bog; netop det sidste Hensyn har
for Udgiveren i dette Tilfælde været det afgørende.
Trods den moderniserede Retskrivning er dog saavidt
muligt de gamle Ordformer bevaret, saafremt de
kunde dække over Ejendommeligheder i Udtalen.
For at lette de særlig interesserede Læsere Jævnføring af den trykte Tekst med Foliohaandskriftet, er
dettes Sidetal indføjede i den trykte Tekst i skarpe
Klammer [ ]. Alle Tilføjelser af i Haandskriftet oversprungne Ord er ligeledes sat i [ ], i adskillige Tilfælde ogsaa tilføjede eller rettede Bogstaver; at gennemføre det sidste helt vilde have været urimeligt og
til ingen Nytte. I Fodnoterne er der iøvrigt givet
fornødne Oplysninger om Læsemaader i Ms., foretagne Rettelser o. s. v., saa det forhaabenlig ikke med
Rette skal kunne bebrejdes Udgiveren at have handlet vilkaarlig med Teksten. Til de enkelte Fejl, som
er blevet opdaget efter Rentrykningen af de forskellige Ark, er der bag i Bogen blandt "Oplysningerne"
indføjet Rettelser, som Læseren ikke bør overse.

Johs. Knudsen.

RASMUS PEDERSEN RAVN
OG HANS BORRINGHOLMS KRØNIKE.

R

ASMUS PEDERSEN RAVN er født 1602 i Køben-

havn. Ud over at han ved Universitetet her har
hørt de naturkyndige Professorer Ole Worms og Christen Longomontans Forelæsninger, vides intet om
hans Ungdom. Han har været en flittig og videlysten
Student; men hans Navn findes ikke optaget i Universitetets Matrikel, saaledes som den nu foreligger, thi
at han skulde være den Rasmus Pedersen Holst, som
1. Maj 1624 fra den lærde Skole i Sorø indskreves
ved Universitetet, er utroværdigt Gætteværk.
I en Alder af 25 Aar kom han til Borringholm som
Skolemester ved den lille Skole i Nexø. Denne var
grundlagt en halv Snes Aar tidligere, o. 1617, idet
Byens Borgere havde søgt om at faa en Degn, som
tillige skulde oplære dens talrige Børneflok i Katekismen og i Skrivning, og havde tilsagt ham Bo
og Bord og tyve Joakimsdalere i Aarsløn. Ved sin
Visitats 1621 havde Biskop Mads Jensen fundet kun
tolv Poge i Skolen, middelmaadigt oplærte i deres
danske Katekismelærdom, og indtrængende paatalt
den Uskik, at disse udtoges af Skolen om Sommeren
for at vogte Kvæg, - om hans alvorlige Paatale
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skulde frugte, maatte han overlade Fremtiden at vise.
Senere hen kaldtes denne Skole Latinskole, og Skolemester nævnte sig Rektor; men Rasmus Ravn fik kun
Navn af Skolestyrer i en Pulpiturindskrift i Nexø Kirke
fra 1631: Dignissimus scholæ moderator Dominus
Erasmus Corvinus Hafniensis (L. de Thurah, 176).
Denne vakkre Indskrift, som satte værdigste Herr
Rasmus Ravn nær ved Siden af Stedets Præst, selve
Landsprovsten Herr Jens Pedersen Borringholm, turde
tyde paa, at den vel oplærte og kundskabsrige Skolemester strax havde vundet god Indgang hos Landets
Præstestand. Det vides ogsaa paa anden Maade, at
han traadte i Venskabsforhold til den nævnte dygtige
Landsprovst i Bodilsker Præstegaard, der selv var
Baccalaur ved Universitetet fra 1618, til Nabopræsten
Mikkel Nosebye i Ibsker og senere til Sognepræsten
Jens Kyse i Nylarsker. Med sin store Viden og Videlyst var Rasmus Ravn en kær Gæst i Præstegaardene.
Hans ivrige Studier, flittige Læsning og videnskabeligt skolede Lærdom skulde lægge ham den Tanke
nær at uddanne sig, mens han i nogle faa Aar trællede for Brødet i Skolegjerningen, til selv at blive
Præst. Da indførte Universitetet 1629 en skærpet
theologisk Attestats; og hvis han har næret hin Tanke,
saa savnede han nu Tid og Udkomme til at ligge i
København for at forberede og tage sin Attestats.
Da han først var ført til Borringholm, slap Rasmus
Ravn aldrig bort herfra; her tilbragte han hele sit
øvrige Livsløb, de halvhundred Aar 1627-77. Tidligt, vist nok allerede 1632, kaldtes han til Rektor for
Rønne Latinskole; en Indskrift i Knuds Kirke fra 1639
(L. de Thurah, 72) nævnte ham som saadan og som
Degn i Knudsker Sogn. Til denne Forfremmelse havde
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han sikkert en god Talsmand i Landsprovsten Jens
Pedersen. Ogsaa Landets Lensmænd og deres Fruer
skattede den opvakte og lærde Skolemester, og da
Lensmanden Holger Rosenkrantz ved denne Tid byggede sig en Lystgaard ved Rønne Havn, - Rosengaarden, senere kendt som Amtsforvaltergaarden, har han rimeligvis sørget for at faa ham i sin Nærhed
som Rektor i Rønne. Rosenkrantz lod ham 3. Paaskedag 1635 holde Prædiken for sig og sin adelige Kreds
i Slotskirken paa Hammershus.
Rønne Latinskole var grundlagt tilbage i Middelalderen, gjenoprettet 1512 af Ærkebisp Birger, som
havde paalagt Landets bosatte Indbyggere at udrede
hver aarligt en Skilling i Skolemesterløn, og alter
1550 af Biskop Frans Vormordsen. Skoleskillingen
kunde i alt blive otte Daler om Aaret. Fra 1606 var
Degnekaldet i det lille Nabosogn Knudsker tillagt
Skolens Rektor. Tarveligt Udkomme fandt nu Rasmus
Ravn her. Skolen laa som Kirkens Gjenbo mod Nord.
Dens Formaal var at uddanne smaa Præstemænd af
de borringholmske Drenge; men disse og deres Forældre foretrak, at de kunde blive dygtige Skippere
paa Købmandsskuderne frem for nok saa dygtige
Styrere af Kirkeskibet, og Skolen var tidligt bleven
Byens danske Skole, som 1616 havde talt 29 Drenge,
alle i Staveklassen, og 9 Pigebørn. Derfor gav ogsaa
hvert Borgerhjem aarligt Rektor fire Skilling. I saa
Henseende kunde Ravn med sin vaagne Sans for
Naturens Foreteelser gjøre god Fyldest efter den Tids
Krav. Rimeligvis blev Borgmestersønnen, den senere
Kapitajn Jens Pedersen Kofoed, hans navnkundige
Skolepog, - og han gik derfra til Søs som andre
brave Skoledrenge.
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l en Snes Aar sad Ravn som Rektor i Rønne. Til
Brylluper i Rønne skrev han lange Kvad, saa snørklede, at hans Peblinger ofte kunde tabe Vejret, naar
de ikke maatte helme i at synge dem ud til Enden;
hans Digt til Herman Mortensen Bohns Bryllup 10.
Jan. 1641 med BarbraJørgensdatter sluttede først, da
han med det nittende Vers havde opbrugt alle Bogstaverne i Brudeparrets Navne til dermed at begynde
første og anden Linje i Versene (Museum 1892, II, 13).
Andre Lejlighedsdigte flød af hans Pen 1638, da Blodregn indvarslede den gruelige Børnedød paa Borringholm, og 1639, da Rosenkrantz havde mistet sin Frue
Lene Gyldenstierne. Et Par meget føre Andagtsbøger
oversatte Ravn tra Tysk: Ecteskabs Bog D. Casp.
Melisandri, saar nyttelig for Christelige Ectefolck, oc
i synderligh_e d for vnge Karles og Pigers Personer,
som acte sig i den H. Ectestand at indlade; Kbhvn.
1647, 220 Blade, - og Inderlige Hierte-Sucke, eller
Andectige Bønner imod Krig oc Orlog, Hunger oc
Dyrtid, Pestilentze · oc andre Siugdomme, med ny
Morgen oc Aften-Signeiser, Biet, Communion, sampt
deylige Sange for denne nerværende bedrøffuelige
Tids Tilstand anstillede, Tillagt en Hiertens Bøn mod
Fienders Trængsel; fordum ved losuam Stegmann i
Tydske Tungemaal componeret, mens nu paa Dansk
efter atskillige fornemme Folcks Begiering verteret;
Kbhvn. 1648, 566 Sider. - Dette Skrift kunde Ravn
have Grund til at finde højligt fornødent, ud fra hvad
han havde oplevet paa Borringholm af Fjendens
Overfald, Uaar og Pest.
Den sidstnævnte Bog tilegnede han 1646 Christian
den Fjerdes Datter, Frøken Hedevig og hendes Mand
Ebbe Ulfeld, den nye Lensmand paa Hammershus,
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til hvem han ogsaa kom i godt Forhold, og hvem
han fik til Talsmand for sin Bøn til Frederik den
Tredje om lidt lettere Kaar. Ravns Bønskrift havde
følgende Ordlyd (Rigsark., Indk. Breve til D. Kancelli):
Stormechtigste Højgbaarne Første
Allernaadigste HERRE oc Konningh,
Gud wor Herris Jesu Christj Fader be~are Eders
Konglig May:!!_ fra ald Siels oc Legems fare for sitt
hellige nauffns schyld. Amen:
Eders Konngl: May:!!_ indfalder ieg fattige Skoele
Tienner till supplicando, som vdj Tiuffge och Trej sambfelde Aar i tuennde besuerlige Skoele Tiennister paa
Borringholmb haffuer megit møyesomhed vdstaaed;
Er diszmellem aff wor Herre och begaffuit med mannge
deylige Børnn, huilche ieg med stoer besuerlighed i
disze forledenn besuerlige Aar haffuer paa dette sidste
Rinnge Skoele kald ernehret och frembdraget; Och
saa som Alderen mig fluchs antræder, Inndfalder ieg
derfor . med største Vnderdanighed til hanns Kongl:
May:~, ·vnderdanigstenn bedendis, h: K: M: wille aff
Kongl: Gunst, Rundhed och mildhed mig med ett
Naadis Beneficio, Enn lidenn Bunndegaard her paa
Lanndet Borringholm, vdj min och min fattige Hustrues
liffs tiid Vden Affgifft att nyede och bruge, Naadeligen forlehne och beuillige, Huor wed ieg mig och min
fattige Hustrue vdi wor Alderdomb kunnde ernære
Och wore Smaa Børnn till Guds frycht, ære och Lære
tilholde och forfremme, Vnderdanigsten forwendtendis
herpaa ett Naadigt swaar. Gud denn høyeste skier
der med en welbehagelighed, och mig Nøedtørfftige
enn synderlig Naade, som Gud rigelig hanns Kong!:
May:!!, wedderlegge wil, Vnder huis Guddommelig
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protection ieg nu och aldtid h: K: M: med aldt kierthaffende till Siæls och Liffs welferdt hierteligen offr
anndtwordett. Datum Rønne paa Borringholmb denn
9. Septembr A?... 1650.
Eders Kong!: May:ttz vnderdanigste Tienner
Rasmus Pedersøn Rauffn
Scholemester i Rønde.
Supplicantens Angivende er nok ret og sandfærdig;
hvad H: K: M: Naadigst herved vil giøre, har jeg
mig underd. efter at rette. Datum H ammershuus 9.
Septbr. 1650.
Ebbe Ulfeld Christophersøn.
Ravn blev ikke bønhørt denne Gang. Først fire
Aar senere, 1654, naaede han en sikkret Fremtid ved
at kaldes til Sognedegn i Aaker og Aakirkeby, det
bedste Degnekald paa Borringholm. Han flyttede ind i
Degnegaarden, den store Kirkes lavlængede Nabo mod
Nordøst. Han var vist allerede da noget svagelig ;
i det mindste fik han sig strax givet en Medhjælp i
sin Søn Peder Rav n. Her gjennemlevede han nu det
forfærdelige Pestaar 1654, som bortrev henved to
Femtedele af alle Borringholmerne, 557 alene af Aa
Kirkes Sognebørn og hans to Venner, Provsten Jens
Pedersen Borringholm og Præsten Jens Kyse. Det
blev en travl Tid for en Sognedegn; men da den var
vel gjennemstridt, levede Rasmus Ravn fredeligt sit
Liv til Ende i Degnegaarden. I den modige Opstand
mod Svenskemagten og dennes Kuldkastelse 1658
tog han og hans Sognebørn ingen Del.
Saaledes fik Ravn rolige Stunder her til at sammensanke og nedskrive sit Hovedværk, Borringholms
Krønike. Ganske vist skrev han selv, at denne var
affattet efter Opfordring af de kongelige Kommissarier,
som kom til Landet 18. Avg. 1671, og at han endte
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den 29. Sept. samme Aar; men selv om han havde
kunnet bruge begge Hænder samtidigt, vilde han dog
ikke have kunnet naa at nedskrive disse 127 Foliosider i Løbet af kun sex Uger. Et flittigt Samlerarbejde, en nøje Granskning af talrige Skrifter, et
hele Borringholm omfattende Stedsyn maatte være
gaaet forud.
Ravns tidligste Tilskyndelse til et saadant Arbejde
laa sikkert helt tilbage i hans Studenteraar, da han
med Forkærlighed gjorde sig til Lærling af Naturforskerne, Lægen Ole Worm og Astronomen Christen
Longomontan. Særligt Worm indsamlede flittig Stof
til Danmarks Oldtidshistorie og Stedskildring. Fra
Borringholm sendte Provst Jens Pedersen ham 1624
den Skildring af dette Lands Byer og Sogne, som
han havde affattet paa Grundlag af hver enkelt Sognepræsts Opgivelser. Selve dette Skrift har Ravn ikke
brugt og næppe kendt. Men hans fortrolige Samliv
med den nævnte Landsprovst kan vel have vakt og
ægget hans Syssel med Borringholms Krønike, som
giver langt mere end hint magre Samleskrift.
Borringholms Krønike skildrer ikke blot Landets
Historie og dets Egne, men tillige Indbyggernes daglige Livsfærd i en rig Fylde, som stiller den uden
Mage i hint Aarhundreds Skrifter. Den er iført dansk
Klædebon, et Særsyn i en Tid, hvis lærde Forfattere
mest snakkede Latin. Den er et ægtebaarent Foster
af det syttende Aarhundreds Lærdom, af de Tankekrese, hvori denne var hillet ind. Lad være, at Ravn
i sin Iver følger Borringholms Historie tilbage forud for
det højtidelige Øjeblik, da Noah selvottende tren ud
af Arken, - lad være, at han i den senere latterliggjorte Skolemesterstil bruger fire Ord, hvor eet synes
os nok, som naar han fylder Borringholms Old med
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»Kiemper, Riser, Hietter og Heldte, dem hvis hele
Slægt omkom i Syndfloden," - lad være, at han
blindt troende bygger paa den gullandske Krønike~
langt opspundne Fabler, - lad være, at han føler
Guddommens Haand gribe synlig ind med Jertegn
og Plager: - i alt dette er Ravn ikkun sin Tids Søn
og giver et tro Billed af dens Tankegang, saaledes
som den mere spredt kommer frem i selve de lærdeste Universitetslæreres Skrifter.
Ravns eget Billed tegner sig paa Krønikens mange
Blade, hvis troskyldige Tale vidner om hans ærlige
Flid, kyndige Læsning, umættelige Trang til Oplysning, barnlige Tro, friske Øjne, rolige Vid og livlige
Skildrekunst. Man føler hans Glæde i den dejlige
Ungdoms opvakte Nemme og lykkelige Fremfærd i
Livet, lige saa hans Fryd i Mindet om god Kost og
Kaar, som Nexø havde budt ham, samtidigt med at
man ser ham for sig som brav Skolemester i hans
Paatale af sine Bysbørns Udyder. Han fører os midt
ind i Folkets Liv, dets Sæd og Skikke. Man lige
som selv lever med i Nexø Bys Ulykkesdag under det
svenske Overfald paa Borringholm 1645, saa umiddelbart ud af Livet har han grebet sin Skildring af
hint Krigsaar. Ravn havde sikkert selv været med
til hin Søndag 1644, da over Hundred fjendlige Skibe
saas i Søen, at holde "Prædiken paa Strandbakken
langs hen om Landet for den væbnede Mand", som
ikke turde forlade sin Vagt for Fædreneøen. Denne
Krigs Ulykker kan han se tilbage paa med et skelmsk
Lune som "et Effuentyrligt Pudtz, der tog en Tragoediske Ende paa det sidste", - efter at de stolte
Decemberdage 1658 havde givet Oprejsning for, hvad
da var blevet forbrudt. Alt sligt gjør Ravns Krønike
læseværdig og lærerig ogsaa for vor Tids Mennesker.
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Des værre, der hvor vi allerhelst ville høre Ravn
selv fortælle som Øjenvidne til Svenskernes Herredømme og endelige Fordrivelse fra Borringholm 1658,
der har han følt sig bunden til at uddrage sin til
Kongen stilede Skildring ene af Borringholms Manifest, et Stridsskrift afgivet til Kongen i selve Krigsaaret; i sit Forsvar for Drabet af den svenske Landshøvding Printzenskold forvansker dette Kendsgjerningerne, saaledes som de foreligge oplyste af andre
Kilder, og det er da meget upaalideligt. Dog bliver
Ravns vist næsten ordtro Gjengivelse af Manifestet
ikke værdiløs af den Grund; thi kun gjennem den
er dette kommet vor Tid i Hænde.
Endnu ud over Mikkelsdag 1671 vedblev Ravn
at arbejde paa sin Krønike; den yngste Optegnelse,
den bringer, er fra 26. April [Marts] 1673 (under Klemens Kirke). Imidlertid søgte han om Kongens Hjælp
til at faa den frem i Trykken. Herom haves nu kun
Christian den Femtes Paabud af 12. Nov. 1672 (Sjællandske Tegnelser) til Danske Kancelli, at dette skul•
de afgive Skøn over Ravns Bønskrift om, at hans Borringholmsbeskrivelse maatte forfremmes til Trykken,
og om at han for sin Indkomsts Ringhed maatte faa
skænket den aarlige Landgilde af Spidlegaard og dens
Mølle. En af de djerve Borringholmere, som havde
udmærket sig i Landets Udfrielse af Svenskevælden i
Dec. 1658, S,k ipper Hans Lavridsen i Rønne, havde
paa Gjenkomstens Dag 29. Dec. faaet som Kongeskænk Nydelsen af denne Borringholms gamle Hospitalsgaards Landgilde for egen og Hustrues Levetid.
Nu i 1672 var han død som Enkemand. Men Ravn
vandt ikke den ledige Landgilde for sig, ej heller saa
han sin Krønike givet i Trykken, skønt den kunde
vel have fortjent det.
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I Aaker Degnebo henlevede Ravn sit stille Liv·
"Jeg vil ikke lade staa tilbage, saa længe Gud vil
forunde mig Livet, Helse og Helbred, fremdeles at
opbygge Christi Kirke og den dejlige Ungdom med
nyttig Skoledisciplin og Undervisning at forh jælpe",
havde han udtalt 1645, og dette lagde han til Rettesnor i sin trofaste Livsdont. Han døde 10. Okt. 1677.
Om hans Hustru vides intet (hun var ikke den Fiskerkone Boel Degns, som 1661 døde paa Store Loftsgaard). Hans Søn og Medhjælper Peder Ravn arvede
Degnekaldet efter ham og havde det inde til Lille
J uleaften 1696, da han satte Livet til paa Aa Kirkegaard, i det en tung Gren fra et af dens talrige, da
hundredaarige Asketræer blæste ned over ham.
Ravns Krønike forblev mærkeligt ukendt paa Borringholm. Amtmand 1. C. Urne, hvis utrættede Sporsans
vi skylde rige Samlinger til Bornholms Historie, er ikke
stødt paa den under sit lange Ophold her (17 40-87).
P. N. Skovgaard (1804) kendte den heller ikke. Ravns
egenhændige Haandskrift kan tænkes at være kommet
til Thomas Fincke, der som kongelig Kommissarius
1671 havde tilskyndet dets Udarbejdelse og som Bornholms Guvernør fra 1676 til sin Død 17. Sept. 1677
samlede Meddelelser ind om denne Landsdel. Krøniken foreligger nu i en noget nær samtidig Afskrift
i Det kgl. Bibliothek i København (Ny kgl. Saml. i
Folio, Nr. 398). Denne lader hist og her Plads aaben
for et uforstaaet Ord (Sølvpop, under Rutsker; Giøe,
under Aaker) eller for en større Sætningsdel (under
1658). Den gjengiver fejllæste Navne som (under
Rønne) Borgmester Peder Carstensen (for Lavridsen)
Møller og (under Vestremarker) forrige Landsdommer
Hans Jensen (for Pedersen). Slige Fejl vilde Ravn
selv ikke have kunnet lade sig løbe i Pennen.
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I København blev Borringholms Krønike en rig
Fundgrube for Peder Resen, da han 1680-84 sammenskrev sit Danske Atlas; han nævnte den kun som
.den lasede Bog" uden at navngive Forfatteren. End
ikke for Resens Værk var Tiden kommen for dets Udgivelse paa Tryk; denne er først taget op 1925. Fra
hans Haandskrift vandrede en lang Række af Ravns
Meddelelser ind i L. de Thurahs Beskrivelse over Borringholm, trykt 1756. Nyere Forskere, som Professor
E. C. Werlauff og Dr. theol. H. F. Rørdam (Kirkehist.
Saml. 4. R. I, 454 og VI, 604), have værdsat Ravns Fortjenester som Historieskriver. Amtmand Fr. Thaarup
var den første til at drage hans Navn og Skrift frem
i sin Bornholmske Krønike 1837 (i Østs Minerva).
Senere Borringholmshistorikere, som Jørgensen og
Zahrtmann, ere tyede tilbage til Borringholms Krønike, som det rigt givende Kildeskrift den er.
Borringholmerne kunne være glade ved deres trofaste Krønikeskriver i Aaker Degnegaard; uden hans
Arbejd blev vor Viden om Forfædrenes Liv og Færd
kun Stykværk. Som et særpræget dansk Skriftminde
fra en Tid, hvor saadanne falde faatallige og fattige,
tør Ravns Krønike hævde sig Adkomst til at optages
i Danmarks umistelige Bogskatte; hans troskyldige
Lærdom, hans ypperlige Fremstilling gjør hin lærde
Tidsalder sært levende for os. Dens Fremkomst i
Trykken et Fjerdedels Aartusend, efter at den blev
nedskreven, er en sen, men ærligt fortjent Oprejsning for den dygtige Krønikeskriver Rasmus Pedersen
Ravn.

M. K. Zahrtmann.

CHRONICA BORRINGIACA
ELLER

BORNHOLMS
HISTORISKE BESKRIVELSE
fra
første lnsulens Bebyggelse
indtil Aar
MDCLXXI:
hvo dens første Høvdinger haver været,
hvad Forandringer sig derved haver tildraget,
hvad Fataliteter Øen og dens Indbyggere har været
underkast med videre.

Sammenskrevet og forfattet samt til

Hans Kongl. Mayt. Kong
CHRISTIAN DEN FEMTE
dediceret
af

RASMUS PEDERSEN RAVN,
Sognedegn til Aakirke.

JJedieatio
In Nomine Jesu.

Stormægtigste, højbaarne
Fyrste og Herre,

HERR CHRISTIAN DEN 5.
af Guds Naade Konge til Dannemark
og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,
Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi
Oldenborg og Delmenhorst, min allernaadigste Arve-Herre og Konge,
ønsker jeg
Lykke, Velfærd, Fred og Bistand
af Gud almægtigste ved vor Herre Jesum Christum
udi den Hellig Aand !
Stormægtigste, højbaarne Fyrste, allernaadigste
Arve-Herre og Konge!
Det er meget betænkelige1) Ord, den kongelige
Propheta og Psalmista David udi sin I 02. Psalme
V. 19 fremfører saaledes: ,,Dette skal skrives for den
Slægt, som efterkommer; og det Folk, som skal
skabes, skal love Herren", hvilke Guds [124] Ord,
enddog de fornemmeligen haver deres Henseende til
et elendigt Menneskes Bøn, som udøses for Herrens
Ansigt, naadeligen af Gud anses og bønhøres, som
samme Psalmes Argitment 2 ) besynderlig er, hvorfore
Dedicatio in n. J., d. e. Tilegnelse, i Jesu Navn. tænksomme. -

~) Indhold.

1)

be-
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ogsaa Herrens Ihukommelse bliver stedse og altid;
saa er det dog klart og aabenbare ikke alene af
denne Psalmes Anledning, men endog fast af alle
Psalmernes grundelige Betænkninger, at Herrens Lov,
Ære og Taksigelse skal evindeligen vedblive for hans
naadige Hjælp, Forfremmelse og Beskærmelse, fornemmeligen beteet det israelitiske Folk udi usigelige,
urandsagelige Maade, som den hellige Skrift det vitligen1) udviser. Her foruden haver han ogsaa, sin
hellige og herlige Naade til Lov, de arme og elendige
Japhiter og Hedninge voceret2 ), beskikket og forordnet til sin hellige Menigheds Forsamling, at det
skrives for den Slægt, som efterkommer, og det Folk,
som skal skabes, for alting skulle love Herrens hellige Navn. Det er det selvsamme, der Propheten
Esaias udi det 42. Cap. Vers 12 tilraader sigende:
"De skulle tillægge Herren Ære og kundgøre hans
Lov paa Øerne". Billigt og retfærdigt er det, at Gud
alrriægtigste udi alle Ting bekommer sin Ære; thi for
alle hans Naades beviste Velgerninger begærer han
intet andet af Menneskens Børn end Ære, Taksigelse
og hans hellige Navns Berømmelse, saa og at saadan
hans Navns Ære og Pris maa stedse vare ved og
blive Slægt fra anden udi en frisk Ihukommelse. Hvorfore Herren selv befaler og Mosen sin Tjenere udi Udgangens Bog8) 17. Cap. V. 14, der Josva havde nedlagt Amalech og hans Folk, Israels Børns Fjender,
med skarpe Sværd, saaledes sigende: "Skriv dette til
en Ihukommelse udi Bogen". Dette er det, som Psalmisten David udi den 105. Psalme berømmelig andrager, sigende: ,, Takker eller bekender Herren,
I) vitterligen. -

~) kaldet. - B) 2. Mosebog.
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p_aakalder hans Navn, forkynder hans Idræt blandt
Folkene 01- 1), han [125] er Herren vor Gud, hans
Domme ere over al Jorden 01- 7). Han tænkte evindelig paa sin Pagt, paa det Ord, som han befalede
til Tusende Slægter (V. 8). Der de vare faa Folk,
ja ringe og fremmede der udi, og de droge fra Folk
til Folk, fra et Kongerige til et andet Folkut)
(V. 12-13). Slutter saa med disse Ord: - »Paa det
at de skulle holde hans Skik og bevare hans Love.
Allelujal" 01- 45).
Der dette er af mig ringe uværdigste Kirke-Tjener eftertænkt, haver jeg for Guds synderlige Æres
Skyld efter mange fornemme Folks flittige og inderlige Begæring sammensanket og tilhobe skrevet Borringholms Commendation2 ) og Beskrivelse, af adskillige Autoribus8), ikke alene om denne Insuls 4 )
Begyndelse, at den er med Folk bleven besæt, Progress5) og Fremgang, at de ere Tid efter anden formerede, men endogsaa hvis udi vores Tid som Aar
efter andet indtil denne nærværende Tid, nu ved 44
Aars Forløb jeg her paa Landet haver converseret 6 ),
sket og tildraget er, af hvilken lille Krønike om Landets Beskrivelse erfares Guds underlige og urandsagelige Visdoms Dybhed fra Førsten til Sisten, at han
saa naadeligen og faderligen haver opholdet, styrket
og bevaret dette arme og fattige Lands Folk, som udi
mange og utallige Maader haver været saa usigelige
og vanskelige Tilfald, Vicissitudinibus 7 ) og Omskiftelser undergiven, men endnu allermest udi disse
sidste entvigte8) Aaringer, da vores christelige Konge
I) Saaledes ogsaa i Bibelovers. 1670. Forfattere. - 4) Øs. - 0) Fremskridt. 7) Tliskikkelser. - B) forløbne.

S)

2) Lovprisning. opholdt mig. -

6)

2
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og Arve-Herre Christianus Qvintus af Guds hellige
Aands Indskydelse og egen hjertelig Medynk haver
kommet os, sine højtbetrængte Undersaatter her, til
Trøst og Hjælp, ikke alene med nogle hundrede Tdr.
Byg at saas udi Jorden, som her ere hidkomne, men
endogsaa med nogle hundrede Tdr. Korn og Føde
til Livsens Ophold, paa det vi ikke plat og aldeles
skulde blive øde og ude eller af Hungersnød omkomme, hvilket maaske havde dog sket, dersom det
ikke med hans kgl. Maytts faderlige Omsorg, Hjælp
og trolige Bistand udi saadanne høje og usigelige
Maade var blevet forhindret, hvorfore Guds Navn
være priset evindelig, og hans Kgl. Maytts Lov og
Berømmelse vare til Slægt og Efterkommerne indtil
Verdsens Ende. [126] Da paa det denne christelige
og gudelige Relation1) kan vare og forblive stedse
udimellem Kongen, denne lnsuls og Lands naadigste
Arve-Herre og Konge, til synderlig god og barmhjerlige Affection2 ), saa og Undersaatterne her samme
Steds udi en frisk Ihukommelse med inderlige, hjertetelige og ydmygelige Taksigelse, haver jeg ydmygeligste Herrens Tjener denne liden Borringholms Krønike vilde ladet til Lyset fremkomme og hans Kgl.
Maytt med allerstørste Underdanighed udi Hænder
tilstilles, hvilket jeg udi ingen Maade havde fordristet
mig til, dersom hans Kgl. Maytts højærede og ædle
Raad og Commissarier, ærlig og velbr. Hr. Christen
Skeel Jørgensen og velædle Thomas Fincke, nu her til
Landet indsendte vare, mig det at forrette [ikke] havde
tilraadet og derhos troligen lovet baade mit og Bogens
Gavn og Bedste hos Kgl. Maytt at ville ansøge,
1) Beretning. -

2) Hengivenhed.
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promovere 1 ) og forfremme, hvorom jeg ikke udi ringeste Maade fortvivler, uden paa de gode Herrers
Løfte, Tilsagn og fromme Affection troligen mig tilforlader. Og efterdi det er vist og sandfærdigt, ,,Jorden er Herrens" udi Almindelighed, ,, og hvad den er
fuld af, Jorderige og [de] der bo paa; thi han grundfæstede hende paa Havet og beredte hende paa Floder" (Ps. 24, V. 1- 2); saa er ogsaa dette lille Land
Borringholm in speciali2 ) Kongens og hører nu Konning Christian den 5. til, Konge i Dannemark og
Norge etc. Og saasom Landet er Kongens, saa bør
og denne Bog, som handler om Kongens Land, ogsaa at være Kongens og tilhøre Kongen. Thi fremstiller jeg nu med største underdanig Pligtskyldighed
ikke alene mig selv ganske med Liv og Blod, ja alt
det ringe jeg ejer, men endogsaa denne lille Borringholms Krønike udi min allernaadigste Arve-Herres
og Konges milde og faderlige Haand til et ydmygt
Taknemmeligheds Tegn for mange usigelige og højberømmelige Velgerninger, mig fattige Mand fra min
første Barndom udi Skolegang og siden idelig udi
Kirke- og Skoletjenester er under Kgl. Beskærmelse,
Naade, Hyldest og Forfremmelse vederfaret og endnu
mig ved 69 Aars Alder og mine samtlige anhørende
vederfares [1 27] daglig og stedse af Guds og Kongens
Naade. Guld og Sølv, maa jeg med Petro bekende,
at jeg ikke har, men dette frembær jeg udi vor Herres Jesu Navn; Gud give Lykke dertil, denne Bog
maa vorde udi Kongens Øjne behagelig, ligesom
Landet og Landsens Folk ere hans Kgl. Maytt
behagelige, under hvis almægtige og guddomme1) fremhjælpe. -

2) i Særdeleshed.
2*
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lig Protection hans Kgl. Maytt selv, hans Maytts
højbaarne Dronning Charlotta Amelia samt deres
Kgl. Børn med det ganske Huses Forvandte indenog udenlands troligen og hjerteligen overantvordes ..

Actum Aakirkes Degnebolig paa Borringholm
St. Michell Dag d. 29 Septbr. A~ 1671.
Eders Kgl. Maytts
Underdanigste og pligtskyldigste
tro Tjenere
RASMUS PEDERSEN RAVN
Sognedegen til Aakirke ibidem.

In Nomine Jesu.

CHRONICA BORRINOIACA
det er
en kort Beskrivelse om den lnsuls
Borringholms Beskaffenhed.

Borringholms Beskrivelse er kortelig forfattet i disse efterskrevne Notationer!):
I. Naar Landet eller den lnsul 2) Borringholm har været med
Folk allerførst besæt, og af hvad Slægte og Afkomme, der haver begyndt først der at dyrke Jorden og sig baade til Land
og Vand ernæret og oppeholdet.
Il. Hvad Øvrighed Landsens Indvaanere haver været, siden
det er med Folk bleven besæt, og indtil denne Dag, undergiven, og til hvem de haver givet Tribut, Skat og Skyld, med
anhørige Underretninger.
III. Hvad Religion Indbyggerne haver haft, siden de Landet
Borringholm besatte, og derefter continuerlig haver ved holdet,
indtil de omsider ere komne fra den hedenske Vildfarelse og
papistiske Blindhed til den christelige Tros Oplysning.
IV. Hvorledes det nu i vor Tid haver været og endnu er
beskaffet med Landets Conditioner, Omstændigheder, Proprieteter8) og behørige Lejligheder, som nødvendigen eragtes bør,
de ubekendte og begærige dem til Underretning, med en liden
Continuatione Chronologiæ4) om de nyligsle Ting, sig her for
faa Aar haver tildraget.

Autorum Nomina,
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

som her til dette Arbejde ere brugt5) :

Ad-tiltes Oassarus.
Adamus Bremensis.
Ænothus.
Albertus Abbas Stadensis
Augustinus.
Ammonius Francus.
Ænzilius Arrild Widtfeld.
Blondus.
Buccolzerus.
Bremerske Krønike.

Chronicon Ponzarii.
Cambtenus, en Engelsk.
Cornelius Tacitus.
Cranzeri Chronicon Ponzeranorum.
14. Albertus Crantzius.
15. M. Christen Pedersens
danske Krønike paa Rim.
16. Dion Cassius.
1) Optegnelser, d. v. s. Hovedafsnit.
heder. - ') kronologisk Fortsættelse. gerne bag i Bogen.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Eusebius Frandtius.
Funclzius.
Florentius Vigornius.
Gullands Krønike

Gregorius Turonensis.
Helnzoldus.
23. Johannes Oothus.

24. Julinske Historie.
25. Longobarders Historie.
26. Lutheri Krønike.
27. Paulus Diaconus.
28. Polydorus Vergilius.
29. Regina.
30. Saxo Oramnzaticus.
31. Sabellicus Strabo.

32. Titius Varro.
33. Wolfgangus.
34. Lazius.
2) Ø . S) Ejendommelig•
•) Om Forfatterlisten se Oplysnin-

BORRINGHOLM
saa kaldet, som nogle ville
I) af Borrig eller Fæste, fordi Landet ikke alene er
i sin Esse-Form 1 ) og Skikkelse som en Borg, Værn
eller Fæste, men af Gud selv og Naturen· saaledes
skabt og beskikket, grundfæstet midt i det vilde og
dybe Østerhav paa den haarde Hald og Sten-Klippe
ligesom en Borg og Fæste, der man sine Fjender
kan gøre Afbræk og tør2) sig ikke for dem befrygte:
Thi fast fra det Nordveste Landsens Hjørn og indtil
det Nordoste Ende, derpaa saa ostlig, er ikke andet
end idel høje Klipper, Halde og Bjerge, ikke ulige
at anse end som Borge og mægtige Fæste.
2) Nogle derivere 3) dette Navn derforuden endog
af Borrig eller Fæste, af hvilke denne Insul vel haver i fordum Dage haft adskillige (foruden det Slot
Hammershus, som nu er berømmeligt) paa Landets
adskillige og besynderlige Pladser og Orter opsætte
og forfærdige, saa som Gamle Borg udi Almingdens
Skov, hvor nu ses klarlig Rudera4) og forfaldne Mure,
item hvor Portene og Dørene derpaa haver [3] været,
er fast udi sin Længde og Bredde firekantet og en
vakker rum Plads, hvilken udi de Kongers Tider, som
have regeret før Valdemar den J., haver været udi
4)

1) S-Form Ufr. Resens Kort). Ruiner.

2) behøver. -

3) aflede. -
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sin Esse1 ) og højt æstimeret, at Landfolket did sig
kunde forføje, naar udlændiske Fjender der gjorde
Landgang.
Item lille Borg, og beliggendes i Almingdens
Skov, er en Plads strax der hos, er dog ikke saa
vidt begreben som den forrige, haver og i lige Maade
været i Brug ved samme Tide, da den gamle Borg
søgtes, naar stor Fare var paa Færde af Fjendernes
Overrumpelse, som paa de Tide vare mange og uudsigelige, der alle Annales 2 ) og opskrevne historiske
Bøger klarligen udviser; her hos ligger en liden Sø
under de høje Klipper, hvor udi Vandet er ganske
sort, og de Fiske, der udi fanges, ere og sorte; der
udi er Dybet fast umaaleligt. Nok foruden en Borg
skal have været i lyngen Nordosten fra St. Bodels
Kirke ungefær ¼ Mil, haver og i fordum Dage været
for dem en Beskærmelse, der boede nær ved Strandsiden Østen paa Landet, men denne er slet med
Lyng overgroet, efter det: Nunc ibi est ager, ubi

Troja fuit 8 ).
Alle disse Borge og Fæste have i fordum Dage
været udi stor Agt af Landsens Indbyggere holdne,
at de derhen kunde have deres Tilflugt for deres
Fjender, de Sachser, Vender, Kurlænder og andre
angrænsende onde Naboers Ankomst, som udi de
Tider vare mægtige og meget skadelige i Søen, saa
som mange Historici 4 ) derom vidtløfteligen skriver.
3) Nævner nogle dette Land eller fllsul, af Beor,
Beors-Holm, som skal have været Thielvards, den
mægtige Regenters og 6. Dommeres over Jyderne
eller de Cimbrer, Outhi Søns, Med-Consort eller Stald1) d. e.• i sit Es", i sin Velmagt. - 2) Aarbøger. er der Mark, der hvor Troja laa. - 4) Historikere.

B) Nu

25

/

broder; hvilken Beor som en Høvding og Herre sæt
af den rette øverste Høvidsmand Thielvard for det
cimbriske Folk at regere det Land Borringholm og
der nye Indbyggere af dennem begge did førte at
hjælpe dem til at dyrke Jorden, forsvare dennem mod
deres Fjender og Uvenner og ved Lov og skellig
Retter holde, hvor [4] om ydermere herefter berettes skal.
Holm tillægges Navnet, og det fordi det er ligesom en Holm eller Ø for sig selv liggendes udi det
vilde Hav, afsondret og franskilt det faste Land, saasom Nørholmen eller Ertholmen eller andre saadanne, som ikke ere det faste Land tilføjede.
Borringholm kaldes det, fordi Landet er fast lige
til at se rundt, og som en Ring udi sin Circumferents1), enddog det er ulige langt og bredt, saasom
7 Mile udi Længden ungefær og 2 Mile i Bredden,
ad Elevationem Poli 2 ) 49 Oraduum. Hollænderne
kalder Landet Bortholm, maaske fordi de lider der
ofte under Skibbrud og Skade paa deres Skibe og
derfore vilde sige det bort, hvilket ikke Landet er
Aarsage udi eller med Rette paa Landet føjes Aarsage. Thi først er det Guds Villie, maa saa ske, at
straffe Synden og Ugudelighed, hvorved Gods af
Verdsens Børn adspørges3) og samles, ja vor Herre
vil ofte ved saadanne· Middel komme sine Børn til
Hjælp, de ikke skulle lide Nød, men forsørges i
den onde Tid, som ofte sket er; det maa komme
her fra, hvor det komme kan. Saa og at lede halsstarrige og trodsige Folk til Pønitentse og Omvendelse, Guds Paakaldelse og et christeligt Levned,
1) Omkreds. spredes.

2) Polhøjden J: Breddegraden. -

S) ad-
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hvilket gemenlig til Søs forsømmes. Endog saa Søfarne at paaminde, at de ikke skulle være til Skibs
for butte 1) og trodsige, som ikke engang ville udse,
om der gaas den rette Kaas eller ikke, indtil de sidde
paa Landet eller Klippen, og over saadan Buthed 2 )
forlore baade Skib, Gods og Helbrede, ja undertiden
baade Sjæl og Liv her sætte. Dette kan Landet ikke
være Aarsage udi, men meget mere Guds Villie og
Menneskernes egen Forseelse.
EIiers er dette bemeldte Land for den søfarende
Mand · udi Øster Søen en meget nyttig og ønskelig
Ort eller Sted, hvor Ankerhold og Sætteri 3) bekommes kan, enten Østen, Vesten, Syden eller Norden
til, alt som Ankomsten er; redder mangen Mands
Skib, Gods og Liv, som frygter Gud og i Tide agter
paa sin Sag. Vore vel at ønske, der ellers vore for
Landet saa gode Havner for Skibene at indlægge udi,
som [5] der ere Ankergrund eller Hold og gode Reder, hvilket dog af Gud og den christelige høje Øvrighed med Tidens Forandring til Fred og Rolighed
samt velsignede Aaringer forrettes kunde.

I.

Naar Landet eller denne Insul Borringholm er
bleven allerførst med Folk besættet, og af hvad Nations Slægte eller Afkonzme de haver været, som begyndte først der at dyrke Jorden og sig baade til
Land og Vand der samme Steds haver oppeholdet
og ernæret.
Derom ere adskillige Meninger endnu og altid
haver været iblandt de gamle hensovede Forfædre.
1) stædige. - 2) Trodsighed. keret paa; Ms. har: Sette-wig.

3) Red til at .sætte" An-
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Thi mange haver været udi den Mening, at denne

lnsul eller Ø haver været (førend Syndfloden gik over
den ganske Verden som en Guds Vredes Straf for de
g ruelige Synder, da grasserede og vare gængse uden
nogen Ophør iblandt Menneskene allevegne paa Jorden) med Folk besættet, som der sig haver oppeholdet
og ernæret baade til Land og Vand, hvilket de hermed
ville bevise: Der findes allevegne paa Landet, baade
udi Lyng-Hederne, saa og nedre udi dybeste EngeDale, ja endog paa højeste Bjerge mangfoldige StenDiger, som der kaldes af Indbyggerne Sten Jegere,
nogle Tusende i Skove, Kratte og Busker, som man
med stor Forundring endnu paa denne Dag maa se
og erfare, at Menneskerne vilde have sig saadant et
grueligt og besværligt Arbejde her og der paataget,
som nu synes ganske ufornøden at have været, hvilket klarligen udviser: 1) at fo lket paa Landet da haver været mægtige store og forfærdelige Kæmper,
Riser, Jætter og Helte, som saadant forunderligt Værk
og Arbejde have forrettet. Thi det kan ikke være troligt, ringe og smaa Folk saadant vidtløftigt Arbejde
kunde mægte og udstaa. Nu vide vi ogsaa af gamle
Skribenters efterladte Monumenter, at de høje, stærke
og lange Riser ikke efter Syndfloden at have været
saa gemenlige som tilforn, førend Syndflodens Vand
alle Mennesker, store og smaa, stærke og svage, N oe
selv ottende undertagendes, bortskylde og ødelagde.
2) haver og folket [6) da været flere der paa Landet
og i større Mangfoldighed, end de nu ere; thi ellers
havde ikke saa mangfoldig udygtig Jord bleven indlagt med de mangfoldige Stengærder som unødvendig Værk og Gerning foretaget, som sket er, og endnu
klarligen ses og erfares kan.
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Disse Meninger lade vi saa bestaa (hver tror, som
han tro vil), forføjendes os derfor til sandfærdige Efterretninger, nemlig først den hellige Skriftes Anmeldning, dernæst troværdige Mænds og Skribenters optegnede Skrifter. Noa med sin Hustru, 3 Sønner
Sem, Cham og Japhet og deres Hustruer, tilsammens
8 Sjæle, efter den almægtige Guds Befalning ginge i
Arken !paa den 17. Dag i den anden Maaned, der
man skrev 1656 fran Verdens Skabelse, og bleve,
med hvis de derinde med sig havde, fra Syndflodens
Vand vel bevarede, og efter et Aar og 10 Dage vare
omgangne, begave de sig ud af Arken med alle Dyr,
Fugle og Orme, som de der med sig inde havde,
ind udi Armeniam. Der efter ved et hundrede Aars
Forløb uddelte Noa til sine Børn og Børne-Børn den
største Del af Jordens Vidde og Bredde her og der
at besidde og eje; Asiam gav han Sem og hans Børn,
Cham overdrog han med sine Afkomme Africam.
Men Japhet beholdt for sig og sine Europam og en
Part udi det lille Asla. Japhets Hustru hed Noela,
med hvilken han avlede 7 Sønner, af hvilke den
sidstes Navn var Oomer, hvilken Gomer, Noæ
Sønnesøn, siges med al Rette at være en Fader og
Begyndere til dette Folk, som endnu ere til og besidde disse nordiske Riger. Thi efter at han en rum
Tid havde med sine været bosiddende paa hin Side
Thraciam ved Meothidem Paludem1 ) og formeret
vældeligen sine Grænser mod Taurum og Amonum
Bjerg, sejlede han til Europam over Havet, kom til
at dyrke og besidde det Land imod det adrianske og
mediterranske Hav 2 ); havde dog udi Asia efter sig
3 Sønner: 1) Riphat, denne med sine Afkomme hen1) Asovske Hav. -

2) Adriater- og Middelhavet.
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rejste til Europam, indtoge en Part udaf Ryssland,
littoven, Polen, Schletien og Croatien ; 2) Thogorma,
blev udi lille Asia, af hannem ere de Phrygier og
Trojaner; 3) Aschanez, der og nogen Tid boede udi
lille Asia i Bithynia paa hin Side Phrygiam, foer saa
paa det Land fra Bosphoro Chimmerico1 ) [7] med
sine Kimmerier over Tanaim 2) til Europam og nedsætte sig udi Oermania eller Tyskland, som og af
hannem er kaldet Aschania.
Af denne Aschanez, Noæ Sønnesøn, ere de Cimbrer, eller Jyder kaldede, herkomne, hvilke vidt og
bredt have indtaget og besiddet disse nordre Landskaber Vagriam 3 ), Nordalbingiam3 ), Femeriam 4 ),
Cimbriam5 ) og andre underliggendes Provincier, Insuler og Øer. De have givet enhver af dem Navn,
efter som dem godt syntes og Stedens Lejlighed
kunde være gemæs; sadde saa paa disse nordiske
Orter her og der udi god Fred og Rolighed, overvældede ingen, og ingen overvælde dennem, !ode
dem nøje med, hvis Gud og Lykken vilde dem udi
deres Næring og Hænders Arbejde forlene. Delede
sig udi mellem ved Reener og Markskel Agre og
Jorder, saa enhver kunde sit fran en fremmedes have
beholdet, paa det ingen Irring eller Trætte imellem
dem skulde foraarsages. Af saadan Indbyggernes
gode og venlige Omgængelse, flittige og umødsomlige Arbejde, Flid og Duelighed formeredes ikke aleneste deres Gods, Rigdom og Formue, men Folket
voxte til og bleve mangfoldige; hvorudover disse
Cimbrer udvalde over sig Dommere, som imellem
dennem skulde dømme, om nogen Uenighed sig
1) Kaffa-Strædet ved Krim. 4) Femern. - 5) Jylland.

2) Don. -

3) Holsten. -
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kunde tildrage, hvilke der og med Raad og Daad
kunde være dem behjælpelig, naar noget vildsomt
kunde forefalde.
Segud tegnes at have været den første, som skal
have givet de 9 Sysseler deres Navne: 1) VendSyssel, 2) Himmer-Syssel, 3) Op-Syssel, 4) OmmerSyssel, 5) Salling-Syssel, 6) Har-Syssel, 7) WardSyssel, 8) Jelling-Syssel, 9) Almind-Syssel. Og til
et Samdrægtigheds Tegn gav han dem udi deres
Krigs-Banner en Løve over 9 Hjerter, vilde dermed
erindre dem, at de med sammenføjede Hjerter skulde
sammen holde og med ret Løvemod og Sind deres
Fjender imodstaa, saa skulde de vel blive Overmænd
og uanfægtede.
Denne deres første Dommer afgik ved Døden, der
han havde dem ved 60 Aar viseligen forestandet, og
efterlod Atzer sin Søn Embedet, hvilken ikke som
Faderen underviste Indbyggerne udi Jordens Dyrkelse, Husbygning, Fiskefang og andet des vedkommende; men udi Krigs-Exercitier, Fægten, Skyden,
Riden [8] og Renden udi 65 Aar, han forstandeligen
dem regerte. Efter hans Død blev Truid hans Søn
den tredie Jydernes Dommer. Denne opsøgte Sædland, elskede den Orts Land og Bund for den herlige Grøde, Jorden der gav af sig, efterdi han og
hans Folk eragtede deres fornemste Næring udi Jordens Dyrkelse at bestaa. Oplod saa Jylland for sin
Søn Thielvard, den fjerde Jydernes Dommere, der
dennem mod de Nordalbingers, Frisers og Halsters
Indfald skulde beskærme. Fyen, Sædland og Øerne
forestod han selv, indtil han døde 484 Aar efter Syndfloden og havde regeret ved 56 Aar.
Thielvard var retsindig udi sin Regerings-Bestil-
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Jing, elskede Fred og Enighed, lod dyrke Jorden og
forbedre Landet i sin Tid med Byer og Indbyggere,
dømte Folket ved 41 Aar, efter Syndfloden 526.
Efterlod sig en Søn Ostred, den femte Jydernes Dommer og Sædlandsfarenes Regenter, som i Sædland
mestendels holdte sin Høvdingssæde. Lod ikke alene
der, men endogsaa paa Øerne Laaland, Falster og
Møen etc. Indbyggerne vænnes til Arbejdsomhed,
Jordens Dyrkelse, Husbygning, Fiskefang og andre
nødvendige Gerninger, som de kunde have deres
Ophold og Næring af, døde efter han havde regeret
18 Aar, efter Syndfloden 543, efter Verdens Skabelse
Aar 2200.
Outhi, den sjette Jydernes Dommere, kom efter sin ·
Fader Ostred til Regimentet ogsaa udi Sædland og
Smaalandene, var en meget vis og lykkerig Herre, formerede ikke alene sine Landers og Provinciers Grænser, men ogsaa med sine Jyders og Sædlandsfars Hjælp
og samlede Magt frantog og afvandt de Oether eller Oother Skaane Land med underliggende Nesse, Fylke1 )
Øer og Orter vidt og bredt, til den sønder og øster
Strand, og gjorde deraf et Herredømme. Denne
Guthi var en meget klog og fornumstig Herre, omvendte de Gothers eller Gotthers Navn, der boede
over i Skaane, og kaldede dem efter sit Navn Outher
eller Oythinger, gav dem til Krigsvaaben en gul
Drage udi en rød Felt, undervisede dem og udi Krigsbrug og mandelige Exercitier, saa Folket omsider
bleve modige og uforfærdede at imodgaa deres Fjender. De nordiske Folk der omkring, som hørte
denne Regenters lovlige Regimente, søgte ind udi
hans Lande med største Begærlighed udi Hobetal,
1) Ordet ulæseligt i Ms. Jfr. Lyschanders .Slectebog• S. 28.
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[9] at ville lade sig af hannem commandere og regere.
Da efterdi der ikke alene tilforn udi hans underliggende Lande, Provincier og Øer vare mangfoldige
og fast utallige Mennesker, men endog deres Tal
Dag fra Dag toge til af udlændiske Folk at forøges,
saa der omsider foraarsagedes blandt Guthernes Indbyggere en stor Hunger og Dyrtid, efterdi Landene
ikke formaaede saa mange Mennesker at ernære og
opholde. Guthi overvejde denne store Nød og Fordærvelse, hans Lande og Undersaatter overhængte,
besluttede omsider, med sine gode Mænds Raad og
Overvejelse, en Udskrift paa de unge stærke og raske
Folk at kunne ske, der sig paa fremmede Orter
maatte om deres Ophold og Næring omse; blev derfore en Dag berammet, paa hvilken Landsens Indvaanere forsamledes, hvor han for dem haver gjort
en synderlig Orati01z 1 ) og Formaning, førte dem til
Gemyte2) deres Forfædres lovlige Idræt, Lykke og
Fremgang, fremmede Nationers Lande lykkeligen at
indtage og besidde, androg dem og den store Nød,
Hunger og Elendighed, forhaanden var, gav dem
dette Raad, de med Herreskjold og mandelig Styrke
skulde sig selv, som ret tappere unge Krigsmænd,
Lande og Stæder paa fremmede Orter opsøge, hvor
de til dem og deres kunde rigeligen og rundeligen
have Ophold, og ikke nu saa skammeligen dø og af
Hungers Tvang udi deres egne Lande omkomme,
som vilde være dem alle for Efterkommerne til spottelig Eftersagn; og dersom de vilde denne hans godhjertige Formaning adlyde, skulde hans egen Søn
Thielvard være deres Anfører og Høvding og med
1) Tale. -

2) foreholdt dem.
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dem vove Liv og Blod, indtil Gud og Lykken dem
vilde hjælpe og forfremme.
Der det unge og mandhaftige Folk saadan hans
trohjertige og alvorlige Tale havde hørt og hos sig
ret overvejet, bleve de endrægtelig til Sinds deres
fæderne Land at forlade og overgive, og med Mod
og Mands Hjerte andre Lande og Boliger at opsøge,
hvor de kunde opholdes, bestemmede samtelig Tiden
og Steden ved Stranden udi Skaane Østen til, hvor
deres Holke 1), Snækker og Baade da bleve bestillede
til deres Henfart. Stedet kaldes endnu af de Cimbrer
eller Jyder Cimbers Havn, og den næste Landsby der
Vesten for Cimbers By, hvor de maa have sig forsamlet, førend de Strandbakken haver ansøgt. Her haver man vel at agte og betænke [denne] anselige, drevelige2) Skare og mægtige Krigshær af de unge, ædeligste, bedste, [1 O] friske og uforsagede Mandkøn, som
udi disse Lande kunde have været, hvilke med uforsagede Hjerter, Mod og Sind sagde deres fæderne
Land god Nat, begave sig til Søen, prisede Vinden
og Lykken, som omsider henføjede dennem under
et Land, omkring besæt med forfærdelige høje Klipper, Bjerge og Bakker, liggendes midt udi den vilde
Sø og Hav, hvor de med deres ·snekker og Baade
til lagde, gave sig paa Landet og vare glade, de Landjorden havde naaet og erlanget. Men der de sig om
saa og befunde Landets Qvalitet og Qvantitet ikke
at kunne formaa og tilstrække, saa meget Folk at ernære og opholde (thi Landet syntes dem at være
ganske ufrugtbart for de mangfoldige Klipper, Halde,
Stene og Bjerge, der befandtes, tilmed alt for meget
lidet til saa stor en Skare og Mangfoldighed af Folk
1) Fartøjer. -

2) drabelige.
3
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at forsyne og forsørge), overvejede Thielvard med
sine bedste Mænd Sagens Beskaffenhed og med god
Betænkning overantvorded en fornemme Høvding,
Beor ved Navn, Landet i Forvaltning, som det for
sig og sine Underhavende kunde eje og besidde, Jorden dyrke og arbejde, Havet bruge, og saaledes deres
Føde, Ophold og Næring til Land og Vand redeligen
og tilbørligen søge.
Af denne Herre og Høvding Beor eller Borro skal
Landet eller den lnsul derefter være nævnt og kaldet
Beorsholm (som der menes), eller, som vi nu kalde
det, Borringholm, udi disse nordiske Lande.
Hidindtil haver vi grundeligen erfaret, at forskrevne
Jnsul Borringholm af danske Folk og Indbyggere at
være besæt, som alle have af Noæ Søn Japhet og
Sønnesøn Oomer og [hans] Søn Ascanez og deres
Efterkommere Oprindelse og Herkomst og derfore
med Rette af Faderen Japhet kaldes Japhiter, som
alle udi fordum Dage have været Hedninge og Afgudsdyrkere. Dog haver den alvidende og alseende
Gud det saa eragtet af sin Naade og store Barmhjertighed dette Folk at opholde, nære, styrke og
mangfoldiggøre, for sin Ære Skyld; den udødelige
Gud skulde udi Verdens sidste Tider af samme hedenske Folk, naar de bleve omvendte fra Mørket til
Lyset, ses og bevises (Eph. 2, V. 7).
Hvad for Møje, Umage og Besværlighed den gode
og oprigtige Høvding Beor med sit Selskab, der han
først er paa Landet ankommen, haver udstaaet med
Landsens Dyrkelse, som da var aldeles ufrugtbar,
Husly og Læ, som intet da var, at bekomme, Næring
og Bjæring at søge, hvor til eller [!] da alting var urimeligt, er ikke at beskrive; men enhver retsindig og for-
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standig kan [11] vel befinde, hvad det er og betyder,
en kold Fyrested for sig at finde, stor Glæde man der
ej kan vinde. Saaledes er nu den Jnsul Borringholm
med Folk bleven besæt, der alle Vegne paa Landet
have set sig om Pladser, Byer og Boliger at residere
og paabo, have næret sig til Land og Vand samme
Steds fredeligen, vel og roligen derefter udi nogle hundrede Aar, indtil Verdsens Folk bleve skarpsindigere
og klogere udi Handtering, Næring og Seilation fran
et Land til det andet at søge, drive og fortsætte, saa
ere og denne lnsuls Folk blevne behjertigede og Tid
efter anden sig at forsøge og fra Landet forlyste, Næring, Føde og Ophold fra andre Steder at søge og
hjemhente foraarsagede.
Hvad sig Thielvard, dette Lands første Medfindere,
belanger, opsøgte han siden Oulland, der han sejlede
fra Borringholm, og det med sine Medfølgere besætte, nævnede det efter sin Faders Outhi Navn
Outhiland eller Guthland og gav dennem et hvidt
Lam med Kors og Fane udi et rødt Felt til Krigsmærke, som endnu hos dem continueres 1 ), levede hos
dennem alene 2 Aar, efter Landet var opsøgt, og siden
befalede sin Søn Hafdar den gullandske Regering.
Dog alligevel før end han hensov, haver han sin Søn
og sine Landmænd2) de ny Gullænder, skønne Lærdomme og Formaninger givet til Dyd og mandelige
Gerninger, udi Krig og Orlog sig stærke Helte at bevise, holde Enighed og Samdrægtighed indbyrdes,
synderligen at elske og vedholde de gode Cimbrer,
hvoraf de havde deres Herkomst, søge deres Hjælp
og Bistand, Raad og Daad, naar Behov gjordes, saasom af deres trofaste Venner og Blodsforvandte,
1) er i fortsat Brug. -

2) Landsmænd.
3*
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hvoraf kan ogsaa noksom sluttes, Beor, Landets Anfangere og Regentere, haver ikke alene holdt god
Naboskab og venlig Omgængelse med de Skaaninger, Sædlandsfarer, Cimbrer og underliggende Øers
Folk, som vare hans og Indbyggernes egne Afkomme,
men endogsaa med de nye ankomne Gullænder, deres
Med-Consorter og Brødre, der havde med været begge
disse Lande at opsøge og besætte.
Og efter at Thielvard var ved Døden afgangen,
haver paa Gulland regeret udi mange Aar syv Regentere, een efter den anden, indtil den Høvding
Dans Tide, som var den ottende efter Thielvard; da
formedelst Folkets Mangfoldighed, Oprør og Indbyggernes Uenighed, ulempelig Hunger og Dyrtid haver
Høvdingerne og de fornemste paa Landet ladet udskrive en mægtig stor Skare af 15000 Mand, som for
dem Dan var Anfører, og Landet af saadan stor Betyngelse, Hunger og Elendighed at frigøre. Disse
landede under et Land, sloge sig gennem Landet,
komme til Rysland og ind til Scytiam 1), hvor de som
redelige, uforsagede og tapre danske Mænd under
deres vise Dommere og Regentere udi 110 Aar have
blevet bosiddende. Tviles [12] og ikke paa, at der
jo blandt denne vældige og mandhaftige Skare haver
med været af deres Blodsforvandte de Cimbrer, Sædlandsfar, Skaaninger, men endog de næstgrænsende
Borringholms lndvaanere, som ikke mere 2) i Mod
og Manddom have manglet eller fejlet end som de
Gullænder, efterdi de vare lærte og oplærte under een
Disciplin, Exercits og Øvelse af deres Forfædre og
derfore ikke bare større Frygt for deres Fjender end
de Gullænder.
1) Sydvest-Rusland og Rumænien. -

2) Ms. har .mindre•.
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Siden udi den syvende Jydernes Dommeres Tid,
Truid kaldet, er dette Riges Indbyggere af hannem
flitteligen holdet til Krigsbrug udi alle Lande og Provincier, eftersom han selv var en forfaren Krigsmand;
han lod opsætte, bebygge og forfærdige Varer, Borge,
Fæste og værnede her og der omkring sine Lande,
saa som Vordingborg udi Sædland imod Sørøvernes:
Saxernes, Obotriternes Indpas, Varbjerg udi Halland
imod de Norskes og Svenskes Indfald, og andre flere
udi Landene; lod opsætte paa store Høje og Bjerge
[Baal]1) og Baun, hvilke blev antændte af Indbyggerne, naar Fjenderne var for Haanden, og varede
for deres.
Paa hvilken Tid eragtes de borringholmske Indbyggere ikke ringere at have deres Skanse paaagtet
end deres Naboer, udvortes Fjender at imodstaa og
bestaa, have de ikke alene beflittet sig paa Varder
eller Værge, som. de kunde have nogen Kundskab af
paa Landet, naar Fjenderne vilde til dem gøre Indpas, men have da og billigen begyndt med de Borge
og Fæste, som før omtalt er, hvis Rudera eller Lemninger der endnu findes paa Landet her og der at
skulle have lang Tid forleden været ved Magt og udi
Esse 2 ) at bygge og forfærdige, og siden Tid efter
anden og Aar efter Aar, naar Lejlighed gaves, dem
inden og uden til at fuldkomme; tagendes herudi
Exempel af deres Slægtninge, Kyndinge og Blodsforvandte de Cimbrer, Sædlandsfar og Skaaninger,
som ikke vilde lade sig af deres Fjender overrumple,
men med Værge, Varder, Borge og Fæste sig for deres
Overlast og Indpas forfærdige og forsvare.
:i :

1) Ordet mangler i Ms.; jfr. Lysch. S. 30. i god Stand.

2) .i sit Es•
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Her er og ufejlbarligen at slutte, Borringholms Indbyggere, synderlig de unge og stridbare Folk, haver med været, da det første de Danskes Udtog fra
Skaane til Prydsen 1) skete, efter Syndfloden 874 Aar,
under deres fornemme Høvding Erik, hvor de siden
under 5 Høvdinger indtil Phitimer [:i: Philimer] vonede2), hvilken rejste med det · ganske samlede danske Folk igen der af Landet ind ad Scytiam og paa
det sidste hen udi Nord ved det hvide Hav over Meothidem Paludem3 ), hvor ej læses nogen tilforn at [13]
være over kommen.
Efter hans dødelige Afgang haver disse redelige
og tapre danske Mænd Cimbrer, Sædlandsfar, Skaaninger, Borringholmer og Gullænder delet sig udi
tre Parter: den første søgte ned til Ægypten, den
anden indtog Østerlandene, den tredje Part droge
Vester paa og regerede mægtelige udi Tracia, Møsia,
langs om Danubium 4) udi Ungeren, Hispanien,
Frankerige og Italien, overvunde Kong Vesocem udi
Ægypten hos Plzasidem 5), indtoge siden de Meders
Rige, tvingede deres Konge Sardum til at give sig
Skat. Og efter nogle Hundred Aars Forløb, efter at
Troja var ødelagt og forstyrret, haver disse Cimbrer
og deres Medbrødre af disse Landes Orter der boet
fredeligen indtil Cyri 6) Tid, hvilken redeligen tog sig
fore i dette sit Monarchi det persiske Regimente at
forøge, ansøgte saa de Gothers og Jyders Lande, som
da regeredes af Dronning Thomyride 7 ), hvilken ikke
vilde efter Cyri Tilbud med sit Folk tage sit Rige til
Len af hannem, imod deres Forfædres lovlige Frihed
1) Prøjsen. - 2) boede. - B) Asovske Hav. - 4) Donau. Phasis, Flod i Kaukasien (nu Rion). - 6) Kyros, den bekendte store Perserkonge (560-529 f. Kr.) - 7) Tomyris.

5)
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og mandelige Idræt, begærede, han vilde lade hende
sit beholde i Fred og han sig selv med sine mangfoldige Lande og Riger lade fornøj e; men han med
et synderligt Stratagemate 1) forraskede hendes Søn
og fornemste Krigsøverster, saaledes : han lod berede
i sine Pauluner og Telter adskillige skønne og dyrebare Drikke, herlige Spise og Retter, søgte saa fra
Lejren, ligesom han med sine havde flyet for dennem; der de Scytier eller Cimbrer nu komme til
Lejren, mente de, deres Fjender vare dem undflyede,
gave sig derover med største Lyst og Begærlighed
til at æde og drikke. toge sig ikke Vare, før end de
udi saadan deres Drukkenskab og Vellyst ubetænkte
vare næsten underlagt og fordærvede; derover Cyrus
med Mord og Brand ynkeligen Landet indtog, menende det at ville tryggeligen beholde og eje. Men
Thomyris med de overblevne af sine frimodeligen
Cyrum imod kom, nedlagde ej alene hannem selv,
men endog hans ganske Krigshær, saa at ikke en
eneste Mand undkom derfra med Livet, der de Persier om dette Slag nogen Underretning gøre kunde.
Hun lod og iblandt de dødes Kroppe opsøge efter
Cyri Legeme, og efter hun det havde fundet, lod hun
Hovedet hugge fra Kroppen, kaste det udi et Kar
fuldt af Blod med disse Ord: "Sangvine te satia,
quem hactenus sitisti: Mætte dig nu med Blod, du
som altid har tørstet efter Blod". Denne Blodstyrtning skete e. Verd. Skab. 3442, f. Chr. F. 520.
Saadan Mandighed og Frimodighed haver de Gother, Cimbrer og deres angrænsende Landmænd og
Afkomme fast stedse øvet imod de andre det persiske
Riges Regentere, saa som Anno for Christi Fødelse
1) Krigspuds.
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451, der de overfaldt Darium og hannem hans bedste og frimodigste Folk nedlagde; desligeste hans
Søn Xerxes efter Faderen udi sit Monarchis Begyndelse maatte og for de mandhaftige Cimbrer og deres
Med-Consorter stryge Sejl, der han havde samlet en
hel mægtig Krigshær af egne Folk og fremmedes
Hjælp 50000 Mand til Land og Vand, søgte [14] saa
vældeligen hen til Meothidem Paludem 1 ) dennem at
undertvinge, fornam dog omsider sin Gerning og
Forehavende at være forloret Værk, drog derfore uforrettet Sag til Græciam 2 ).
Disse uforfærdede Gother eller Cimbrer og deres
Landmænd, Skaaninger, Borringholmer og gullandske Mænd haver ikke alene tenteret 3) de tvende første
og fornemste Monarchier udi Verden (som sagt er),
nemlig 1) de Meders og 2) de Persers, men endog
det 3., de Grækers Monarchi; thi de havde med Hærsmagt overfaldet Philippum, Alexandri Magni Fader 4)
udi Macedonien og hannem tilbage slagen og beholdet Marken, have og opsat dennem imod hans
Søn Alexandrum Magnum udi hans Regiments Anfang og tvunget Zopyrionem med 3000 Mand til at
gøre Forbund med dennem. De haver og under deres
Høvdingsmand Byrge den Bistre herforuden indtaget
mesten ganske Transylvaniam og Wallachiet og kaldet det efter deres Navn Danske: Dania eller5) Dacia,
og end ydermere angaaet det 4. Monarchi, som de
Romere herefter anfangede, med Krig, Vaaben og
Værge, eftersætte Syllam 6 ) , de Romeres Feltherre,
toge fra hannem Macedonien, Illyricum, ødelagde
1) Asovske Hav. - 2) Grækenland. - 3) angrebet. - 4) Filip ·at Makedonien (360- 336 f.Kr.), Alexander den Store (336323 i. Kr.). - 0) Ms. har : eller Dania. -· O) Sulla (t 78 f.Kr.).
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de Taurisker, Critosier og Bios og fra dem meget
og usigeligt Bytte bortførte.
Hvad for Manddom og Frimodighed forsøgte ikke
de mandhaftige Cimbrer og deres Med-Consorter end
ydermere under deres Feltøverste, Herre og Hoved
Diurepanneum imod de Romeres Magt, som blev
ført af Opio Sabina. Rejste de Cimbrer ikke med
deres Krigshær for den Flod Danubium1 ), lode staa
over Floden, hvor de Romere laa paa den anden
Side, som Opius blev med den romerske Krigshær
nedlagt aldeles, saa at ej een undkom derfra, om
hvilket Slag·de Romere kunde fortælle, som Cornelius
Tacitus 2 ) siger, og de Romere maatte til de Oother
og Cimbrer siden en stor Summa contribuere, som
Dion Cassius 3) vil, hvilket skal være sket omtrent
efter Christi Fødsel 98 Aar.
Man maa ikke heller gaa forbi de Danskes, Cimbrers etc. deres Afkommes de Borringholmske Heltes
mandjge Gerninger, som de paa deres andet Tog her
af Dannemark have redeligen forrettet. Thi under Kong
Dan, den 3. af det Navn, ere de udrejste ved 100000
Mand stærk af alle Dannemarks Provincier, Insuler
og underhørende Øer og smaa Lande, spredte sig over
ganske Europam, indtoge den største Del af Tyskland, Italien, Frankerige etc., tvingde det romerske
Rige, nedlagde først deres Feltøverste Papyrium
Carbonem 4) og Marcum Junium Sylvanum 5) . Siden
fangede de hos Rhodanum 6) Aurelium Scharum7 ),
1) Donau. 2) Romersk Historieskriver c. 100 e. Kr. 3) Romersk Historieskriver c. 200 e. Kr. - 4) ved Noreja 113
f. Kr. - 5) M. Jun. Silanus blev slaaet 109 f. Kr. i det sydøstlige Gallien (Frankrig). - 6) Rhone. - 7) M. Aurelius Scaurus
blev slaaet 108 f. Kr. ·
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sloge [15] Cajum Manlium 1) med sin ganske Krigshær, som var over 140000 Mand stærk, at ikke 10
Mennesker der af Slaget fra komme levende, som de
romerske Krøniker klarligen befatter, hvor dog en
ganske stor Del af de Cimbrers Magt er bleven, og
vare da nær de Romeres Regimente underganget,
hvis Marius ej Krigen paa deres Vegne sig havde
antaget, hvilken først hos Aquas Sextias 2 ) og siden
med Catullo 3) hos Athesin sloge og fange henved
300000 af de Cimbrer; endog paa de Romeres Side
er en mangfoldig Hob bleven, saa at de Massilienser 4)
haver med de dødes Bene deres Marke og Haver
omgærdet. Efter dette Nederlag haver nogle af de
Cimbrer og deres Selskab sig nedersæt hos de Tiguriner5) ved den suseske6 ) Grænse, nogle søgte til
deres gamle Hjem, Meothidem Paludem, en Del bosætte sig udi Ungeren og Grækeland, og en Part af
dem udi Tyskland og Nederlandene, af hvilke de
Advatici7 ) ved Rheinstrøm, et mandhaftigt og navnkundigt Folk, ere herkomne, hvilke med J(ejser Julio 8)
haver ført Krig, og siden efter StrabonisQ) Mening
udi Kejser Augusti Tide været udi Forbund med hannem og de Romere, hvilke da ogsaa Kejseren forærede den kostelige Kobberpande, der Cornelius Tacitus omrører og fast ved 210 Aar lykkeligen det
romerske Rige med Krig betvingede10).
1) Gn. Manlius blev slaaet 105 f. Kr. ved Arausio (Orange). 2) 102 f. Kr. sejrede Marius over Teutonerne v. Aquæ Sextiæ
(Aix). - 3) 101 f. Kr. sejrede Q. Lutatius Catulus over ·Kimbrerne i Norditalien (Athesis :i: Floden Adige). - 4) Indbyggerne i Massilia :i: Marseille. - 5) Boede i Svejts N. f. Genfersøen. - 6) svejtsiske. - 7) i Belgien. - 8) Julius Cæsar. 9) Strabon, græsk Geograf (t 24 e. Kr.). - 10) Tacitus (Germ. 37)
siger, at Romerne hidtil i 210 Aar (fra 113 f. Kr. til 98 e. Kr.) har
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Jeg vil ikke heller her tie deres uforsagede Hjerters Manddom udi det tredje deres Udtog her af
Dannemark under Kong Snie1 ). Thi efter at stor Ufrugtsommelighed, Hunger og Dyrtid toge Overhaand alle
Vegne her udi Landene, Indbyggerne vare ogsaa
mangfoldige, saa at de ikke kunde have deres Ophold, Næring og Føde, haver Kong Snies Farsøster,
en fornemme og viis Kvinde, Fru Oambaruce eller
Birgitte af Vendsyssel, givet Kongen dette Raad, han
skulde lade paabyde et Udtog over alt Riget, at de
unge og raske skulde sig om fremmede Pladser omse,
enten Sejr at vinde eller for deres Fjender mandeligen at falde. Hun tilskyndede hendes tvende voxne
Sønner Ebbe og Aage at være deres Høvedsmænd,
Ebbe for de Cimbrer, Jyder, Vendelboer og underliggende Øer, Aage for de Sædlandsfarer, Skaaninger,
Hallandsfarer, Bleginsfar, Borringholmske og omliggendes Øers Folie Forsamle de sig saa og vare
tilsammen 70 Snækker og 100 berystede2) Mænd paa
hver af dem, foruden Kvinder og Børn ved 7000
Mand. Der denne mægtige Skare kom nu under Gulland, deres Med-Consorter, Slægtinge og Blodsforvandte om deres Rejse og Udtog at tilsige og kundgøre, gjorde Gullænderne dennem og Selskab, lod
der af Landet udberede 10 Snækker og 100 Mand udi
hver af dem, vare 1000 Mand, lagde saa derfra med
denne samlede Magt til Rygen og Pommeren, hvor
de hvilede udi 96 Aars Tid under 6 Høvdinger, og
imidlertid [16] undertvingede sig de hos- og anliggende Lande ned om Elven 3): Saxen; ere og til evig
arbejdet paa at faa Germanerne undertvungne. - 1) eller Snjo;
se herom J. Olriks Oversætt. af Sakse (2. Udg.) I, 430. 2) rustede. - S) Elben.
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Amindelse om saadan deres dristige Mandighed kaldede Longobarder, hvilke haver siden indtaget Ungern, der været bosiddende ved 91 Aar, have saa derefter begyndt det longobardiske Rige1 ), været udi Flor,
Agt og Anseelse ved 206 Aar, indtil Kejser Carolus
Magnus 2 ) dem og deres Konge Desiderium bekrigede og fangede 2).
Her kunde vel ogsaa indføres de Danskes mægtige
Bedrifter, der de øvede paa ny igen, da de under
deres Anfører Rørik af Danmark 4. Gang udrejste,
indtoge da de fornemste Stæder udi Tyskland, sloge
sig ind udi Frankerige, Spanien etc., siden Aphricam,
og rejste tilbage igen derfra til Europam ind udi
Frankerige, undertvang sig ikke alene de Saxer og
Friser paa den ene Side, men og det mægtige Engeland, hvilket de delede sig udi mellem udi 7 Parter
eller Regimenter og det udi mange, ja ved 354) Aar
indtil Kong Egberti, den 17. Konges, Tid roligen besade; saa fordi saadanne de Cimbrers idelige mandhaftige og uforsagede Manddoms-Bedrifter fast overgaar andre Nationers [og] Folks Værk, er dette her
antegnet; hvis5) disse deres Udtog, nu ommeidet er,
angaar, da ere de redelige annoteret af Saxone

Orammatico, Crantzio, Eusebio, Volfgango Lazio,
M. Christen Pedersen i sin danske Konge-Krønike
paa Rim, Johanne Ootho og Gullands-Krøniken.
Her maatte nogen spørge og sige: hvor0) er det nyttigt saadanne de Cimbrers mandige Gerninger her at
opregne, det bør paa sine Steder og ikke her at omtales? Hertil svares: dette altsammen befattes korte1) Lombardiet i Norditalien (568 e. Kr.). - 2) Karl d. Store
(768-814). - B) 774. - 4) Skrivefejl; Lysch. S. 326: 387
Aar. - 5) hvad. - 6) hvortil.
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ligen her paa dette Sted, ikke udi den Mening, at
den begærige Læser dermed skal være forsætlig opholdet, som Landets Beskrivelse og Egenskab at vide
inderlig begærer, men at han tilforne maa være undervist, hvad for Folk Landet Borringholm haver besiddet, ikke nogle forsagede og kraftesløse Folk, men
ligesom deres Forfædre, de Cimbrer, Gother, Gether,
Gynninger, Skaaninger, Sædlandsfar, Gullænder og
andre dette Riges Indbyggere, modige, mandige og
uforsagede Helte, der altid have haft saadanne Bedrifter, som for er omrørt, paa Verdens adskillige
Steder lykkeligen og mandeligen forrettet.

II.
Hvad Øvrighed Landsens Indbyggere haver været, siden Landet er med Folk bleven besæt og indtaget, indtil denne Dag undergiven, og til hvem de
haver ydet deres Tribut, Skat og Skyld, med hvis 1 )
synderligt desimellem er passeret.
Af hvis1) som hidindtil er refereret om Landets
Anfang og Begyndelse, der det med Folk er bleven
overalt besiddet og dyrket, er noksom at slutte, foruden [17] hvis1) som af det modige Folks mandhaftige
Bedrifter sluttes bør, at de have formenet sig fuldkommeligen et frit Folk at være, som ikke har villet
nogen udvortes Øvrighed være underdanig eller skatskyldig, aleneste have de udi Begyndelsen den tilbetroede Beor som deres første Anfangere, deres eget
Kød og Blod og som deres samtykkede og annammede Feltfører, saa som en ret Herre og Regenter
over dennem tilbørligen respecteret og hannem udi
alle forefaldne Vilkaar Hørighed og Lydighed beviset,
1) hvad.
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det være sig inden Landets Grænser, naar de havde
Fred for deres Fjender, deres Boliger og angaaendes
Lejligheder retteligen at besidde, dyrke, forvide og
forestaa, eller udenfore til Sø-Vands med Fiskeri og
andet dets anhørige Proprieteter at bestille og forrette, endog de udi Tide paa Strandbakken skulde
lade sig finde, naar deres Fjender dennem udi nogen
Maade vilde antaste og overrumple, og hannem saaledes som deres Hoved og Herre udi alle Ting, som
forefaldt, været hørige og lydige, efter Thielvards
deres annammede og udkaarne Oberstes trolige Advarsel og Lærdom, der han stedte dennem Beor til
Landets Forstander og dennem derfra til Guthiland
forsejlede, have saa siden den Dag ikke alene fornævnte Beor, men endogsaa hans Børn og Efterkommere udi Øvrigheds Sted accepteret, dennem baade
af Landets Grøde og Væxt, saa og af Havets Rundhed underdanigst betænket, som de deres rette og
tilbørlige Forstander pligtige og skyldige været haver.
Dog er ikke at p.aatvivle, det jo enhver Provincie og
lnsul paa de Tide og ikke lang Tid derefter, efter
den hedenske Vildfarelse her udi disse nordiske Orter, have agtet og holdet sig ellers som et frit Folk
og ikke givet Skat eller Skyld til nogen anden uden
til den, som var rette Provinciens eller lnsulens annammede Forstander og Høvedsmand, som dette med
mange Exempler, siden denne Tid ere passerede, vidtligen af Annalibus 1) bevises kan.
Dette er saaledes continuerlig under dennem 2) selv
indbyrdes henstaaet, indtil Dannemarks Rige og Regimente er samlet udi et Corpus 8 ), saaledes at alle
Provincier med Øerne ere af Konning Dan, den før1) Aarbøgerne. -

2) Ms. har: den. -

S) Legeme, Helhed.
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ste af det Navn, vidtligen og vældeligen sammen
sankede og forenede under een Herre og eet Hoved,
som dette mægtige, stridbare Folk kunde styre og
regere udi Fred og Fejde, forestaa med Lov og Ret
og udi alle Maade med Raad og Daad, naar Behov
gjordes, dennem [18] forsyne og vedligeholde, hvilket
skal være sket ved Annum Mundi 1) 2910, efter den
fornemme og velbaarne, salige hos Gud, Arrild
Huitfeldts faste Censur 2 ) og Mening og efter Aclzillis
Gassari Krønikes Regning, hvilken hedenfører Kong
Dans d. 1. Regimente til 600 Aar for Christi Fødsel,
paa hvilken Tid vitterligt er Danielem Prophet at have
været navnkundig udi Babylon, Kong Astyagen udi
Medien og Thaletem Milesium 3) udi Oræcia ved det
· Babyloniske Fængsels Tide. Siden den Tid Dannemarks Riges Provincier og underliggende Øer saaledes ere nu samlede under een Konge, haver de dog
under Kongerne Tid efter anden selv indbyrdes, saa
som Brødre eller kongelige Børn og Afkomme, været
[i] adskillige Tvistigheder, saa som . det gemene Ordsprog er: Nulla /ides regni sociis 4 ), saa at den ene
haver overvældet den anden med Herreskjold, den ene
været mægtig til Lands, den anden til Vands, den ene
regeret paa den landfaste Jord, den anden paa Havet
og Øerne, og saaledes ført . megen Oprør og Splid
udi Riget ind paa hinanden, indtil de ogsaa endelig
hverandre har ombragt, saa den maatte bukke, som
mindst formaaede, hvorom Saxo Orammaticus vidtligen i sin Krønike handler, desligeste Crantzius og
Johannes Oothus og5) den forbemeldte Arrild Huit1) Verdens Aar, d. v. s. efter Skabelsen. 2) Skøn. B) Thales fra Milet. - 4) Samherskere kan ikke stole paa hinanden (Lucan. Pharsalia I, 92; cit. af Hvitf. I, S. 5). - ~) Ms.
har: og af.
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feldt. Saa at hvilken af Regenterne mægtigst haver
været paa den landfaste Jord udi nogen Provincie,
han haver derudi ogsaa haft Herredømmet og af Indbyggerne opbaaret Contribution til sit Regimentes
Ophold, og hvilken af dem, der paa Øerne haver taget sig Regimente til, haver der ogsaa af den lnsuls
Bebyggere annammet Skat og Afgift, naar Tiden og
Lejligheden sig saa begivet haver.
Men omsider, der Frode, den tredje af det Navn,
en vældig Regenter, regerendes Monarch og Høvding,
ikke alene over Dannemarks Rige, men ogsaa over
Norrige, Sverrige, Rysland, Ungern, Saxen, Engeland,
Irland etc., hvilke med flere end 50 Konger han sig
udi sit mægtige Riges Regering havde undertvunget,
under hvis Regimentes Tide Verdsens Frelsere JESUS
CHRISTUS Guds Søn er fød af Jomfru Maria udi
Jødeland, efter hvis naaderige og [19] saliggørende
Fødsel Kong Frode d. 3. formenes at have levet 16
Aar og havde forskaffet viseligen og vel alle sine
undertvingede Riger, Provincier, Øer og Lande deres
gemæslige Lover og Statuter .udi Fred og Fejde at
efterleve, have de ogsaa alle hans underlagte Undersaattere været hannem hørsomme og skatskyldige,
saa længe han regerede, og siden efter hans dødelige Afgang udi nogle de fleste efterkommende Kongers Tider huldet sig som tro- edsoerne og pligtskyldige Underdane med Skat, Hørsomhed og Tribut
under Dannemarks Krone at bevise og erlægge, indtil
Kong Sivalds d. 2. Tide, hvilken regerede ved 200 Aar
efter Christi Fødsel; og som han var falden ynkeligen
udi Striden og ingen paa Sværdsiden var til, som
kunde sig Regeringen igen paa tage, regerede Landfolket siden Riget, saa at hvert Land havde fast sine
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Høvdinger og Høvedsmænd af Almuens Folk. Ostmar raadte for Skaane, Hunding for Sjælland, Hane
for Fyen, Rørik for Nørre-Judland, Hatter for SønderJudland, og saa fremdeles udi nogle Aars Tid imeden,
og al den Stund ingen Konge var til her udi Dannemark, som varede vel hen over 60 Aars Tid, og end
længere.
Saa er dog omsider Regeringen igen paa Fode
kommen ved Harald, d. 3. af det Navn, kaldet Hilletand, som mægteligen underlagde sig alle disse omliggende Riger og Lande og Rigernes Herlighed midlertid opbar, og skal være død Ao. Christi 326. Er
saa saaledes henstaaet af og til med Regeringen her
udi Dannemark, at den ikke har haft nogen visse
Bestandighed indtil Kong Snies Regimente, hvilken
regerede omtr. 382 Aar e. Chr. F., da Rigets Indbyggere for Hungers Skyld og Folkets Mangfoldighed
under de to Høvedsmænd Ebbe og Aage Riget overgave, derefter indtoge adskillige Lande, komme paa
det sidste ind udi Italien, og der det Langobardiske
Rige oprettede, og derfore Langobarder kaldede, af
hvilke er siden Lombardia udi Italien nævnet, som
det herom tilforn vidtlig er udi den 1. Notation ommeldet.
Siden haver ikke alene Dannemarks Riges Indbyggere baade af Provincierne og Øerne været skatskyldige under Dannemarks Krone hen ved en 700
Aar, eftersom Kongerne da regerede vældelige, den
ene over den anden, og vare mægtige Monarcher ikke
alene over dette Rige, [20] men ogsaa over alle de
næste omliggende Riger, indtil saa længe Religionen
er forandret og Tid efter andet paa Fode kommet fra
den hedenske Vildfarelse til den sande Guds Kund4
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skab, at der for den Sags Skyld haver været af nogle
fromme Konger paatænkt Kirker udi Riget at opbygges og til dem Bisper at forordnes, eftersom der udi
Kong Harald Blaatands Regerings Tid blev opbygget Kirker til Slesvig, Ribe, Aarhus og Odense Biskopsdømmer; saa er ogsaa omsider udi Kong Svend
Estridsens Tid Ao. Chr. 1065 Lunde Domkirke udi
Skaane først bygt og dertil forordnet Bisp Eginus,
hvilken Eginus fuldendede forskrevne Kirkes Bygning,
St. Lauritzes kaldet, under Kong Knud nævnt den
Hellige, hvilken salig og berømmelig Konge .med
synderlig Flid og kongelig Rundhed [kom den] til
Hjælp og den begavede 12. Cal. Junii udi det 5. hans
Regimentes Aar1), nærværende Bisp Ridzvold, som
succederede den afdøde Bisp Egino, med Provstiets
og 9 Kannike-Præbenders Fundation og andre Velgerninger, han Lunde Domkirke og Skolen meddelet,
hvorpaa findes endnu højbemeldte Konges kongelige
Brev og Diploma.
Der efter haver Dannemark under den mægtige
Monarch Kong Erik Ejegod ved 11162) Aar efter
Christi Fødsel sin egen Erkebisp til Lund bekommet,
som da af hans kongelige Rundhed med fjerde Parten af Lunde By blev begavet; og formenes om den
trent en Del af B.o rringholms Gods ogsaa da at være
taget fra Kronen af de fornemste Konger og lagt
under Lunde Domkirke og dertil evindelige at forblive
perpetueret 3); saa skal og ved en 40 Aar herefter
Hammershus Slot der paa Landet være begyndt at
bygges under den mægtige Enevolds Herres Kong
Valdemars d. 1. lyksalige og vældelige Regimente
med Biskop Absalons Raad og Forfremmelse, efter1) d. e. 21. Maj 1085. -

2) sc. 1104. -

3) forlænget.
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som Riget udi de Dage, og synderlig Øerne, saasom
Borringholm og andre, før end han til Regimentet
ankom, for Kongernes Usamdrægtighed meget haardt
af omliggende og udlændiske Naboer og Uvenner haver været plagede, ofte overrumplede og udplyndrede,
som vare de Saxer, Vender, Ryaner etc., endogsaa
de danske Sørøvere, Askamanni kaldede, som ikke
vare bedre end Uden-Rigets Folk udi mange forledne
Aar hid indtil, deres Medbrødre, Landmænd og Blodsforvandte Nat og Dag [21] at overfalde og fordærve.
Da efter nu denne Insul Borringholm var fredelig
bleven og Indbyggerne frie for deres Uvenners Overfald, tiltoge de Dag fra Dag og Aar fra Aar udi Næring og Bjæring, da haver Valdemarus d. 1. og efterkommendes Konger højlovlige Ihukommelse lagt ikke
alene Landgodset paa Borringholm, men endogsaa
Slottet Hammershus der samme Steds under Lunde
Domkirke, som Erkebisp Absalon haver viselig tilhjulpet udi sin Tid at ske, hvilken døde 21. Marts
1201, hvilke Lunde Capitels og Klerkers Friheder
Kong Christoffer d. 1. confirmerede 4. Ca/end. Jan.
1253 1), haver dog siden for Erkebiskop Jacob Erlandsøns Trodsighed og Opsætsighed opsagt dem
slige Confirmats 2 ), og formedelst saadanne ulidelige
Overmod og Genstridighed, Bisperne ideligen øvede
mod Kongerne, er det udi mange Aar herefter staaet
meget ilde til med Borringholms Indbyggere, som
aldrig vidste sig trygge for Overfald, naar Kongerne
og Bisperne vare usamdrægtige, som dette og jævnligen skete; hvilket af sandfærdige optegnede Annalibus (desværre) udi mange Aar bevises at have
continueret med forbemeldte Insuls store Skade og
1) 29. Decbr. 1252. -

2) Stadfæstelse.
4*
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Fordærvelse, saasom Jermer, en Fyrste af Landet
Rygen, der var forskrevne Biskop Jacob Erland- ·
søn befryndet1), hvilken for hans Skyld med Magt
ikke alene Riget her og der anfaldt og udi København indkom ad Jermers Gab, som efter hannem saa kaldet blev, hvor en Skanse endnu derefter
paa den Sted saa nævnes Jarimer, men endogsaa
fjendtlig Vis Borringholm ansøgte med Erkebispens
Broder Anders Erlandsøn og belagde Hammershus
(hvilket Slot og Land Kong Christoffer da havde
taget fran Lunde Stift), dette Slot trænge han saa
længe, til de maatte give dennem, Fæstningen mestende! nedbrudt, fangede der 200 Mennesker, hvilke han
en Del lod ynkeligen aflive og rette, en Del fangne
bortføre at ranzoneres 2 ), hvilken gruelig Gerning
Urbanus Pave haver hos forskrevne Erkebiskop med
efterskrevne Ord højligen taxeret og straffet: "Og efter du haver ladet samle en Krigsmagt udi Lunde
Stift, forskikkende Anders din Broder med en Fyrste
ved Navn Jermer af Rygen, paa din Bekostning til
den Ø Borringholm, som hørte Kong Christoffer til,
hvor du af Kongens Folk lod ihjelslaa ved 200 Mennesker, og de andre, som ikke bleve ihjelslagne, lod
du siden ynkeligen martre og afhugge; du lod og
samme Steds i Grund ødelægge Kongens Slot og det
indtage og besidde derhos; den Tid samme Ø var
saa ved Magt indtagen, mange til Forargelse og hans
Majestæt til [22] Skade og Besværing, skammede du
dig ikke offenligen at sige og bekende, ligesom en,
der roser sig, naar han haver gjort ilde, at alt det
var gjort efter din Befalning."
Siden da efter 9 Aars Belejring udi Kong Erik
1) var Ven med. -

2) løskøbes.
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Olippings Regimente fik fornævnte Konge (1265)
Hammershus Slot ind paa Borringholm og Bispens
Broder Anders Erlandsøn fangen, som det udi Arrild
Huitfeldts Krønike, første Part, andrages. For saadanne store Uenigheder, som fremfarne Konger og
Bisper vare udimellem komne og udi mange Aar
continue1 ) dennem indbyrdes her udi Riget imellem
været, ere Kongerne samt Riget komne udi Pavernes
Forbud og Band, og fast alle Land under Dannemarks Krone blevne forsvækkede; thi Fremmede toge
sig deraf for en ringe Ting Aarsage at fejde ind paa
Riget, saasom de Norske, hvilke Søkanten paa NørreJudland alle Vegne anfaldt, .. skænde og brænde for
Drotning Ingeborgs Medgift og faderlige Arv her udi
Riget (som de gave til Aarsage), hvilken var hellig
Kong Eriks 2 ) Datter, som omkom udi Sli, og var
giftet til Norge med Mogens Hagensøn; saaledes røvede og udplyndrede imidlertid en mægtig Sørøver
af Norge All Ellings eller Vilder Al/8) mange Øer
og Lande under Dannemarks Krone, saasom Skagen,
Kalundborg; og end udi Østersøen nogle Øer, hvorblandt Borringholm, haver og maat følge med, eftersom han røvede paa alle, være sig Fryndt1) eller
Fjende uden Forskel; og endog han blev eftersat af
30 de slaviske Stæders Skibe udi nogle Ugers Tid,
underløb han dog for dem af Belt og førte stort
Bytte hjem til Norge med sig her udi fra, hvilken
bekom dog omsider sin rette Løn, der han for Helsingborg blev stejlet.
Og formedelst saadan langvarig Oprør og mangfoldige Skade, Bisperne med deres overmodige Op1) stadig. - 2) Erik Plovpenning. ogsaa kaldt .Mindrealf". - 4) Ven.

3) sc. Alf Erlingsen,
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sættelse mod Kongerne øvede, haver og Kong Erik 1)
meget været foraarsaget at tage Erkebisp Jens Grand
fangen, som var med hans Herr Faders Manddrabere, haver dog taget af kongelig Gunst Aar 1294
Lunde Kirke udi sin Beskyttelse, og er dette Meningen paa Brevet, at alligevel Lunde Kirke er hovedløs, saa forbyder han dog nogen Prælat eller Klerk
af skulle forurettes, men tager [23] den udi sin kongelige Beskyttelse. Forbemeldte Bisp kom saa af sit
Fængsel Aaret efter formedelst en Koks Hjælp og
begav sig siden til Borringholm, hvoraf sluttes endeligen, at Borringholms Afgift at have faldt Lunde
Kirke til paa Bispernes Vegne, hvilket dennem af
Kongerne haver været med benaadet, som videre erfares kan af den Forpligt, Erkebisp Esger Juul til
Kong Erik Menved udi fornemme Forloveres Nærværelse udi Helsingborg udgivet haver: Han skal
ingen Lensmand sætte paa Borringholm uden med
Kongens Raad; fornævnte Capitein skal gøre Lunde
Sæde og Capitel sin Ed om Troskab, og ikke at huse
Kongens Fredløse; han skal ingen der holde til Capitein, som er Kongen mistænkt. Hvilken hans Forpligt
med andre Posters Indhold Bispen udi ingen Maader
holdte, men med sin foragtelige og fortrædelige Opsætsighed mod højbemeldte Herre og Konge, Kong
Erik Menved, voldte dette, at han blev en landflygtig
Mand og maatte rømme fra sit Biskopsdømme til
Rom, og siden han rømt var, blev Borringholm belagt og gav sig under Kronen. Hr. Ludvig Alhertsøn
var Høvedsmand for den Belejring og fik Landet siden udi Forlening. Men eftersom Tule Muus og
Palne Joensøn havde Slottet inde paa Bispens Vegne,
1) Menved.
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da gav Hr. Ludvig Albertsøn Palne Joensøn 600 Mark
kølnisk for hvis Omkostning, han havde gjort til Slottets Forbedring. Landsaatternes Opgivelsesbrev og
Eds Tilsagn paa den Tid lyder Ord fra Ord saaledes: NB: NB. NB. Omnibus præsens Scriptum cer-

nentibus (pag. 274)1).
Denne Erkebisp Esger kom igen fra Rom, havde
med sig et Pave Johannis Sendebud, en Capellan
med Breve og Monitorials 2} Skrivelse til Kong Christoffer den Anden, han igen skulde indsætte Erkebispen og lade hannem følge Borringholm, saafremt
han ikke vil bandsættes. Da er holdet en Dag til
Roskilde af de Oeistlige og Verdslige fjerde Dagen
efter Bartholomei, hvor Kong Christoffer og Erkebisp Esger ere blevne forligte om Borringholm ved
slig et Brev paa Latin~ udi Arrild Huitfeldts Chron.
pag. 291, 2. part., som er saaledes paa Danske udsæt: Alle som nærværendes Brev etc.
Der Kong Christoffer saaledes var udi gode Mænds
Overværelse bleven med Erkebisp Esger forligt og
ladet hannem igen følge Hervestadherred udi Skaane
og Rødneherred paa Borringholm og dertil med Hammershus paa3) Borringholm, og derforuden givet hannem fri for de 5000 Mark, som han havde udlovet
Kong Erik til Helsingborg: da endog dette var saa
fast bebrevet, som før er rørt, varede dette ikke længe
med deres Venskab, thi Konning Christoffer blev hannem snart igen [24) ugunstig og afvendt, hvilket og
vedvarede til Bispens dødelig Afgang (1325), som
skete paa fjerde Aar derefter. Dog førend Erkebispen
døde, afløste han Hr. Ludvig Albert/søn] af Bande og
1) Alle, som faar nærværende Brev at se (Sidehenvisningen gælder Ar. Hvitf.). - 2) Paamindelses. - S) Ms. _har . og".
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Forbud, som Pavens Sendebud M. Barhardus1 ) før
havde ført hannern udi, at han havde med været udi
Konning Eriks Tid med Hertug Christoffer at indtage
Borringholm. Samme Aar efter et stakket Venskab
med Erkebiskop Esger Juul holdet, belagde Kong
Christoffer Hammershus paa Borringholm ved hans
Marsk Peder Vendelboe Paaske Aften. Erkebispen
fik sig til Hjælp Hr. Ludvig Marsk, hvilken med hans
Brødre og Venner gav dem ind paa Hammershus,
for at han og var ilde tilfreds med Kong Christoffer.
Disse forsvarede Slottet og Landet en Tid lang det
bedste, de kunde.
Hidtil er fornummet, at Boningholm og Hammershus Slot vare til samme 2) Aar 1318 belagte af Kong
Erik Menved, imeden Erkebiskop Esger var rømt,
og gav sig efter en lang Belejring under Kong Erik.
Siden fik Erkebispen det igen af Kong Christoffer
ved pavelige Sendebuds Forhandling. Saa fornævnte
Slot paa kort Tid 2 Gange efter hinanden haver været belejret. Aarsagen indfører Arrild Huitfeldt Kong
Christoffer at have fulgt Ustadighed, at det Slot, som
han for 3 Aar siden for Frygt Skyld af ,Baµd havde
overantvordet, det fordrede han nu igen og anfægtede.
Videre Aarsage hertil kan paa samme Sted erfares.
Af alt dette ses klarligen, hvorledes det med det
arme Folk paa Borringholm udi de Tide haver været
beskaffet, nu de af Kongerne have for deres Afgift
været besværede og belagte, nu af Bisperne, som
Landet var af Kongerne med benaadet, udi mange
Maader betyngede og udmattede, eftersom de da
ingen visse eller stadige Øvrighed haver haft at rette
sig efter.
1) Bernhard af Valdrano. -

2) Ms. har .som".
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Siden Aaret derefter opgav Hr. Ludvig Albertsøn,
som da Hammershus Slot inde havde, udi Belejringen
samme Slot for Hungers Skyld til Kong Christoffer
og hans Søn med slig Besked, som dette Brev1) paa
Latine udviser etc., som da paa Danske er udsæt

pag. 316-318.
I dette samme Aar (1325) døde Erkebisp Esger
Juul, og udi hans Sted blev udvalgt Carl, Provst udi
Lund, hvilken Aaret efter fik Borringholm igen, som
Kong Christoffer havde Lun.d e Sæde frataget. Men
eftersom Rødne Herred samme Steds var henskødet
fra Kronen og Kong Erik Menved til Lunde Sæde
for den Skade, Lunde Domkirke havde fanget ved
Erkebisp Jens Grands Fængsel, og Bispen ej Herligheden nu [25) deraf vil ombære, saa at derom var
Trætte udimellem hannem og Johan Uffesøn opkommen, compromittered 2) fornævnte Johan Uffesøn paa
Hr. Ludvig Albertsøn, at han dem om, hvis Trætte
om Rødne Herred paa Borringholm var imellem,
skulde tilforordne en god Mand, som deraf skulde
optage Renten 3) og beholde den in sequestro 4), indtil
Raadet paa almindelig Herredag dennem imellem
dømte. Men efterdi Kong Christoffer, for adskillige
Uvillie imellem hannem og Rigets gode Mænd var
opkommen, er opsagt Huldskab og Mandskab, og
udi hans Sted af menige Stænder er hyldet og soret
Hertug Valdemar Eriksøn til Konge (som dog ikke
findes at være bleven kronet), da er under hannem
bleven holden et Danehof til Helsingborg. Did havde
1) Det har altsaa været Ravns Hensigt at aftrykke den latinske Tekst efter Ar. Hvitfeldt. 2) sluttede Forlig med. B) Ms. har .Retten". - 4) i Forvaring. (Ravns Gengivelse af
Hvitfeldls Tekst er ikke helt nøjagtig.
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Erkebisp Carl ladet indstævne Johan Uffesøn for, at
han paa Borringholm skulde forholde hannem: og
Lunde Sæde Rødne Herred fra, imod Kong Erik Menveds Skødebrev. Da gik slig en Dom paa Latine, som
paa Danske er Meningen saaledes (pag. 345-347
in 4to): At til Helsingborg for siddendes Raad haver
Erkebisp Carl tiltalt Johan Uffesøn for Rødne By og
Rødne Herred paa Borringholm, han forholdt hannem saa imod Kong Erik Menveds Skødebrev, Lunde
Sæde givet, for den Skade Lunde Domkirke havde
fanget ved Erkebisp Jens Grands Fængsel. Da blev
der 12 Adelsmænd tilnævnt at randsage derom, hvilke
komme ind igen og sagde, at Johannes Uffesøn havde
Ret til fornævnte Herred; da fordi, at Kong Erik haver skødet Erkebisperi Vemundehøgs Herred undtagendes Aas og Ydsted By, udi Stedet for Rødne
Herred, om Rødne Herred ikke kunde igen vindes,
da haver Kong Valdemar forundt, at Vemundehøgs
Herred, undtagendes Ydsted By og Aas, igen skal
følge til Stiftet.
Paa den Tid har det gaaet underligt og sælsomt
til med fornævnte Lunde Domkirkegods, saa det ikke
dermed haver haft nogen vis Bestandighed, som det
og er at se videre udi dette samme Aar, at Erkebisp
Carl indløste fra Ingeborg, Hertuginde udi. Sverige,
Lunde Domkirkes Gods udi Hallind, som Erkebisp
Esger tilforne havde pantsat hende til Calmar, der
han og Hertug Christoffer forbunde dem med de
Svenske imod Kong Erik. Item udi dette samme Aar
ved Simonis og Judæ Tide solgte Hr. Johan Uffesøn
(efter fornævnte Doms Indhold) til Erkebisp Carl
Rødne Købsted og Herred paa Borringholm for 1000
Mark nye skaanske Penge, hvorom Bisperne, efter
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Kong Eriks Skødebrevs Lydelse, med hans Fader
havde haft stor Trætte. Derimod skal fornævnte Uffesøn beholde hans Livstid kvit og fri Lunde Stifts
Gods Slettetorp og Huldinge Len udi Skaane og Tystofte udi Sjælland, hvilket Brev er udi Malmø af gode
Mænd beseglet, som da over vare. Tilforne Aar 1277
havde Kong Erik Glipping givet [26) Hr. Niels Uffesøn sin Confirmats paa det Køb han gjorde med Hertug Witzlav af Rygen om Rødne By og Herred, og
lyder Brevet, at fornævnte Hr. N. Uffesøn var dertil
saa lovligen kommen formedelst Skøder, han havde
af Hertug Witzlav. Og Hertug Witzlav udi lige Maade
med slige Besked havde det bekommet af Riget, at
han det maatte sælge, hvilken Confirmats til Vidnesbyrd gode Mænd derover det ydermere bekræfted.
Saa er nu endeligen Lunde Domkirkes Adkomst
paa Borringholm denne: Anno 1236 haver Kong
Valdemar den Anden, Dane og Slaves Konge, Hertug udi Judland og Nordalbingia, givet Lunde Sæde
sin Confirmats paa de 3 Parter og Herreder paa Borringholm, som de til Anno 1327 roligen have haft;
men Rødne By og Herred fik Bisperne ikke førend
nu udi dette næst foreskrevne Aar. Se videre herom
i Arr. Huitfeldts Krønike, anden Part, Anno 13011303.
Udi de efterfølgende Aar stod det nu meget ilde
til . i Dannemark, thi Kong Christoffer va.r Riget af
alle Stænder forbudet og opsagt, Hertug Valdemar
af Holsten udvalgt, men ikke kronet, som der menes
døde 1), og efterdi de Holsters Regimente under Greve
Johan over Skaaningerne [var] ulideligst, haver Skaa1) Der synes her at foreligge Fejlskrift eller Overspringning
i Ms.
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ningerne, Adel og Almue, paa en Tid udi Lunde Domkirke indfaldet1) (hvor de Holster vare inde forsamlede
at raadføre dennem, hvad de skulde begynde med
den oprørske Almue) og ihjelslaget af de Holster
ved 300. Hvilket og skete anden Steds udi Landet.
Da efterdi de havde ingen Hjælp af Kong Christoffer,
og han havde sat Riget ud til disse 2 Grever Johannem
og Oerhardum - ikke kunde han forsvare sig selv, og
af Greverne havde de sig ikkun idel Undergang at forvente - thi betænkte Adelen udi Skaane med menige
Mands Samtykke ved deres fuldmægtige Sendebud
at give dem under Kong Magnas udi Sverige. Han
anmodet stilled dem dog for udi Calmar at møde.
Did hen blev Erkebisp Carl med andre af Adelen
paa menige Landsens Vegne affærdiget. Kong Magnus
tog dennem an, lovede dem som Undersaattere at
beskærme, de hannem igen Huldskab og Mandskab
med vanlig Skat og Skyld, dog at de maatte blive
ved deres Privilegier, Friheder, skaanske Lov og Sædvane, hvilke han lovede heller at forbedre end forkrænke. Da udi samme Aar den 6te Dag efter Butholphi haver Kong Magnus stadfæst Lunde Capitels
Breves Privilegier og Friheder, lovendes derhos at
holde Erkebisp Carl skadesløs for den Ed, han havde
gjort hannem.
Ved dette Pas ungefær Anno 1348, som alle Annales gemenligen holder, er den sorte Mandedød
gaaen over al Verden, hvilken bortrykte den største
Del af Menneskerne, besynderligen Mandfolket, der
da levede, saa at mange Byer og lnsaler og Lande
vare [27] derover mesten øde, eftersom der ikke igen
af Menneskerne blev tilovers mere end den tredie
1) Ms. har ,udfaldet".
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Part. De finge _en sort Prikke inden udi Haanden,
og den var vis Tegn til Døden, som de skriver. 1)
Saa er da fornævnte Erkebisp Carl død paa femte
Aar her efter (1337), da det saa meget ilde her udi
Dannemark tilstod, at Riget var hovedløst, udi 7 Aar
havde ingen Herre eller Konge, og Skaaningerne
havde sig til Sverige fra de andre Rigets Lemmer afsondret. Han aatte en Broder, hedde Erik, Høvedsmand paa Boningholm. Petras Johannis Lykke kom
igen udi hans Sted. Denne fornyede Statuta Hafniensia eller Kirkens Band over den, der fængsled
Bisper og dem Saar gjorde, og over alle dem, som
borttoge Kirkens Gods eller Tiende. Hvilken Sententze Pave Leo først lod udgaa, og blev her udi
Riget antaget af Erkebisp Uffe og siden af denne
Bisp Peder; er en stor Skrolde2). Han forordnede og
Hjælp af de andre Bisper til hvilken Bisp, som blev
landflygtig, at holde sig af des imidlertid.
Da efter at dette Rige længe nok havde været
plaget udi 15 Aars Tid med Krig og Orlog, fremmed
Herskab, Indbyggernes Oprør, Vold og Tyranni, haver Gud opvakt Valdemar Christoffersøn Atterdag,
at han udi sin Faders Sted bliver Konge Ao. 1340.
Hvilken efter han til Riget fuldeligen confirmeret var,
han paa tvende Aar derefter med Kong Magna til
Varbjerg om bestandig Fred imellem begge Rigerne
at handle [!], da er dem gjort en venlig Fordrag imellem, og iblandt andet saaledes: Skaane, Hallind, Ble1) Det skyldes en Afskriverfejl, at dette Stykke om den sorte
Død er anbragt her, hvilket yderligere fremhæves ved de paafølgende Ord om Erkebispens Død (deriøvrigt indtraf 1334). - 2) vidtløftig Skrivelse.
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ginde, Lyster, Hveen lægges under Sverige, men om
Borringholm formeIdes der intet.
Anno Christi 1355 døde fornævnte Erkebisp Hr.
Peder Hansøn lykke, og Hr. Jacob Nielsøn blev udvalgt efter hannem, og udi meden han var noget
langsom paa Rejsen efter sin Confirmation til Avenion1) hos Paven, da blev Stiftens Gods ved Hertug
Benedikt, den formaledidede Høvedsmand over Skaane, alle Vegne optagen, hvor Borringholm maatte
danse med udi Spillet. Samme Erkebisp Jacob af
Lund blev fangen til Aahus 1358 af Hertug Erik
og miste 60 Heste og Harnisk. Aarsagen til hans
Fængsel skrives ikke. Men Aar 1361 døde han paa
Hammershus, uden Tvivl af sit Fængsel løskommen
tilforn; er ført til Lund at begraves og er lagt for St.
Laurits's Alter.
Nicolaus Jonæsøn blev udvalgt udi hans Sted.
Samme Nicolao Erkebisp udi Skaane forundte Kong
Valdemar, Aaret efter, Borringholm igen at høre til
Lunde Sæde (1362), som han før havde indtaget, hvorpaa var givet saadant et Genbrev: Niels af Guds
Naade etc. Se dette udi den 2. Part pag. 561. Her
over er Arrild Huitfeldts Slutning [28] saaledes:
"Efter dette Brevets Lydelse haver Kongerne forment
dennem Rettighed til Borringholm. Udi Kong Hanses
Tid er derom holden en langvarendes Proces imod
Bisp Byrge og derom en hel Bog skreven. Men de
give ikke Agt paa, hvorledes Kong Valdemar kom
til fornævnte Domkirkens Slot og Landet Borringholm.
Det skete udi forleden Aaringe, at han tog sig Landet til, den Tid de Skaaninger havde givet dennem
under Sverige. Men paa det Konning Valdemar nu
I) Avignon.
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des større Fortroende kunde have udi Erkebispen til
at beholde Skaane, gav han hannem Borringholm ind
igen med slig Forbehold, som Brevet formelder, at
han kunde have hannem paa sin Side."
Siden udi Dronning Margretes Tide saa som Ao.
1376 haver ikke aleneste Erkebispen bekommet Privilegier af hende paa Lunde Domkirkes tillagte Gods
ved de forrige Konger, saa og af hendes Søn Kong
Oluf con/irmeret, der baade af hende med et Monstrans 1) gjort af en Bæril 2) beslagen med Guld og
med Ædelstener der udi besat, og af hannem med 4de
Parten af Mønten [i] Lund, som de tilforne havde været, endnu begavet ere. Da endog paa de Tider nogle
Voldsmænd til vare, som med Magt toge til sig fornævnte Kirkes Gods her og der, saa lod dog pavelig Hellighed Gregorius XI det ved nogle Bisper,
ingenlunde at ske under Bands Straf, højligen forbyde. Højbemeldte Dronning Margrete tog og Haanden i med, som var den gejstlige Stand meget tilgedan og gunstig, vilde ikke tilstede, at Kirkens Bønder eller andre (saa som da nogle udi Dalum Kloster
vare indfaldne og havde gjort Jomfruerne derinde
Overlast, og derfore bleve bandsættede) med Vold
eller udi andre Maader skulde besværes.
Fornævnte Erkebisp døde 1379 d. 23. Novbr. paa
Hammershus Slot paa Borringholm. Hannem succederede Magnus, en Fynbo, hvilken efter han sin
Confirmats til Rom havde søgt og var derfra hjemkommen til Lund, haver Adelen udi Skaane dennem
til hannem forskrevet at beskytte Kirkerne og holde
Landfred. Ved denne Tid er Krudtbøssen og Skyt
paafunden af en Munk Bartholdus Schwartz, og var
l) et kirkeligt Kar. -

2) Beryl, en Slags Ædelsten.
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Ao. 1381 et meget godt Aar. En Gældvædder galdt
4 Hvide, en Ko 3 Skilling lybsk, 15 Æg en Penge,
en Skæppe Korn 11 Penge, en Tønde Øl 4 Skilling,
et Pund Smør 2 Penge, et Tyende at leje om Dagen
3 Penge eller Heller.
Fornævnte Erkebisp Magnus efter han dette Aar
havde med sine Suffraganer 1 ) holdet et Landemøde
udi Malmø, og derefter adskillig Hellighed med Oifer
tro forordnet, er hannem af Konning Oluf og hans
Moder Dronning Margrete Lunde Domkirkes Privilegier for St. laurentii Altere 1385, Løverdagen for
Trinitatis, saa fuldkommeligen confirmerede som [a~
ingen Konge for hannem, (29] og Aaret efter gav
Dronning Margrete til Lunde Sæde det Slot Tustrup
Sø med sin Bygning og Tilliggelse til evige Tid der
at forblive og tilhøre. Og eftersom Fetaije Brødre,
saa kaldede for de til Søs løbe og hentede Fetalje,
gjorde paa Kong Alberts Vegner af Sverige stor Skade
til Søs paa disse 3 Rigers underliggende Lande udi
Aar Ao. 1389, og derefter udi nogle Aars Tid parterede deres Bytte til Roskild 2) og under Mekkelborg Side 3), da paa de Tide, saadan deres Fetalje
Brødres Overrumplen at forekomme, er Borringholm
og Hammershus Slot stærkeligen forvaret.
Og udi samme Vending 1390 d. 3. Martii døde
forbemeldte Erkebisp Magnus Nielsen, faldt af Snekken eller en Fjællebro for Aahus Gaard, udi Graven og
slog sig ihjel. Hans Successor var Petrus, den 3die
af det Navn, som confirmerede Lunde Domkirkes Privilegier og døde Aaret efter d. 13. Decbr. til Helsingborg. Hannem efterfulgte Jakob Oretsøn Grubbe, der
1) stemmeberettigede Medlemmer af Domkapitlet. være Rostock. - n) den meklenborgske Kyst.

~) skal
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den 29. April 1392 udi lige Maade Lunde Kirkes

Privilegier confirmeret haver.
Udi denne Erkebiskop Jakob Grubbes Tid Ao.1394
haver Dronning Margrete igen Lunde Capitels Friheder stadfæstet, hvorefter ,fornævnte Erkebisp døde
1410 d. 18. April, hvilken succedered Bisp Peder
Kruse, som og afdøde 1418. Disse begge have con! irmeret Lunde Capitel deres Friheder. Dennes Successor var Bisp Peder Lykke af Ribe, som udi hans
Sted blev udvalgt. Han er den, som først har samlet
Lunde Domkirkes Statuter udi en Bog, hvilken Ao.
1436 døde, og Johannes Laxmand, Degn til Lund,
succederede hannem.
Ao. 1440 er Bogtrykkerkunsten først paa funden
til Mentz1) af Johannes Faustus, tilforne var ikkun
skrevne Bøger; nogle mene, at samme Kunst skal
have været udi Indien brugt tilforn, men hvor vist
ved man ikke.
Ao. 1443 haver Kong Christoffer d. 3. af Bayern
meget viseligen med sine gode Mænd om Tiende
udi Danmark forordnet, at den deles udi 3 Parter:
Kirken en, Bispen den anden (som nu Kongen tilkommer), og den tredje Præsten. Samme Tid, som
var Dagen efter Helligtrekongers Dag, gav han udi
sit Regimentes Anfang Lunde Capitel saadan Frihed
som følger: Christophorus Dei gratia, pag. 661,

3. par. Arr. Huitf.
Nogen Tid derefter udi samme Aar døde bemeldte
Erkebisp Hr. Hans Laxmand paa Fligende; hannem
succederede Thue, Erkedegn til Viborg, Mester udi
boglige Kunster og Doctor udi Kirkeloven etc. Dette
var denne Erkebisp Thue, der udi Kong Christierni 1.
1) Mainz.
5
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Tid Ao. 1452, da Lund blev brændt af Kong Carl af
Sverrig, beskærmede Biskopsgaarden og Domkirken,
havde sig til Hjælp nogle Riddermænd med Borgere
og deres Svende, hvoraf de gjorde et mandeligt Værn;
og da Kong Carl kom først for Lund, tilbød han Erkebispen store Vilkaar: [30] han skulde give sig, han
vilde gøre hannem til saadan en mægtig Herre, han
skulde takke hannem alle hans Dage. Bispen tog
dette udi Betænkende udi nogle Dage; men midlertid gjorde han sig saa fast af Folk, han kunde; desimellem brændte Kong Carl andensteds omkring Lund
og slog ved 2000 Bønder hos Dalby Kloster, som
havde sig der forsamlet; kommer saa igen for Lund,
befandt da Bispen anderledes til Sinds og at ville
værge sig, hvorfore han truede hannem, han skulde
gøre hannem saa fattig og arm, at han intet skulde
have. Hvortil Bispen svarede: han havde tilforne villet gjort hannem saa mægtig en Herre, hvis Lige ikke
skulde være, han kunde dog ikke gøre hannem større,
end han var, thi han var en Erkebisp og tilmed
Sveriges Riges Første og pavelig Legat; han vilde nu
gøre hannem arm og fattig, saa kunde han dog ikke
gøre hannem fattigere, end han havde været tilforne;
thi han havde været en fattig Pebling og bedet om
Guds Almisse for Huse og Døre. Hvorfore Kong Carl
stak Ild paa Lunde By og brændte den udi Aske,
stormede nogle Gange til Bispegaarden og Domkirken, men fik der stor Skade paa sit Folk, og bleve
fangne ved 1000 Svenske; dog blev Domkirken,
Bispegaarden og nogle Stenhuse bevaret. Denne
Erkebisp Thue var den 29de Erkebisp udi Lund, og
døde der den 9. April Anno 1472.
Efter hannem kom til samme Bestilning Jens Bro-
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sirup, Baccalaureus Juris Canonici 1), Kong Christierni 1. Kansler, hvilken sad udi 25 Aar, døde udi Kong
Hanses Regering 1497. Udi hans Sted kom Biskop
Børre, Erkedegn udi Roskild, fordum Dronning Dortes2) Kansler, en Degnesøn udi Halland; men for
hans Gudfrygtighed, Lærdom og Forfarenhed blev
han til den Værdighed fordret3). Denne Erkebisp Børre
haver givet mestedelen Købstæderne paa Borringholm
deres Købstæds Ret og Friheder, som kaldes Byens
Bjælker, saa som hans egne Breve, derom udgivet
ere, formelder. Udi hans Dage have de Lybske, som
fejdede ind paa Dannemark udi Kong Hanses Tid,
med Plyndern og Røven gjort stor Skade alle Vegne
paa Dannemarks underliggende Lande og Øer om Foraaret Anno 1509, hvorunder Borringholm og Bleginde
ved Pintse Dags Tide haver ogsaa maat lide deres
Overlast, der de finge Landgang. Og ikke det alene,
men strax derefter mod Høstens Tid i samme Aar
er Borringholm igen af tvende lybske Raadmænd
Hermand Mesmand og Berent Bomhofjer, Øverster
for 18 store Skibe, ladede med Salt, Klæde, Rustning,
agtede sig dermed til Sverrig, deres Confoedererede,
udplyndret og en stor Brandskat paalagt, var da en
stor (31] Jammer forhaanden overalt paa samme lille
Land. Saavel som Aaret derefter, da de Lybske havde
atter en Skibsflaade fra Lybeck paa 26 Skibe udsendt,
baade af deres egne og Stædernes, som vare Rostock,
Wismar og Stralsund. Med disse Skibe løbe de under Borringholm, hvor de begæred en Brandskat af
8000 Mark Sølv. Da de ikke finge den, brændte de
Landet, ihjelsloge 50 Mænd og toge til Skibs Fæ,
1) Retslærd i Kirkeretten. ~) forfremmet.

2) Kristian l's Dronning. 5*
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Kvæg, Smør og hvad de kunde stjæle og røve samme
Steds. Men Aaret efter, 1511, slog den danske og
lybske Flaade under Borringholm fast med lige Vilkaar; hvilken jammerlig Fejde er dog Ao. 1512 bilagt, og de Lybske da med Kong Hans til Flensborg
forenet.
Denne forbemeldte Erkebiskop Børre var en liden
Mand af Væxt, men stormodig og forstandig. Han
haver udi sin Tid haft en synderlig Quæstion 1 ) med
de Krummediger om sit og deres Vaaben, som var fast
lige ens; men han sit Vaaben meget forstandeligen haver for Kongen og Raadet forklaret og forsvaret, saa
han det derefter med Lov og Berømmelse ført haver,
hvilket Arr. Huitfeldt udi Kong Christierni 2. Krønike
beskriver. Der han hørte, at Adelen paa de Tide ikke
vare vel tilfreds med hannem, fordi han igen fordred,
hvis Gods som de enten ved Pant eller med Uret
havde fra Lunde Domkirke, sagde han: ,, Vi faar at
brede St. Laurits's Dug noget længere", givendes
dermed til Kende, han fik at holde mere Folk og
Tjenere, sig at forsvare imod Vold og Magt, om Behøv gjordes; han holdt daglige meget Folk, og mere
end andre Bisper før hannein gjorde; han red dagligen med 130 Mand. Han døde d. 10. Decbr. Ao.
1519, efter han havde siddet ved 22 Aar, begraven
udi Kraftskirken2 ) til Lund, som han forfalden lod
opbygge.
Efter hans Død gik det underlig til med Lunde
Sæde; thi paa 17 Aars Tid var ikke ringere end 5
Bisper samme Steds, men ikkun udvalgte og ikke
con/irmerede af romerske Sæde, og disse levede en
Part saare stakket, en Part bleve igen forjagede og
1) Stridspunkt. -

2) Krypten.
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omkomne. Capitel udi Lund efter gammel Frihed udvalgte dennem Magister Aage /bsøn Sparre, Degn
sammesteds, til Bisp, 6 Dage efter Bisp Børres Død.
Men Kong Christian var ikke tilfreds med dette Valg.
Han overtalte Capitlet, at de toge Magister Jørgen
Skodborg, og da stod Mag. Aage Sparre frastemmet.
Saa er da efter Bisp Børre Mag. Jørgen Skodborg,
født udi Kolding, d. 5. Jan. 1520 udi hans Sted samtykt Electus 1) til Lunde Domkirke, men han blev
næppelig udi tvende Aar ved Sædet; thi Kong Christian d. 2. vilde, at han [32] skulde afstaa og oplade
for hannem Borringholm, at han der kunde have sin
Flaade beliggendes imod de Svenske, baade for Lejligheds og Udfetalnings 2) Skyld, saa og for Kongerne
havde Ret til samme Land, efter et Genbrev, som
Erkebisp Niels Aar 1362 havde udgivet til Kong
Valdemar d. 4., lydendes udi den Mening, at han haver fornævnte Land og Slot udi Len af Kong Valdemar og det annammet af Hr. Jacob Splid, og skal
det igen overantvorde til Kong Valdemar og hans
efterkomne Konger udi Dannemark. Men det var ikke
Under, fordi den Tid, de Herrer af Holsten havde
solgt Skaane til Kong Magnus Smek, og han havde
taget Hylding af den skaanske Adel og Almue, søgte
de Borringholmske Beskyttelse hos Kong Valdemar
og bleve udi saa Maade annammede her under Riget
fra Lunde Sæde, og derfore gaves det Revers 3) ud til
Kong Valdemar. Men baade for denne Tid og siden
havde Borringholm efterfulgt Lunde Sæde. Bisp Jørgen Skodborg svarede, at han havde gjort Lunde
Capitel sin Ed, turde eller vilde ingenlunde afstaa
samme Land, men vilde heller indtræde udi et Kloster
1) udvalgt. -

2) Provianterings. -

3) Modforpligtelse.
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og leve der et strengt Levnet og ikke være Bisp.
Begav sig saa udi Franciscanerkloster i København~
kom siden hemmeligen derfran til Ribe og fremdeles
til Rom, sin Elendighed at beklage. Da strax efter
han var gaaet udi Kloster, lod Kongen forskrive til
sig Lunde Prælater samtlige, holdt dennem fore som
tilforn, at de skulde opdrage hannem Borringholm.
Men dertil kunde han ikke formaa Capitelsherrerne,
som undskyldede dennem med, at samme Land laa
til Biskopsdømmet, hvorfore han strax, som de vare
paa deres rette Hverv og Ærende komne efter hans
Skrivelse, lod han dennem kaste udi et slemt stinkende Fængsel, og siden offentlig baade imod Capitels Frihed, Privilegier og Pavens Con/irmats indtog
Borringholm, Hammershus og Aahus Len udi Skaane.
Tilmed indsætte han Mag. Didridz Slagheck for en
Erkebisp udi Lund, uden al Capitels Valg, Rettighed
og Frihed, og under hannem indsendte han Bisp
Jens Beldenak, som var udi vidtløftig Trætte med
Kongen, nu anden Gang til Borringholm til Hammershus og holdt hannem der fangen, var dog først
til Sinds at ladet sænke hannem. Forbemeldte Mag.
Didrich Slagheck, Erkebisp udi Lund, blev paa Gammeltorvet udi København baade hængt og brændt
d. 24. Jan. 1522, [33) for han havde været Aarsag
til mangen Mands Død og Ulykke, efter han havde
siddet til Lund ikkun udi tvende Maaneder. Der efter
blev en af Kongens Tjenere M. Johannes Ves, født
udi Vesel, udi hans Sted forordnet til Lund, sad ikkun
et Aar, fulgtes med Kongen af Riget og siden brugtes
af Kejser Carl udi mange Maader udi det romerske
Riges Bestilninger.
Udi samme Aar havde de Lybske udsendt Ao. 1522
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d. 22. Maj en Armadie 1) paa 30 Orlogs Skibe, med
dennem udløbe de da fra Traven og indtoge Borringholm og Hammershus Slot, hvor de ihjelsloge Besætningen, plyndrede Landet og erledige Bisp Jens
Andersøn Beldenak, som atter var der indsat udi
Fængsel og forvaret, og blev da Nexø Købsted aldeles afbrændt, som ligger øster der paa Landet.
Men den Tid Kong Christian d. 2. var Riget undvigt, forundte Kong Frederik d. I. udi Ao. 1525 de
Lybske for deres Omkostning anvendt paa Krigen,
udi Steden for Gullands Indkomst, de skulde haft udi
4 Aars Tid, at beholde Borringholm igen paa 50 Aars
Tid, han selv at beholde Højheden med Retterting
at holde samt den gejstlige Jurisdicts. Det var vel
besluttet, at de skulde haft Sølvitsborg, men det slap
ud paa Borringholm. Efter hvilken kopgelig Bevilning de Lybske og haver haft deres Midler paa Landet udi nogle Aars Tid, som Indkomsten havde deraf
oppebaaret. Nogle ere navnkundige endnu af deres
Høvedsmænd, saasom Berendt Knob, der har haft en
Fejde med Landets Indbyggere udi Egle Gærde. Item
han har forbedret Slottet Hammershus, og der paa
Mantelgaarden ladet opbygge et Taarn, hvorpaa hans
Navn findes paa en liden Sten udi Muren. Der har
været en ved Navn Sveder Ketting, hvilken ved Døden 2 Hustruer her paa Landet mist har.
Da efter faa Aars Forløb 2) der var gjort af Kong
1) Flaade. - 2) Der rnaa her være udfaldet nogle Ord, saa
Stedet er blevet uforstaaeligt. Hvitl. {Il, 1296) har: Uanset hvad
Befordring Kong Fr. tilforn havde gjort Skodborg udi Romere
Gaard, og Forskrifter han havde forhvervet, saa blev dog af
M. Aage Ibsøns Venner, desligeste Lunde Capitel, forhandlet hos
kgl. Maj., hvilke der mente M. Aage lovligen for M. Jørgen
Skodb. at være udvalgt til Erkebiskop udi Lund.
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Frederik selv udi Romere Gaards og andres Forskrifter og Fordringer paa Mag. Jørgen Skodborgs
Vegne Lunde Sæde at beholde, og det var bevisligt
at Mag. Aage Jbsøn lovligere at have været dertil
udvalgt end Skodborg, som af Kong Christian med
Vold og Magt var indtrængt, saa haver Kong Frederik
med Dannemarks Riges Raad tildømt Mag. Aage
Sparre Erkebiskopsdømmet, indtil der blev dømt hannem og Mag. Jørgen Skodborg imellem. Og gav Mag.
Aage da for hans Confirmats 3000 Gylden, efter derpaa udgivne Domsbrev, hvilke Penge da højligen
gjordes Kongen fornøden til at besolde Krigsfolket
med, som Skaane, Lund og Lunde Stift fra Skade
og Fordærv skulde befri, som Rigens Fjender det da
vilde tilføje.
Saa efter at Kong Frederik d. I. retteligen havde
af Guds synderlige Indskydelse Sagen overvejet, haver han ladet paabyde en Herredag til Odense Ao.
1527 om Religionen udi Dannemark at holdes, eftersom den papistiske Lære Aaret tilforne udi Sverrig
var afskaffet og Luthers Lære overalt udi Tyskland
prædiket; da er Præsterne og Bisperne foreholdet tilbørligen at forestaa deres Kald og Embede, og at
Guds Ord herefter udi deres Stifter allevegne maatte
rent [34] og klart blive lært og forkyndt, med en meget
. herlig Oration hans Naade paa den Tid, dem til Bevægelse, den papistiske Lære til at afstaa, og den
rene Lutherske Lære at bifalde, haver foreholdet, saa
som det udi hans Krønike af Arr. Huitfeldt vidtligen
er indført. Paa samme Herredag blev samtykt, at
ingen Bisp herefter skulde købe Pallium 1) til Rom,
1) Et hvidt Uldbaand, der jhørte til Bispernes Værdighedstegn.
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men Capitlerne at blive ved deres Election 1 ), og Confirmationen at tages hos Dannemarks Konger, hvilket
ogsaa Ao. 1530 atter er repeteret udi Bisp Jachim Rønnovs Confirmation til Roskilde Biskopsdømme og forbudet, saa vel af Kongen som af menige Dannemarks
Riges Raad, gejstlige og verdslige, fuldbyrdet og samtykt, intet Guld eller Penge af de Gejstlige pro Con/ irmatione 2) af Riget til Rom at udsendes, men for
saadanne Confirmatser herefter paa gejstlige Len skal
blive her udi Riget og gives til Kongen og efterkommendes Konger udi Dannemark til at beskytte og beskærme Dannemarks Rige og des Indbyggere med,
naar Behov gøres.
Efter saadan Lejlighed, som nu vidtlig er andraget,
eragtes, hvad for Øvrighed Borringholms Indvaanere
haver været undergiven, fra førsten Landet er med
Folk bleven besæt og indtil denne Dag, og til hvem
de haver erlagt deres Landskat, Skyld og Contribution, som mesten er fulgt den gejstlige Orden 3) og
biskoppelig Sæde udi Lund af Kongernes runde Bevilning af lang Tid her indtil nu udi Kong Frederici I. Tid, som indført er, der anfangede Religionen
her udi Dannemark at reformere, men fuldeligen udi
Kong Christiani 3. Tide blev fuldbragt, da hans
Naade med Dannemarks Riges Raads Fuldbyrd lod
fængsle alle Dannemarks adelige Bisper paa een Dag,
som var Søndagen efter Vor Frue Dag Ao. 1536, saa
at den ene vidste intet af den anden at sige, lod saa
udi de verdslige eller adelige Bispers Sted ordineres
7 evangeliske Bisper udi Dannemark Aaret efter d.
26. August. De forrige verdslige Biskoppers store og
overflødige Indkomst [er] dem frataget, dog de udi
1) Valg. -

2) for Stadfæstelsen. -

a) Stand.
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deres Livs Tid nødtørfteligen ere forsynede. Men de
evangeliske Bisper eller Superintendenter [er] da saa
megen Rente tillagt, det dennem og deres nok til Ophold kunde være, det andet gejstlige Gods lagt under
Kronen, og Aaret efter udgik Kirke-Ordinansen Ao.
1541. Men 3 Aar herefter forærede Kannikerne udi
Lund Kong Christiana 3. 5000 Gylden, som hos de
Augsburgske1 ) vare nedsætte at skulle løse deres Erkebispes Kaabe hos Paven.
[35] Og eftersom her tilforne er ommeidet Anno
1525, at de Lybske skulde været af Kong Frederik d. I.
med Borringholm forlenet udi 50 Aar, saa er det dog
udi Kong Frederik d. 2.'s Tid forandret, at han med de
Lybske anderledes er bleven forenet, saa at Borringholm igen fra de Lybskes Regimente er befriet, under hvis Regering megen Gevalt og Overvold af deres
Høvedsmænd [og] Fogder er øvet og adskillige Tilfald passeret, som her for Vidtløftigheds Skyld forbigaas.
Ao. 1563 begyndtes den 7 Aars varende Krig mellem Kong Frederik d. 2. og Kong Erik af Sverrig,
hvilken meget lykkeligen paa Dannemarks Side afgik.
Aaret efter, 1564, holdtes Skibsfægtning af begge Kongernes Skibe under Øland og saa Borringholm, hvor
Svenskens bedste Skib "Mageløs" blev brændt med
177 Stykker paa. Udi denne sal. og højlovlige Konges
Regerings Tid haver alting der paa Landet Borringholm været udi god Tilstand. Undersaatterne ere
fredeligen og vel regerede; de gejstlige, Præster og
Sognedegne, milde og gode Friheder meddelede,
Rødne Skolemester med Land-Rente, som ideligen
continuerer, begavet, og mange nyttige Forordninger
1) Ms. har .svenske•; jfr. Ar. Hvitf. II, S. 1525.
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om god Politi vedlige at holde over alt Landet udi
Købstæder og paa Bøjden1) ere naadigst publicerede.
Siden udi Christian d. 4.' s lyksalige Regimente haver
hans Naade med en mærkelig Comitat 2 ) været selv
personlig her paa Landet, og haft sin Natte-Lejr paa
Slottet Hammershus, og da Indbyggerne skønne Privilegia tilsagt Ao. 1613. Eftersom Hs. kgl. Naade
alt Landskabet paa Slottet at mønstres og igennemses havde opskrevet, og haver da alting, der været
hannem velbehageligt, efter den 2 Aars varende Krig
mellem Dannemark og Sverrige var forligt, der lykkeligen paa Dannemarks Side afgik. Der haver udi hans
Regerings Aar adskillige Tilfald passeret om Skat og
Udlæg der paa Landet af Undersaatterne at udlægges,
hvorfor hans Majestæt nogle Gange haver haft Commissarier derinde, der haver forandret Jordebøgerne,
skaffet rige og fattige retfærdige Middel og lavet der
alle Ting udi de bedste Maader, saasom Ao. 1631
velbr. Mænd Hr. Anders Bilde, Hr. Tage Thott komme
hid d. 3. Aug., droge bort d. 16. dito.
Efter saasom det inderligen af mange fornemme
Folk, gejstlige og verdslige, er ofte ønsket og begært,
at dennem nogen Underretning maatte ske [36] om
Borringholms Erobring af de Svenske Ao. 1645, hvilke
gerne vilde vide, hvorledes dermed er tilgaaet, da
efterdi det udi vor Tid er passeret, og det ikke før
er til Trykken bleven forfremmet, er dets Beskaffenhed kortelig, dem til Villie, det begærer at vide, her
indført.
Man hørte her paa Landet d. 12. Decbr. Ao. 1643
om Morgenen KL mod 6 udi Luften 2 gruelige Tordenslag, hvilket gav alle Mennesker en stor Forskræk· 1) Bygden

:i:

paa Landet. -

2) Følge.
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kelse, efter som dette denne Aars Tid mod sædvanlig Vis skete. Ingen vidste, hvad det kunde betyde, førend man hørte Leonhart Torstensøn udi
Holsten med sin Krigsmagt som en Storm og skadelig Uvejr indfalden at være, hvorom kom først Tidender d. 2. Jan., og derefter her stærk Strandvagt
holdtes, endog de Svenske ikke dette Land da eragtede, men Skaane stod udi deres Attraa, udi hvilken
Provincie de da indfulde hasteligen, uden Advarsel
og Fejdebreve mod manerlig Vis, og med stormende
Magt den indtoge. Fastelavnens Søndag blev Ysted
erøvet og ganske udplyndret. Da imidlertid vigede
derfra nogle berøvede Folk, Mænd og Kvinder med
deres smaa Børn udi nogle smaa Baader og Skuder,
og en Kvinde udi en liden Baad derfra udi stor Bedrøvelse og Elendighed fødte sit Foster paa Søen,
blev døbt udi Rønne Kirke, kaldet Poul. Samme Tid
ankom kgl. Majestæts Brev dateret Odense d. 1. Febr.
om Bøn- og Bededagene udi den nærværende onde
Tid for Kongen og hans Krigsmagt til Land og Vand
at forrettes. Derefter kom hid fra Skaane 5 hæderlige
Præstemænd, forjagede fra deres Kald, klagede hart
over deres Overfald, item kom Beretning, at Svensken
næsten de fornemste Steder udi Skaane havde inde, og
her udi Søen omkring Landet var ingen Mand trygge
for Overfald. Fiskerne lide af Fjenden stor Fortræd,
saasom d. 4. Juni, da nogle faa svenske Skibe her og
der under Landet Landsens Folk overfaldt, indtil de
om Morgenen derefter sig forsamlede, da Landskabet
holdte først deres Bededag med Andagt, søgte saa
Stranden at tage imod Fjenden, og med Gevær, Faner og Trommer !ode se deres Kønhed for Nexø
mod de Svenskes 46 Skibe, som laa langs udspredte
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der under Landet, hvilke lavede alle deres Sager til
med omhængte Skanse-Klæder og andet tilhørigt,
ligesom de vilde den samme Nat Landet antaste, laa
dog stille om Morgenen, indtil mod Aftenen sendte
Gud en stærk Nordost, der drev dennem fra Landet
sønder paa mod Tyske Siden; men nu mente man
for dennem sikker at være, tilførte de Landfolket en
bedrøvelig Pintseaften, [37] thi udi et regnagtig og
taaget Vejr kaste 3 de Svenskes Skibe Ankere Norden
for Rødne. Derfor søgte alle Mand Stranden, hvilket
der de Svenske fornumme, løfte de Anker og sejlede
derfra Pintse Morgen. Af den Glæde tilbevægede sjungede vi samme Dag Te Deum laudamus. Her er ikke
at fortælle den Møjsomhed Landfolket udstode Dag og
Nat, aarle [og silde] med Strippen og Rippen fra den
ene Lands Ende og Side til den anden, naar der hørtes der være set Skibe udi Søen, være sig paa hvad
Kant det kunde være, slog strax Alarm, og hver var
færdig at rejse immerfort did hen, Skibene vare stedte,
udi den visse Tillid man havde til Gud, han vilde og
skulde frelse os fra vores Fjenders Magt, hvorfore vi
med Flid d. 9., 10., 11. Juli holdte vores Bededage.
Brevene derom komme herhid for silde, ellers havde
de og her tilforne som udi København blevne holdne.
Søndagen d. 11 . Aug. efter de Svenskes Alliance
var Hollænderen kommen igennem Sundet, og her
omkring Landet alle Vegne sig med den svenske
Flaade bemænged, saaes her samme Dag over 100
Skibe med udhængende Flagge, da mente vi, det
endeligen skulde gaaet an paa Borringholm, hvorfore
der samme Søndag skete Prædiken paa Strandbakken
langs hen om Landet for den væbnede Mand, som
Kirken ikke turde søge, men maatte være paa Strand-
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bakken for Fjendernes Indpas, hvilke da her udi
Øster-Søen vare mægtige og berøvede mange ærlige
danske Mænds Skibe, Gods og Formue; saa toge de
og vor naadige Prinses Christian d. 5.'s 1) Galej paa
Svaneke Red. Men d. 16. Septbr. derefter kom et stort
hollandsk Koffardi Skib paa Ny-Kirkes Rev udi Vesten
Storm, havde inde foruden anden Vare 76 Læster Sild.
Skibet sloges udi Stykker og Silden drev til Havet,
saa de Svenske finge der intet Gavn af, som formodet
var. Siden sejlede tilsammen de Svenske Landet om
mod Aftenen med en mægtig Forsamling af Skibe,
syntes ikke ulige for Mangfoldighed som en Skov,
og fordi man ikke vidste, hvad de havde udi Sinde,
vaagede hver Mand den ganske Nat bevæbnet; men
siden tinge vi Kundskab, de udi Vesten agtede at gøre
vor Konges Flaade Overlast, hvilket dog Gud naadelige forhindrede.
For Nexø tildrog sig et eventyrligt Puds. Der
havde lagt sig paa Reden en svensk Bøjert. Skipperen bedrog nogle af Fiskerne der deres Vare ifra;
synderlig lurede han en Mand en Fjerding Smør fran,
lovede Betalning, men skete ikke; thi beraadede denne
Mand sig med nogle andre at ville søge sin Betalning saaledes, at de om Nattetide hemmeligen vilde
Bøjerten overdrage og den med Folk og Føre fangen
tage, tog saa til sig en Snes Mænd. Som det nu var
mørkt bleven, roede de stille til Bøjerten uden nogen
Bulder, [38] komme iligen derudi og antastede en,
som holdt Vagt, og lagde Kabyssens Laage over de
7 Skibsfolk, som sade der nedre og drukke Tobak. De
gave sig da samteligen, bleve saa med Bøjerten med
8 Stykker paa udi Havnen med stor Glæde indførte.
1)

Christian d. 4.'s ældste Søn, udvalgt til Tronfølger 1608.
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Men det tog en tragediske Ende ·paa det sidste; thi
Bøjerten hørte General Wrangel til, hvilken Sommeren efter søgte Betalning for den, da han lod Nexø
By ganske udplyndre.
Men det nu saa ilde tilstod alle Vegne, er en kgl.
Majestæts Skude hid fra Christianopel ankommen at
hente did til Gesandterne Proviant, da der om Freden nu tracteredes. Der man nu af disse gode Tidende
om Fredens Slutuing vare meget bleven udi Hjerte og
Sind forandrede, ankommer 2 svenske Skibe og en
Skude mod Natten (11. Marts) under Sandvig Norden
for Slottet, vilde sig snigende paa Landet indgive;
men der Vagten hidsede dennem de blaa Mørder og
Jærn-Rotter1 ) paa, lode de hasteligen ad Søen henstaa.
Derefter kom (22. Marts) hid fra Reden i stor Fare udi
en Fiskerbaad vlbr. Laurs Oaltung og Capt. Evert Castensøn med tvende Baadsmænd af Fængsel, der de
havde været udi bestrikkede, meget glade de saadan
deres Fjenders Vold vare entledigede. Saa blev herfra
og forskikket til Christianopel (18. April) en Skude
med Proviant til dennem, som arbejdede paa Freden,
og d. 29. dito ankom kgl. Majestæts Skib "Den hvide
Løve" derfra og endnu vilde did hente Proviant; saa
som de laver sig paa Rejsen did igen ~g ere færdige
herfra, laa noget ude paa Rønde Red, ankommer
(7. Maj) "Katten", et svensk Skib Sønden af, sniger sig
ind om Morgenen Kl. 7, haver saa indsæt nogle af sine
Folk udi en Skøjte og hastig angriber "Løven" s Tov
og det afhugger, søger saa paa Skibet, sætter Sejlen
udi Top -og dermed afsejlede. Dog vore Folk paa
Landet gave lystig Fyr af grove Stykker, over 15 Skud,
foruden hvis skete af Musketter og Bøsser. "Katten"
l) Er sikkert en Vittighed for Krudt og Lod.
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pustede og fra sig alene 5 Kugler og miste 9 af sit
Folk, som han strax under Landet kaste over Bord.
Paa vor Side blev en Mand med en forgiftig MusketKugle skudt, som en rum Tid derefter døde.
Siden (23. Maj) saa man 11 Skibe for Nexø, hvorfore Alarm skete tvert over Landet, thi man tænkte
da, at de Svenske vilde søgt Landgang; men det var
ikkun deres optænkte Paafund, saaledes at gøre Folket ofte Uro og Møje, at de skulde slaa dennem til
Sikkerhed og ikke tage Vare paa. Hvorfore de ofte udi
Hobetal før og siden haver ladet sig til Syne under
Landet; som og den 1. Juni !ode de sig ved 20 Skibe
Sønder under Landet se, som alle tillige (6. Juni)
!ode staa ad Søen, der de fornumme, Landfolket vare
udi Beredskab.
Men nu kommer jeg til den sørgelig Akt,
hvorledes Landet er under [39] Svensken bragt,
der Fortuna var os saa u-blid,
at vi ej bestod Sveco 1) udi Strid.
Den 9. Juni, en Mandag Morgen, kom den svenske Flaade, 26 Skibe, som havde ligget for Wismar,
der om Natten havde saa paa passet, at Vagten ikke
kunde blive dennem vaer, ned for Nexø med en
Sønden-Vind, Klokken til 6, og var da, det første det
paa Landet rygtedes, at Svensken med sin Armadie 2 )
var under Landet for Nexø, hver Mand hen strax udi
en li til Hest og til Fods ilede (Kl. 7). Imidlertid
forsømmer sig- ikke Wrangel; men førend han under
Nexø kom, havde han alt ladet sine Skøjter og Sluffer udsætte og Folk beskikket udi dennem tilrede
Landgang at gøre, og strax lod sine Stykker affyre
1) Svensken. -

2) Flaade.
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paa Byen, nogle Hundrede Skud uden Ophør (Kl. 8);
saa at førend Landfolket Halvvejen derhen komme
kunde, vare de meste Skud alt paa Byen gjorte og
hans Folk udi Land sætte, hvor der ingen af vores
til Modstand fandtes, uden en brav Soldat Albert
Wulfsøn af Svannike gjorde etlige 1) Skud udi en Il
mod Slufferne og ihjelskud nogle Svenske, maatte
dog og paa det sidste der paa Stedet ærligen dø. Som
da nu de Svenske (Kl. 10) vare komne paa Landet
Norden for Nexø, paa en Sted kaldes Malquer 2 ), søgte
de Byen og den uden Modstand indtoge; strax ilede
efter dennem Wrangel til Landet, vilde og være Gæst
der, siger sit Folk saa til: "Jeg finder her min Bøjert
for mig, hjælper at hævne slig Hovmod." Saa toge
de først alle Stykker, som om Stranden her og der
vare plantede, !ode dennem føres ombord, og Byfolket maatte strax lægge deres Gevær udi fra sig,
og havde han over 500 Mand af Krigs- og Baadsfolk
da med sig paa Landet. Disse gav han Forlov at udplyndre Nexø, hvilken Udplyndring alene stod paa udi
4 Timer, og derefter skulde man ikke finde [noget] udi
nogen Mands Bo, der skulde været en dansk Skilling værdt (Kl. 12), uden hos trende Mænd, som var
givet Qvarter 3), dog de maatte og sætte til. I det Opløb miste 3 Borgere der og en Bonde Livet og en
Borgere sin Haand, som og siden deraf døde. Her var
ikke Kirken forskaanet, udi hvilken de indbrøde, toge
deraf Kirkens Ornamenter, Bøger, Messe-Klæder, det
ringeste med det meste, uhørligt! Der de Svenske nu
saa havde Nexø udplyndret og det fraplyndrede Gods
til Skibene ladet udføre, af Guld, Sølv, Kobber, Tin,
Klæder og al Husgeraad, saa intet mere var tilovers,
l) nogle. -

2) Maltkværnen (underv. Skær). -

3) Skaansel.
6
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men havde gjort dennem nu saa meget fattige, der
tilforne havde haft megen Formue, begave de Svenske
sig udi Drukkenskab, eftersom de tilforne udi Plyndringen havde ført Øl og Vin tilsammen paa en Sted,
drukke sig saa fulde som Svin, laa alle Vegne om[40] strøede paa Gaderne, udi Stræderne, udi Husene
og udi Løkkerne, drukne og afmægtige. Der General
Wrangel saa slig sit Folks Ubesked, blev han meget
fortørnet og vidste sig ingen Raad, men befrygtede
sig for Landfolkets Komme. Her hjalp ikke hans Formaning hos disse fulde Svin; jo mere han skyndede
dem ombord, jo mere de sove og snorkede, og at
han med højeste Nød finge de fleste opvakte. Dog
nogle bleve forsømmelige og glømte baade Flaaden
og Vandet; han gik af en Plads paa den anden, raabende: ,,Op, op, op, her er Juten, Juten gæster os
nu; ombord! ombord! Juten er over os, og her maa
vi nu lade vores Liv!" Det havde været højeligen at
ønske, at Landskabet havde vidst, hvorledes det stod
til med disse fulde Gæster, at de kunde lært dennem
til at betale Øl og Vin, førend de havde sluppet saa
toldfrie bort; men man mente, de Svenske havde været saa stærke udi Land, at man dennem ej kunde
bestaa. Officerer og andre havde ikke heller Hjerte
at slaa, Frygt var indjaget udi hver Mands Hjerte af
Nexøboers Relation 1 ), som meget berettede om de
Svenskes Mangfoldighed og Grumhed, hvilke Byen
havde entviget, da Stykkerne ginge løs.
Saa undkom da Wrangel med sin Bøjert og sine
fulde Soldater, hvilke han artligen paaklappede, førend
de komme ombord. Han havde og Capitainer Ogelbye og Biørn med sig; de sloge nogle Rør og Kæp1) Beretning.
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per udi Stykker paa disse drukne Folk, førend de
kunde bringe dennem til Stranden. Her var dog Glæde
blandt Sorgen bemængt, at Fjenden var frygtagtig
faren til Skibs, forhaabede ikke videre Antastelse, men
hver mente sig nu herefter at ville defendere 1 ). Flaaden laa saa stille, 32 Skibe, Dagen efter (10. Juni) med
deres flyvende Flagge; da sendte Wrangel Bud til
Landet medhavende een af Landsens Capitainer, Sivert Oagge, som han tog med sig fra Landet, og lod
spørge, om Landskabet vilde gaa hannem til Haand,
da vilde han bevise dennem igen Velvillighed; hvis
ikke, skulde ingen spares, om de opsætte sig imod
hannem. Da eftersom Svensken havde Stykkerne
borte, 15 tilsammen med Nexøbos Gevær, der samme Ort skulde forsvare, og man aldeles ingen Tidende om Assistents fra København hørte, besluttedes
(11. Juni}, at Landskabet vilde for Landet brandskatte,
og ikke anderledes gaa Wrangel til Haande, men
være hannem qvit udi andre Maader, saa han ikke
over dennem skulde byde og raade, ej heller hans
Folk nogen Steds at stedes en Fod paa Landet. Accorden skete paa 10.000 Rdlr., [41] hvorom de Svenskes Seeretærer, en Slesier Baltzar von Svanenthal,
en snedig Ræv og listig beslagen Mand, der 2 Gange
var med udi Landet, førend Accorden skete, og ofte
tilforn mange Skrifter udi Generalens Navn lod til og
fra Landet passere, hvoraf end rigtige Copier befindes, som herudi for langvilligt var at indføres, da2 }
stilede Brandskattens Contract ret af sin Ræve-Hjerne
og udi saadan højslesiske Stil, at den ikke kunde
hasteligen af de Vedkommende, som da ginge som
halvdøde Folk, forstaas. Men de finge det at forstaa,
1) forsvare. -

2) Ms. har "dee".
6*
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da Pengene udi 2 Terminers Forløb skulde erlægges,
først 4.000 og sidst 6.000 Rdlr. Dette eneste var
Svenskens bedste Tilsagn og Landskabets Fordel,
at deres Mandkøn ej af Landet skulde blive borttaget. Der nu Accorden var sluttet, pakkede Svensken
sig ombord, og hver Mand var udi Mening, at Skibene skulde faret sin Kaas, indtil Pengene havde
blevet samlede, at der aldeles ingen af Skibe eller
Folk skulde haft Molest; men strax befandtes Svensken at bruge sine Praktiker 1 ), løfte Anker, foer saa
fra Nexø til Svanike, hvor der nogle Svenske gave
sig udi Land at købe Fetalje, ginge saa videre nordlig om Landet (13. Juni), hvor de toge et dansk Skib
til Pris.
Her hos os paa Landet var da hos alle, Gejstlige
og Verdslige, en stor Omhu og Besværlighed, hvor
den udlovede Brandskats første Summa inden 12 Dages Ende kunde saa hasteligen tilvejebringes, og
Resten inden 2 Maaneders Forløb strax derefter. Hver
Mand gjorde sit bedste den første at fremskaffe. Den
toges, ihvor den var at bekomme, idet man tænkte
for Svensken ganske sikker og fri herefter at blive.
Men førend man eragtede Sagen ret, var Wrangel
før om Natten kommen udi Landet, og indtog saa
(d. 17. Juni) Slottet Hammershus, efter derom gjorte
Bekendelse og sluttet Dom for Kongen og Raadet
paa en almindelige Herredag til København Ao. 1646
udimellem Landsherren velbr. Holger Rosenkrantz og
Landets Officerer vidtligen passeret, hvorom end ogsaa
findes rette Copier endnu til Efterretning. Der han
nu efter sin Villie havde Slottet og Landet under sin
Vold, holdt han der med Sine Hus udi Lyst og Glæde,
1) Kunstgreb.
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og gjorde sig glad af Landsens Gode, endog han
d. 20. Juni blev noget underlig udi ·sit Sind, at en
streng Nordvest drev en stor Bøjert og en Galiot ind
paa Klippen, samt anden Dagen et Brandskib og en
Galej med hvis de inde havde, ginge alt udi smaa
Stykker. Den hele Flaade laa og da udi største Fare,
kunde ikke rippe 1) [42] eller komme Landet fra, fordi
det graaede [!] saa meget hardt, hvorover der var stor
Sorg hos de Svenske, dog hemmeligen, saa Wrangel
da hverken gad ædet eller drukket. Dagen efter
(22. Juni) lader han Breve udgaa til Landskabet, at
de endeligen skulde møde paa Slottet d. 23. Juni. Da
forsamlede han dennem der udi den inderste Gaard,
kaldes Mantel Gaarden, hvor han stod paa Trappen
over dem alle, æskede Eden af dennem til Sverriges
Krone med gode eller onde; her vare de tvungne
dertil, indknebne udi den trange Gaard. Dersom de
havde sagt udimod, havde de vaabenløse Folk mist
Liv og Levnet; thi efterfulgte de hannem udi Talen,
som han talede for, menende den tvungne Ed ej at
være skadelig; de havde dog deres Hjerter hos Gud
og kgl. Majestæt af Dannemark. Der han nu havde
taget Eden af dennem, lod han Flaaden rippe udi et
taaget Vejr ned saa vestlig om Landet, Sønden for
Rødne, hvor den kaste Anker paa en farlig ond Ort
ved Skieleøer inde paa Revet. Skibene havde ikke
saa hastelig sæt, førend der en meget grusom Storm
af Vesten opkom (29. Juni), saa det var umuligt, nogen
af dennem kunde rippe sit Anker, meget mindre
komme derfra. Der miste da Wrangel tvende af Flaadens bedste Skibe, kaldtes "Vestervig" og "Gamle
Fortuna", saa og en meget stor Bøjert, kaldtes "Haff1) løfte Anker.

86
pherdt" 1), hvilken var de Svenskes højeste Lid 2), der
allevegne efter deres Beretning havde været den første
og sidste udi Spillet det onde at udrette. Der Wrangel nu saa, staaende paa Landet udi Rødne (1. Juli),
disse Skibes store Fare, de vare udi stedte, græd han,
vred sine Hænder og ønskede sig aldrig at maatte
have tenteret 3) Borringholm, uden været langt derudi
fra: tvende de bedste Skibe vare udi Land drevne,
"Katten" stødte paa Klippen, ,.Ørnen" stod fast paa
Grunden, Blum Under-Admiral havde opsæt Tegn,
ladet al Modet falde. De Danskes "Stormarn" miste
der sit Ror, kom paa Sejlen, stødte paa Churske
Strand, blev der bestaaendes. I de Svenskes Agt var
ikke nogen Tid at slippe derfra med Livet. In Summa:
Landets. Herlighed havde Wrangel mist ved Brandskat
og Afgift, men her var alt mere forloret og mist, saa
Sorgen var større hos hannem da, end han nogen
Tid vilde lade vedgaa.
Her kom og strax for hannem en liden Sorg til
denne, thi der kom (5. Juli) hannem hastig Tidende
til Rønne, at der saas en Flaade Østen Lands. Da
mente han og hans hos havende, at det var Kongens
Skibe af Dannemark; thi søgte han med [43] Sine
hastelig den østre Strand, hvor de ankomne Skibe
gave Løsen og derpaa bleve kendt, de vare Svenske.
Saa samlede da sig begge disse Flaader og ginge
ad Sundet. Men strax der efter (9. Juli) lod Stads-4 )
Commandanten, Johan Bardon, hele Landfolket til
Slottet med deres Gevær opfordre, samlede dennem
saa udi en Løkke under Stykkerne, befaler dennem
lægge Geværene neder fra sig paa Jorden, han havde
noget med dennem at tale, siger saa dette at være
1)

:i:

Havhest. -

2) Hjælp. -

B) angrebet. -

4)

:i:

Slots-.
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Generalens Befalning, de skulde lade deres Gevær
opføres og gemmes paa Slottet til videre Besked,
siden skulde de faa de nnem igen, hvorpaa ingen
Tvivl skulde være; vilde de ej dette indgaa, skulde de
men fort sige det fra dem. Her var ikke lang Betænkende for Haanden. Stykkerne paa Slottet var stillet
lige paa Almuen. Dersom de nu ikke hans Begæring
havde efterkommet, havde det Udseende til al Undergang; der mi_ste Indbyggerne deres meste og bedste
Gevær, der siden til Sverrig bleve bortførte, hvilke
højere vare s)rntterede end Brandskattens Summa.
Samme Dag dette skete, afsejlede her fra Landet
velbaarne Holger Rosenkrantz fra Rødne, der ved
20 Aar havde haft Landet udi Forlening og det lovligen og berømmeligen forestandet. Der efter lod
Commandanten (13: Juli) til Slottet ved 30 Musketerer
ophente tvende Borg mestere af Rødne, Peder Kofoed
og Jens Sørensen med stor Raab og Skrig, for Maaneds-Skatten ej var opkommen til Garnisonen, var
ikke andet at høre end f utte Cujon. Da ønskede
hver Mand hos sig at ville heller dødet alle paa Strandbakken end se, høre og lide saadan Fortræd imod
de Svenskes gjorte Løfte og Tilsagn; men her hjalp
nu ingen Ønske, det var for silde betænkt. Han lod
ogsaa (4. Aug.) ophente til Slottet alt fremmed Gods,
som til Landet var indsendt, at forvares, det maatte
være af ringe eller stort Værd, det var hannem dog
tjenligt. Forræderen sov heller ikke her.
Foruden saadan Hj ertes Bedrøvelse paakom end[og]saa nu Landskabet en stor Guds Vredes Straf. En
g ruelig Nordvest-Storm (d. 10. Aug., Laurentius Dag,
menes gemenlig ulykkelig) afslog Kornet af Axene,
saa at mere end halve Grøde blev udi Stubben be-
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liggendes. Skaden æstimeret over 2000 Tdr. Korn,
eftersom Bygget da var meget stridt og fuldkommet.
Saa kom her da nogen Trøst igen, der Tidende hidbragtes, at Fred var sluttet (ved Brømsebro 13. Aug.),
efter hvilken man saa inderlig forlængtede. Der Capt.
Ogelbye det fornam, lod han anstikke "Vestervig" s
Vrag med Ilden (22. Aug.), som stod højt oven over
Vandet, men Røndeboer opfiskede der meget Jern,
Kugler og nogle Stykker, som dennem stor Fordel tilføjede. En forfærdelig Østen-Storm opkom (7. Septbr.)
og inddrev for Nexø et svensk Skib, hvilket sloges
udi Stykker, blev deraf druknede 13 Mennesker, som
komme alle udi een Grav.
Der nu Bardon formærkede sin [44) Tid ej længer
her at forblive, befaler han, Landskabet skal udm undere hannem 100 Heste, hver Hest af 30 Rdlr.s Værdi.
Denne hans Befalning syntes den gemene Mand
meget sælsomt, thi vilde de den ikke efterkomme;
men er dog alligevel sluttet, 50 Hester af Landet hannem skulde leveres. Thi opsætte sig 3 Sogner med
Profos 1) , toge deres Sogne Stykker og førte dennem
hjem, hvorover Bardon (23. Septbr.) udsender 60 Mand
fra Slottet, der overdrager Mads Koefod og hans Broder og dennem udplyndrede, dreve saa Bønderne paa
Flugten og afbrændte Hans Nielsøns Gaard udi Riseby udi St. Clemends Sogn med alt hvis han havde
og ejede, havde og gjort mere Skade udi samme
Sogn, havde ikke fornemme Godtfolks Forbøn det
forekomm et. Saa maatte nu Landskabet (30. Septbr.)
notens volens 2 ) give Bardon efter Begæring, ikke
alene Hestene, men endogsaa 5 Maaneders Sold, item
1) egl. Skarpretter; her menes vist blot: med Magt el. lign.2) enten de vilde eller ej.
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den resterende Brandskats Summa i Korn, Fæ, Smør,
Penge etc. foruden Landgildet, Landet skyldede det
Aar; nogle Skuder fulde med Øxen og Fæ, Korri,
Smør, Fetalje, de fra Landet medhavde, afsejlede. Saadan Sorg man saa for Øjnene dagligen, var bemænget
med de ønskelige Tidender (4. Octbr.), om den gyldne
Fred sluttet var udimellem disse nabolige Riger, og at
vi vare igen komne under Dannemarks gode Regimente og vores kære christelige Konge og Øvrighed,
der sine Undersaatter saa hjerteligen elsker, haandhæver Guds Ords Tjenere og hver ærlig Mand til
Rette hjelper. Dette blev udi Gerningen fuldkommet
(29. Octbr.), da de danske Commissarier, velb. Mænd
Sigvert Urne, Flemming Ulfeldt og Kjeld Krag
Seeretærer ankomme til Landet med glade og fuldkomne Tidende om fredens Slutning og en naadigere Konning og Herre.
Saa maatte nu Svensken (1. Novbr.) vige deres Palads og pakke sig ganske fra Landet. Commissarierne
hørte saa Landfolket, der vare forsamlede (6. Novbr.)
udi Rødne, saa mange som Vaaben kunde bære, udi
Rette om Landets Erobring med des Beskaffenhed,
hvorpaa de finge redelig Resolution 1). Der efter toge
de (8. Novbr.) Eden paa [ny] af hver og alle at findes
vores naadige Herre og Konge lydige og tro, hvorefter de udi Herrens Navn herfra afsejlede med Lykke
og beholden Rejse. Siden efter kgl. Majestæts Befalning er Landsens Capitainer ved Capt. Evert Castensøn bortsendte til København, hvilken efter dem hidkom d. 4. Decbr. og d. 12. dito med dennem bortsejlede herfra. De bleve indsætte paa det blaa Taarn,
indtil Forhør paa Herredagen, hvor de skyldige ere
1) Besvarelse.
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blevne [45] landflygtige dømte (Juni 1646) og deres
Gods udi Kongens Vold, men de uskyldige salverede.
Gud den hellige Trefoldighed, som forlenede os udigen Fred og Rolighed, til Ære have vi den sidste
Dag udi dette Aar (1. Decbr.) holdet højtidelig med
Sang, Prædiken og hjertelig Taksigelse. Gud være
vor Ven fremdeles. Amen!
Derefter den 15. Juli 1646 ankom til Landet velbr.
Hr. Ebbe Ulfeldt fra Øse!, an nammede Slottet og
Landet udi Befalning af hs. kgl. Majestæt, var her udi
5 Aar og afsejlede herfra igen d. 30. Apr. 1651.
Ao. 1647 d. 2. Juni døde den udvalgte Prins Christianus Qvintus til Dannemark og Norge paa Rejsen
til Dresden, hvis fyrstelige Begravelse skete d. 8.
Novbr. derefter, og udi samme Maaned d. 16. dito
var en meget stor Storm, ja ganske gruelig og forfærdelig her paa Boningholm med et Jordskælv. Gud
være lovet, det saa skikkede, at det uden Skade afgik.
Ao. 1648 d. 28. Febr. døde Kong Christian d. 4.
til Køoenhavn udi Haven paa Rosenborg etc. Hans
Majestæts Levned her kortelig indføres.
Ao. 1649 St. Povelsdag saa man her tvende Regnbuer paa Himlen; sammeledes tordnede det d. 22.
Februar udi samme · Aar, hvilket er udlagt saadan
Aars Tid ikke at være sket til bedste. Gud afvendte
al Ulykke, hvorpaa dog udi dette Aar gemenlig fulgte
gruelig Storm og Uvejr, der foraarsagede megen
Ulykke til Søs, og blev her under Landet Tid efter
anden udi samme Aar og tvende Aar derefter mange
Skibe for Hollænderen, Engelske, Skotter og flere andre, Bremerske og Lybske etc.
Ao. 1650 27. Juli var en forfærdelig Storm med
Regn og gruelig Torden, begynde KL 4 om Efter-
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middagen og varede mod Midnat; da nedsloges Hagelstene store :som Hasselnødder, noget kantede, men
midt udi hvert Hage! syntes som et Menneskes Ansigt. Dette Uvejr og gruelige Storm slog Kornet neder paa Marken og gjorde derpaa en usigelig Skade.
Samme Aar vare af kgl. Majestæt hidsendte til Landet
Rigens Commisarier velbr. Hr. Rommel, Christen
Skeel og Peder Redtz adskillige Uordninger at neddæmpe og nogen Irringer, imellem velb. Landsherren
og Landskabet opkomne vare, at bilægge, som og lykkeligen blev til Ende forrettet. De ankomme til Landet
d. 1. Septbr. og afrejste herfra igen d. 14. do. D. 24.
Dag udi denne Maaned bleve de 4 store svenske Skibe
paa Sandhammeren under Skaane med meget dyrebare tyske erobrede Gods, Klenodier, Guld, Sølv og
[46] usigelige herlige Vare med Top og Takkel. En
stor Skade og Ulykke, alle Folk druknede elendigen.
I dette Aar haver Rigens højærede Hovmester velb.
Jachim Gerstorp af kgl. Majestæt bekommet Borringholm udi Forlening, og gik det meget ønskeligt og
vel til her paa Landet udi 8 Aars Tid, han Landet havde udi tvende sine velbetroede Fogders Tilsyn, nemlig Laurits N. og Jens Laursen Risom, saa alting da
her udi hans Tid vel tilstod. Velbr. Alb. Friis var
imidlertid Commandant paa Slottet og over Landet,
og Aaret derefter (1652) d. 2. Juni kom hans Velbaarenhed selv med sin velb. Frue Fru Øllegaard
Huitfeldt, velb. Christoffer Li1Zde1Zow, Heildrik Møller og andre, som vare med udi samme Comitat, til
Rønne; d. 3. og 4. do. rejste de udi Landet og derefter indlosseret udi Rosengaarden i Rønne, bleve der
nogenledes tracterede og d. 5. do. med god Vind
herfra til Ydsted bortsejlede. Samme Aar d. 14. Decbr.
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skete tvende store Tordenslag og saas da paa Himlen tvende Regnbuer, og den sidste Dag udi samme
Maaned skete et stort Tordenslag med megen Lynild
og Forfærdelse om Morgenen KL 5, hvorefter paafulgte
strax udi det angaaende Aar en gruelig Pestilentse.
Man saa og en Ild tilforne først d. 16. Juli (1653) og
siden udi nogle Dage der efter continuerlig paa slette
Mark ved Mads Koefods Gaard udi Persker Sogn,
som brændte og røg der af Jorden paa adskillige
Pladser, hvilken med stor Møje blev dæmpet, og ikke
man kunde udi nogen Maade erfare, hvorfra samme
Ild kunde udi nogen Maade haft sin Oprindelse.
Udi samme Vending skete det d. 18. Aug., at forfærdelig Torden ihjelslog en Mand Jep Hansen af
Arnagge ved Bavne udi Vestermark Sogn. I lige Maade skete og imidlertid d. 4. Søndag efter Trinitatis om
Morgenen ved Solens Opgang, at en Kvinde af Rønne,
som opgik at melke, hørte først med lydelig Stemme
syngendes : Nu bede vi den Helligaand etc. Siden
der hun saa sig om og iblandt Kornet udi en smal ,
Reen, saa hun et meget dejligt hvidt Barn klædt udi
en hvid Skjorte; det bad hende ikke frygte, og sagde,
at for Menneskens Ondskabs Skyld skulde først komme stor Døde og Pestilentse iblandt Menneskerne, og
siden forfærdelig Krig, Hunger og Dyrtid. Dette skulde
hun aabenbare folket, saa at de til Pønitentse skulde
bevæges, hvilket hun haver aabenbarlig bekendt for
Sognepræsten og Øvrigheden med grædende [47]
Taare saa udi alle Maader sandfærdeligen at være
sket. End mere, d. 30. Maj (1654) hørte man udi
Luften paa een Tid her over Landet 26 Skud, store
og forfærdelige, og saa Ild skinbarligen brænde udi
Luften; var paa den Tid ingen Regn, uden den for-
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giftige og hidsige Pestilentse regerede da paa Landet
meget hefteligen og havde saa forgiftet Luften, at den
lugtede meget ilde. Saa tildrog sig og d. 2. Aug.,
da Pesten allermest grasserede, den forfærdelige Formørkelse, da de IO Parter af Solen vare slet formørkede, at man udi Husene her ikke kunde se det ringeste af Dagsens Lys, men maatte forblive stille paa
det Sted, man var, enten siddeodes eller staaendes.
Efter nogle fromme Folks Begæring er her indført
en Fortegnelse paa dennem, som ere døde udi hver
Sogn og By her paa Landet udi Pestens Tid, som
anfangedes [udi] Nexø d. 16. Augusti og til den endedes in Martio 1655 :
Nexø .
Bolsker .
Rønne
Knudsker
Nyker .
Clemedsker
Rutsker
Hasle .
Olsker
Allinge og Sandvig .
Rø

.

413
186
304
108
152
278
230
133
81
102
154

Østerlausker .
295
Gudium og Meislade .
105
Østermarie . .
375
lbsker . .
229
Svanike.
157
Polsker .
239
Persker .
243
Aaker og Aakirkeby
557
Nilasker og Arnarge
202
Vestermarie
353
Summa 4896

Under samme Tal er og befattet disse efterskrevne
6 hæderlige Præsters Navne, hvilke og da udi Pestens
Tid ere ved Døden bortkaldede:
1. Hr. Svend Lauridsøn Bore, Sognepræst til Aakirke,
døde d. 6. Apr. 1654.
2. D. 30. do. døde Hr. Peder Jensen Lund, Sognepræst til Rø Sogn.
3. D. 29. Maj døde Hr. Jens Hansen Kiuse, Sognepræst til St. Nicolai Kirke.
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4. D. 5. J uli døde Hr. Hans Andersen Raujjn Alburgensis, Sognepræst til St. Povels Kirke.
5. D. 5. Aug. døde Landsprovsten, hæderlige og vellærde Mand, Hr. Jens Pedersen Borringholm,
Sognepræst til St. Bodils Sogn og Nexø Kirke, fordum Provst for Studenterne paa Klosteret udi København, en andægtig Mand udi Kald og Embede
og velfortjent af Christl Menighed.
6. D. 13. Octbr. døde Hr. Jens Hansen Sode, Sognepræst til Rutsker og Hasle Kirke.
Hvis Sjæle ere udi Guds Haand, og dennem rører
ingen Pine.

Ao. 1655 var St. Povels Nat saa gruelig en haard
Frost, at en Mand af Polsker, Peder Mortensøn, som
kørte fra Nexø, frøs ihjel, [48] hvilken Frost og udi
lang Tid der efter continuerede. Item den halve J uli
Ma.aned og fast den ganske August Maaned regerede
det dagligen med Storm og Uværlighed, som foraarsagede en stor Skade paa Sæden, som stod paa Marken; den blev afslaget og ganske fordærvet. Skaden
beløb sig til mange 1000 Rdlr.
Ao. 1655 d. 6. Aug. er vor naadige Prinses og
Herres Hr. Christians Hylding sket og forrettet udi
København til at være Dannemarks og Norges Konge
og Herre. Gud give Lykke!
Ao. 1656 d. 11. Marts ser man Blodsdraaber at
være nedkommen til Peder Jensens ved Kirken udi
Aakikeby. Gud være os naadig!
D. 13. J uli St. Margrethe Dag gjorde Torden,
Hagl og Lynild megen Skade paa Kornets Væxt og
Grøde udi Nyker Sogn, saa og andensteds deromkring udi Nabolaget; haglede og samme Dag Hage!-
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stene ned ved Nexø store som Hasselnødder, hvilke
gjorde en stor Skade paa Kornet og Kvæget deromkring.
Her ankom til Landet et Brev om et Møde af alle
Stænder udi Riget til Odense udi Fyn d. 23. Febr.
[1657] efter kgl. Majestæts Befalning at skulle holdes,
hvorhen nogle Mænd her ifra Landet vare forrejste,
som d. 15. Marts der efter med gode og glade Tidninger igen hjemkomme.
D. 1. Juni [1657) tilsendte hs. kgl. Majestæt den
svenske Regering Fejdebrev for adskillige mange og
store Forurettelser, Dannemark var tilføjet, og ingen
Satisfaction igen efter Løfte derimod sket.
D. 25. dito var kgl. Majestæts Skibsflaade her under Borringholm, og blev vist berettet, at hs. kgl.
Majestæt udi egen Person var der selv paa. Nok d. 5.
Juli laa Kongens Skibe for Nexø. Item d. 14. dito
regnede her Blod med Vand beblandet neder af Himlen, hvilket skete til Dirich Pedersens udi Aakirke
Sogn paa Vindueskarmerne udi Stuen. Dagen derefter, d. 15. Juli, er der og set Blod ned regnet til
G: Hans Jensøns, en Udbyggeres, 7 Steder ved hans
Hus, og paa en Sten saas der ret levret Blod saa
vidt som en halv Haand.
Item d. 19. do. saa 3 Kvinder i Nyby en stor Mands
Skikkelse udi Luften, som sig bevægede hid og did,
som han havde været levendes.
D. 5. Aug. kom kgl. Majestæts Flaade igen for
Nexø, og da blev velbr. Albrich Friis med Officererne
og Soldatesket her fra Landet til Flaaden udcommanderet, saaledes at de d. 8. do. skulde være udi Beredskab med Flaaden paa 3 Skuder her fra Landet
til Landte Ryen at medfølge, hvor de og nedkomme
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400 Md. D. 14. do. komme Folket hjem derfra tilbage igen beholdne. D. 12. Septbr. løb svenske
Flaaden Norden om Borringholm til Tyskland tilsammen [49] 47 Skibe store og smaa, og mentes der
begge Flaaderne nu samme Dag og d. 13. do. at
være udi Slag tilsammen imellem den tyske Side og
Møen. D. 29. Novbr. ankom her visse Tidende 3
svenske Skibe med Rovgods fra Holsten og Jylland
udi Belt af vores Konges Folk at være optagne.
D. 11. Decbr. sejlede Borringholm forbi 25 af de
svenske Skibe, smaa og store tilsammen, med en
Nordvest Vind, komme fra Wismar og vilde til Calmar
til Vinter-Qvarter. Var da og her paa Landet for de
Skibe Alarm, saa hver Mand maatte rippe frem og
tilbage over Landet.
St. Povels Dag, d. 25. J an. (1658) er hørt Torden
her paa Landet, og mentes for vist ~t Jordskælv at
være forhaanden, hvilket Gud naadeligen uden Skade
afvendte. Men er synderligen at betænke, at dette
Aars Vinter var vore Fjender de Svenske meget favorizerlig. Den begyndte Nytaarstide med Blæst, Storm,
Frost, Sne, og holdt saa ved fast den hele Januar
Maaned; siden varede Frosten længe og streng, saa
ikke af gamle Folk en haardere og strengere kunde
mindes ; var meget bedrøveligt for dem, som havde
lidet Foder og mange Kvæg, hvorover udi denne
haarde Vinters Tvang og Foder-Mangel mange Hundrede Kvæg ynkeligen bortdøde, saa mangen Mand
da bleve derover slet forarmede. Vinteren varede
continuerlig med skarp Frost til den 23. Marts, dog
frøs det siden endda af og til, førend fuldkommelig
Opslag blev, til d. 18. April; saa tøede det op for
Alvor.
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Og efter som mange, ubekendte om denne Lands
Lejlighed, haver saa meget inderligen været begærendes at vide, hvis mærkeligt sig er tildraget fra den
Tid, den svenske Regering er hid til Landet kommen,
og siden indtil Nytaars Dag 1659, besynderlig hvor
Landet har været beskattet med de haarde Besværinge,
der haver aarsaget Landsens Indbyggere til at gribe
til de yderste Midde! udi deres højeste Trængsel og
Nød. Da efterdi alt dette af Borringholms Manifest
[er] uddraget, hvilken var vel af gode Personer til Trykken bevilget, men blev dog ikke efterkommet, er dette
sig saa udi Sandhed tildraget som følger:
Eftersom det var saa Gud behageligt, at [50) de
Svenske brugte Isen til Fordel som en Bro Dannemarks Landet at besøge, indtage og overrumple, er
der oprettet til Rodskilde Contract imellem begge
disse Rigers Konger, som bestod udi 20 Artikler, hvor
da iblandt andet Borringholm er denne Regering
ugerne afstaaet. Derover er Johan Printzenskiold paa
Svenskens Vegne her til Landet d. 29. Apr. ankommen, annammede Slottet og det med 130 Mand, som
han med sig havde, besættede; saa d. 6. Maj sammenkaldede [han) Landfolket udi Aakirkeby, lod læse sine
Ordre, lovede store Løfter paa de Svenskes Vegne
og Gerning paa høje Ting, endog aldeles intet paafulgte, uden d. 12. begærede af Gejstlige og Verdslige Rigtighed paa deres Indkomst, og der næst efter
lod Seddel udgaa til hver Sogn om saa mange Skæpper Gryn, Pund Kød, Spader, Hakker og nogle Par
Sko, item Sengeklæder, Gryder og Kedle, ·som til
Slottet strax skulde opsendes ; og da Eden d. 27. do.
udi Malmø aflagdes af nogle Landmænd, dertil deputerede af menige Stænder, samme do. lod han her
7
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alle Byer, ja hver og en skrives udi Skat, hvilken de
d. 3. Juni maatte udlægge. Derefter d. 11. do. ankom fra den svenske Regering Befalning om almindelige Bededage, der holdes skulde den 18. Juni, 16.
Juli og d. 13. August. Var siden ingen Dag til Ende,
der jo om Skat paaraabtes, alt ondt optænktes. Landets indfødte Soldater, unge og gamle, maatte møde
med deres Gevær, de da havde, d. 6. Juli udi Rønne,
med sig tagende 5 Dages Kost, hvor velb. Oastav
Horn dem ved 500 Mand udi 5 Skuder lod indføre og foer her fra med dennem til Stettin. Gud
ved, hvad Sorg, Jammer og Klagemaal der da hørtes
ved Stranden, som saa mange gode Venner skiltes,
og ikke sammen komme alle igen uden udi Guds
Rige: Forældrene miste Børnene, Børnene Forældrene, Mændene deres Hustruer, Kvinderne deres
Mænd, Brødre deres Søskende, Slægt og gode Venner. Printzenskiold bekendte selv sig ikke nogen Tid
at have hørt større Graad jog Klagemaal, end da skete
udi hans egen og de andre Svenskes Nærværelse. Heraf
er kommet den sælsomme og unaturlige Graad, der
er sig tildraget udi Aakirke Sogn, hvor man haver
lydeligen hørt et Barn græde udi sin Moders Liv paa
det tredie Aar tilforn, førend dette sørgelige Tog skete.
[51] Derefter lod han udi sin Nærværelse al Landsens Kirkers Regnskaber forhøre, at han des bedre
kunde have deres Beholdning udi Agt, sig til bedste,
lod saa strax derefter unge Drenge opskrive udi hvert
Sogn paa 12 Aar og derover, der siden skulde være
udi Beredskab, naar han paaæskede. Saa paabød han
og hver Bonde at skulle give 2 Pund Salpeter eller
derfor betale 1 Sldlr. Penge. Siden sidst in Julio og
først in Augusto lod han en ugudelig Boghandler 1) alle
1) er vel en Skrivefejl for Bogholder.
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Steds paa Landet omrejse, der udi hvert Sogn, hver
Bondes Huse og Gaarde med tilliggendes Sæd-Agre
og Enge, geometrice Vis skulde beskrive og med
Mænd taxere og sætte, af hvilken Ager-Jord og EngesBund de ikke alene skulde udlægge Skat, som deraf
paabudet blev, men endogsaa af Kornet, Høet og Afgrøden, det bar, der foruden Skatter at udgive. Heraf
voxte stor Bedrøvelse hos menige Mand.
Og end foruden d. 3. Aug. lod han til Slottet opbyde Rytteriet, gav Befalning, de skulde have deres
Udmundering udi Beredskab og være færdige at rejse
bort, naar tilsagdes.
Den 8. dito lod han her om Landet fremsende en
Hejde-Rider 1), hver Mand fortrædelig, overdaadig 2)
og molesterlig, der Bønderne imod deres Villie Gods
og allehaande Godt afskaffede, foregivende alle Haande urimeligt om deres Skove og Ejendomme, lod saa
mønstre de unge og nye Soldater. Saa vilde han,
Kirke-Tjenernes Korn skulde af Bonden sættes paa
Ageren, imod Landsens vedtagne Skik, Maner og
Mulighed, lod ogsaa paabyde, hver Bonde skulde
give 1 Pund Blaar til Lunter, ja ellers og paalagde
Bonden udi Høsten mange uhørlige og uforsvarlige
Ægter, saa Sæden og Grøden paa Marken blev forsømmet, opædt, fordærvet og ødelagt. Komme ogsaa
hid til Landet saa mange svenske Tu11ere, ja fast saa
mange som Dager udi et Aar, der vidste ikke andet,
end Landet var saa overflødigt paa alting, at ikke
een eller to Personer det kunde udi den Bestilling
betjene, uanset det var nu udi saadan stor Betryk,
som fast ikke var udi Mandeminde at optænkes.
Denne deres flittige Udsuelse at efterkomme ideligen
1) .Skov-Rider•, ridende Jagtbetjent. -

2) overmodig.
7*
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og dagligen, nødte de Landsens lndvaanere til at
kaste en dyb Grav rundt om hver af de 4 Landets
Købstæder; men den 5te Købstad Aakirkeby kunde
de ikke omkring grøfte for dens Vidligheds Skyld, saa
og fordi den ligger paa [52] en Klippe; bekom dog
alligevel af de andre 4 Steder Told og Accise dagligen, saa der var ikke nogen Plage til, den jo blev
optænkt.
Saa kom da hans Befalnings-Seddel, at Rytterne
med deres Mundering skulde være færdige d. 8. og
9. October, hvor da 56 Personer bleve af Gejstlige
og Verdslige udmunderede, og af Høvdingen til Riga
udi Lifland i tvende Skuder hen commanderet. Her
foruden skete ideligen Bønderne stor Skade formedelst Hunde-Jagt og anden over kommende og tilføjede Foruretninger, der dagligen øvedes. Nu molesterede han dennem paany med Sengeklæder, som til
Slottet skulde opføres. Item d. 3. og 4. Novbr. var
hver Præst med 4 sine Sognemænd til Rødne udstævnte til at skrive hvert Sogn paa Skat. Hver Bonde
skulde give 16 Sldlr., nok Kopgeld 3 Mark, nok
1 Sldlr. til Salpeter. Disse 16 Sldlr. skulde udgives
udi tvende Terminer, og derforuden deres aarlige
Landgilde: Var da et meget strængt og haardt Paabud, nu der [var] 1) Misvæxt paa Kornet, 2) stor Fædød og 3) var Forbud gjort ingen at maatte sejle fra
Landet, saa her var ingen Penge at bekomme enten til
Skat eller andet. Hver Præst gav da 8 Rdlr. til Kopskat. Gav Høvdingen da og Seddel ud, at alle Bønder skulde tørre deres Landgilde-Rug og yde den tør
paa Slottet. Saa lod han og udskrive 50 Baadsfolk
af Købstæderne fra Landet. Skete saa et Opløb udi
Vester Herred. Aarsagen nogle svenske Soldater kom-
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me sildig til Knudsker Sogn om Skatten og der gjorde
Bønderne nogen Molest, hvorover han den 22. dito
lod sin Seddel udgaa selv at ville Slottet forsvare,
skrev saa den svenske Konge til Breve, sig mere Folk
at maatte tilsendes; saa straxen derefter lod sine egne
og Ridefogdens Sedler udgaa strengeligen om den
paabudne Skat, derefter lod sine Soldater søge til
hvert Sogn, deriblandt var en Fourrer, hvilken blev
af Bønderne dræbt med 6 Soldater, 3 fangne og 2
undkomne; dette skete imellem d. 8. og 9. Decbr.
om Natten. Men om Eftermiddagen før Kl. 4 begav
sig, at Høvdingen Printzenskiold var til Rønne ankommen, at ville med Magt udtage en Skude og Skibsfolk til at hente hid det Krigsfolk, han tilforne sin
Konge havde omtilskrevet. Da efterdi her paa Landet nu intet [53] andet var at forvente end idel Undergang og Fordærvelse, tilginge nogle ærlige danske
Personer, toge hannem behændigen fangen, gave hannem Qvarter, men han imod sin Tilsagn vilde ikke
holde Parole, derover han, som han vilde undløbe
af Arresten, er han til døde skudt, og 7 Personer, med
hannem vare, til Fangne tagne, item den utilbørlige
Hejde-Rider, som Bønderne uskyldigen havde molesteret.
Dagen derefter d. 9. dito er Slottet Hammershus
med Accord udbekommet, hvor hans Frue med trende
Børn er givet Qvarter, samt 120 Mands og'Kvindes
Personer, som der paa Fæstningen inde vare, udi
blandt hvilke og var en svensk Secreterer Carl Berg,
en tysk Skolemester Rudolphus, item en Lieutenant
med sin Kvinde, foruden nogle Høvdings-Tjenere. Her
kan nu ethvert oprigtig Gemyt hos sig deliberere,
hvad Aarsager der haver drevet og bevæget Landskabet
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til at gribe til disse yderste Midler, de grusomme
Plageri og utilbørlige Forhold, Høvdingen paa de
Svenskes Vegne imod Løfte og Tilsagn øvede og lod
ideligen øve imod alle, havde ingens Respect, men
søgte uden Forskel alles Undergang.
Efter at nu Slottet var vores udi Hænder kommen
paa kgl. Majestæts Vegne af Dannemark, hvilken det
som en Arveherre og Konge med Ret tilkom, og for
hvis Fromheds og Oprigtigheds Skyld saadan Troskab
blev øvet og af Landfolket saa megen Besværlighed
udstaaet, er det bleven med Folk nødtørftig forsynet
og med Vagt beskikket.
D. 28. Decbr. er en Bøjert under kommen indehavende et Hundrede Mand næsten med 80 Heste,
hvilke vare et udleest 1) Folk, onde, arrige og fortrædelige Skalke, der skulde hjulpet Høvdingen at ødelægge Landet efter hans Skrivelse til hs. kgl. Majestæt
af Sverrige. Gud vendte det anderledes. De komme
efter et synderligt Stratagemate 2 ) smuk udi Land,
men bleve siden udi en sikker Arrest, indtil de førtes bundne tilsammen og indledsagede udi Rønne
Kælder til videre Besked. Derefter den 31. dito ere
Hestene opskibede for Rønne, Bøjerten med 6 Stykker annammet, 2 Capitainer med Rytterne vel forvarte. De Svenske have siden fra Skaane hidsendt
ofte Baade med Folk og Breve til Høvdingen, som
d. 9. og 21. Jan., af hvilke nogle Personer ere levende
optagne, nogle døde. Men Nytaars Aften ankom en
vor naadige Konges Bøjert [54] med gode Tidende
fra hs. kgl. Majestæt, og siden d. 7. og 9. dito ankomme med 6 Skibe forskrevne Peder Olu/søn med
sine Medfølgere lykkeligen hid til Landet for Nexø
1) udsøgt. -

2) Krigspuds.

103
og da baade mundtligen og skriftlig med Segl og
Breve refererede vores naadigste Herres og Konges
gode Affection mod dette Lands lndvaanere, havde
Landet igen under sin Patrocinio 1 ) naadigst annammet, med Privilegier begavet, og Landsens Forstandere, gejstlige og verdslige, tilforordnet, og forbemeldte Peder Olsøn da at være sæt til Landsdommer
her ibidem, som han vel havde fortjent med sin Troskab og Flittighed. Da til en hjertelig Betænkning
om Guds naadige Befrielse fra vore Fjender er strax
berammet en Taksigelsesdag at holdes over alt Landet d. 28. dito, hvilken Dag højtideligen med Prædiken, Texten Psalme 103, Vers 1- 4, og aandelige
Psalmer, Te Deum laudamus, er til Ende bragt.
Guds hellige Navn være evindelig æret og priset,
som dette arme betrængte Folk fra deres Fjenders
Vold og Uret naadeligen befriede og hjalp dennem
under deres rette arvebaarne Herre og Konning igen
at komme, hvilken som en Fader hjerteligen alt godt
sine Undersaatter under, og dennem til Liv og Sjæl
alt godt troligen ønsker.
Hermed endes den anden Notation.

III.
Den tredie Notation eller Agtelse, som anlovet
er, bestaar udi, hvad Religion Indbyggerne have
haft der, siden de Landet Borringholm besætte, indtil de omsider ere komne fra den hedenske Vildfarelse til den christelige Tros Oplysning, hvilken
de siden der efter continuerlig haver vedholdet.
Det er aabenbarlig af alle Annalibus 2 ), disse nordiske Landes Provincier og Øer haver fordumme Dage
1) Beskyttelse. -

2) Aarbøger.
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alle været afgudiske og udi Steden for den ene og
sande Gud dyrket og æret adskillige Creature, Menneskens Hænders Gerninger, Dyr, Fugle, Orme, Sol
og Maane, samt og andre usigelige Ting, vare i saa
Maade hengivne af deres daarlige Forstand til den
hedenske Religion foruden den sande Guds Kundskab. I disse nordre Riger og Lande er Sol og Maane
tilbedet og æret; saa som naar noget synderligt skulde
for Hænder tages, maatte det endelig ske med [55] den
nye Maane, ellers mente man, det kunde ikke have
lykkelig Fremgang, hvilken hedenske Levning endnu
mange Steds er udi Svang; naar Ægtenskab skal begyndes eller andet højnødvendigt, maa det ske med
eller udi Nyet, ellers er al Ting dermed forgæves.
Thi der de efter deres Mening anfangede noget udi
Neje eller Maanens Aftagelse, havde det ingen god
Fremgang, uden ulykkelig.
Her foruden ere Planeterne ogsaa bleven tilbedne
og ærede, hvoraf de fordum vildfarende og vildførende
Folk have givet Dagene i hver Uge Navn; Søndag
er kaldet af Solen, Mandag af Maanen, Tisdag af
Marte 1), Onsdag af Mercurio 2 ) , Torsdag af Jove 3) ,
Fredag af Venere 4 ), og Løverdagen af Saturno 5), eller
saa kaldet, fordi de lovede 6) og rensede dennem;
Thor, af hvilken Torsdag og Tormaaned nævnes, er
Jupiter, hvilken de ærede som en Gud, med en Krone
paa og en Spir udi Haanden, siddende paa 3 Hynder udi en Stol; denne ofrede og paakaldte de, naar
Uvejr var for Haanden, Blæst, Storm, Regn, megen
Tørke, Torden eller Lyned. Vothan 7 ), det er Mars,
der Tisdag er nævnet af, ærede de udi Krigstid, naar
1) Mars. - 2) Merkur. - S) Jupiter. turn. - 6) badede. - 7) Odin.

4) Venus. -

5) Sa-
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Fejde og Orlog var for Haanden, han sad Thor paa
højre Side med Vaaben og Værge udi Haanden.
Frigga er Venus, deraf Fredagen nævnes, havde og
Vaaben og Værge udi Haanden, havde undertil et
Menneskes udskaarne naturlige Lem, sad Thor paa
venstre Side, blev æret, naar Folk vilde gifte sig eller
begærede Børn. Dog havde hver Afgud sin besynderlige Ære. Disse deres Afguder, ja mangfoldige flere,
have de offentlig udi aabne Mark tilbedet paa Høje
og Bjerge, som strækkede sig udi Øster og Vester,
hvilke de da brugede ........ 1) der og over Steden,
hvor Stedet var omsæt med mange store Stene og
ellers midt paa lagt paa høje Stene en eller to brede
Stene, hvorpaa deres Blothan eller Offer skete. Disse
Offersteder og hosliggende Skove og Lunde agtedes
hellige, fordi deres Offer der udi ophængtes, som til
deres Afguder blev brugt. Dette Land haver mange
saadanne Pladser, ja udi nogle Sogne findes vel 3
eller 4 Steds slige Høje med Stene rundt om sæt og
en stor bred Sten midt paa oplagt, hvor deres Offer
skete, der haver udi de Dage [56] været; saasom udi
Aakirke Sogn ved Aakirkeby paa Klinten øverst findes en stor Sten oplagt paa nogle andre store Stene,
hvor deres Offersted menes der udi Byen og Sognet
at have været.
Der findes og mange Steds Bjerge og høje Steder,
hvor Kæmpers Begravelse maa være forrettet, der om
ere sætte langs udi Sønder og Nør lange store Kampestene, mange længer end 9 eller 10 Alne. I nogle af
disse Kæmpe-Begravelser ere fundne de døde Men1) Der er her en lille Lakune i Ms. Hele dette Stykke er
skrevet ud af Hvitfeldts Indledning, dog ikke saa ordret, at man
derefter kan supplere det manglende.
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neskers Bene, Vaaben og Værge, og udi nogle deres
Legemer forbrændte til Aske, sætte udi Gryder og
store Krukker, som det udi forrige Tide var brugeligt.
Saadanne afgudiske Ofringer ere skete af Saxer,
Vender, Danske, Svenske og Tyske med deres underliggende, og varede slig Ofring ved udi 9 [Dage, i hvilke de]1) for Altersteden ofrede 9 Dyr og [hver Dag tillige] et Menneske, efter som Lodden faldt dem til, og
formente sig deraf salig at blive. Ingen da var forskaanet, ja Kongerne selv forskaanede sig ikke for
Lodden, uden mente sig derved salige at blive og
være, naar de for Folkets Velfærd bleve aflivede og
opofrede. Dyrenes Hoveder alene ofredes, Kroppene
blev udi næste Skov ophængte og forvarede, efter
Præsternes Villie.
Her haver udi disse nordiske Lande saa vel som
af Borringholms Indbyggere været æret udi fordum
Dage adskillige Mennesker, som tiltoge sig selv
guddommelige Ære, saasom Metotsiam, Hellerus
med sit Benskib, Vagnostus og Hading, Krigsguder, Rostofus, en Finne, kunde sige, hvad ske
skulde, Thørgiord, hvilke de Norske ærede, fordi
han kunde gøre Storm og Uvejr, Othinus, der skal
have funderet Odense By, var her udi Dannemark
æret; Ryanerne, med hvilke dette Lands Folk grænser, ærede Radogast; item Venderne ærede Triglaff,
det er Dianam, havde 3 Hoveder. Og mange andre
flere, hvis Tal Augustinus ex Varronne 2) siger at
have været 30000, hvilke fra Constantinopel eller Byzants af deres Oberste bleve udsendte, som udi de
Dage forestod Religionen, som Paven til Rom nu
1) udfyldt efter Hvitfeldt. - - 2) Augustin efter Varro (romersk
Forfatter).
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sine Gejstlige forsyner. Johannes Oothus 9. Cap. mener disse Afguder at have været æret udi disse nordiske Lande af Indbyggerne udi Oedeonis 1) Tide og
ved en 660 Aar, før end Dannemarks Riges Begyndelse sket er. Udi denne store hedenske Blindhed
haver dette arme Folk her paa Landet, saa vel som
angrænsende paa nordre og søndre Side stedse været
i stedt, og end siden udi Pavedømmet deres MarkeFærd med Kors og Faner, udmalede og vel stafferede,
høje og lange Stager, hvorpaa Mariæ Navn med forgyldte [57] Bogstaver er skrevet, af hvilke Stager
endnu som en papistisk Levning (dog uden al Brug)
nogle udi Rønne Kirke befindes.
Og haver dette arme Folk siden forladt de hedenske Afguder og vedtaget den papistiske Vildfarelse,
tilbedet Stokke og Stene og hvis med menneskelige
Hænder gjort var (ja haft mange Nødhjælpere og
Patroner, saa enhver 2) Land, Sted, Kirke eller Stand
jo haver haft sin Gud at bede til). Vælskland tilbeder
sine Patroner Petrum og Paulum, Spanien Jacobum,
Frankerig Dionysium og Michaelem, Tyskland Martinum og Oeorgium, Polen Stani[slaumj og Pryssen
Albertum. Kirkerne ere efter deres Patroner nævnte:

St. Mariæ, St. Nicolai, St. Thomæ, St. Pauli, St.
. Catharinæ, St. Laurentii etc. De Lærde have paakaldet Catharina, Medici 3) Cosmam og Damian;
udi Sygernes Tid, synderlig udi Pest, skulde Sebastianus Martyr hjælpe, saa vel som og Rochus, ja
for hver Sygdom havde [de] en Patron og Hjælper.
For Faarene paakaldte de Vendelinum, for Svinene
Anthonium etc. Saadan papistiske grove Afguderi er
ogsaa udi mange Aar drevne af dette Lands Indbyg1) Gideons. -

2) Ms. har . ingen•. -

S) Lægerne.
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gei;e, hvoraf det er kommen, de efter enhver deres
Patroner haver givet ethvert Sogn sit Navn, og siden
derefter, efter mange Aars Forløb, ogsaa given enhver
Kirke, som Sognet befindes, sit besynderlige Navn,
hvilket videre herefter forklares skal.
Omsider efter den fromme Kejser Ludovici Pii 1)
Hjælp og Fordring af Guds synderlige Naade, der
vilde, den christelige Tro udi nordiske Lande skulde
forfremmes, blev Kong Harald Klak, da Dannemarks
Konge, med sin Dronning og hans Broder Erik med
mange andre fornemme Folk af Dannemark, døbt paa
den Ø Ingelheim, som er hos Mentz 2), udi St. Albani
Kirke, til hvis Daab og Christendorn forbemeldte Kejser og hans Gemal Juditha vare Faddere; hvilken
Kejser da forsendte [Ansgarium/3) og Authbertum af
Frankerige hid til Dannemark, vare der udi 2 Aar,
lærte Sproget, omvendte mange til den christelige Tro
og døbte dem udi Herrens Navn, som troede, bekomme derefter til Stalbrødre [Oyslemarum/3) og Vithmarum, hvilken sidste blev her udi Dannemark hos Kongen nogen Tid; rejste siden til Sverrig til Kong
Bjørn, blev og vel ankommen, prædikede der Guds
Ord og omvendte mange paa et Aars Tid. Saa er da
den christelige Tro og Guds Ords Prædiken først begyndt her udi Dannemark ved disse forbemeldte apostoliske Mænd, saa og Rembertum, hvilken og da
prædikede for Danske og Svenske, paa Landene og
Øerne, som Ar. Huitfeldt vil. Ansgarius [58] sendte og
841 til Dannemark Herigarium og andre at prædike
Guds Ord og døbe til Omvendelse, eftersom han da
noget tilforne var af Kejseren og siden af Pave Leone
1) Ludvig den Frommes. Ar. Hvitfeldt.

2) Mainz. -

B) suppleret efter
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stadfæst det Erkebiskopsdømme til Hamborg propter
legationem ad gentes 1 ); bekom og siden Bremer
Kirke foruden, der han forestod udi 18 Aar og før
til Hamborg udi 16 Aar, gør tilsammen 34 Aar. For
saadan stor Velgerning, Ansgario beteet, drog han
med Glæde udi Dannemark til Kong Erik, Haraldi
Broder, som var døbt til Mentz; han lod Mandat 2 ) udgaa, det skulde være enhver hans Undersaatte frit
fore at vorde Christen, hvilken som vilde. Denne
Konge opbygte først Slesvig Domkirke, og strax derefter lod Kong Oluf udi Sverrig bygge en Kirke til
Birke efter Ansgarii Anmodning, hvor Erimbertus
prædikede og døbte. Derefter da Erik Barn blev gjort
til Konge Ao. 856, tyranniserede han grueligen udi
Begyndelsen over de Christne, forjagede Præsterne,
lod tillukke Kirkerne. Angarius skyede hannem ikke,
gjorde Tyrannen saa mild, at han ikke alene selv
antog Christendommen, men endog befol hans [Folk]
det samme at gøre; befol saa til Ribe en Kirke at bygges, som var den anden efter Slesvig her udi Riget.
Den samme Kirke blev Remberto betroet, som Aaret
tilforne, 865, da Ansgarius døde, hannem udi Hamborg og Bremens Stifter succederede.
Denne Rembertus Erkebiskop løste mange Christne
fra de Uchristne af Fængsel, endog med Kirkens Kalk
og Diske, sigende det var bedre at gemme Menneskens Sjæl end Guld. Han døde 891. Adelgarius
succederede hannem, udi hvis Tid paa 3die Aar efter
hans Indtræde udi Sædet bliver de Behemer3) Christne.,
og strax derefter bliver Frode, Haarde Snud 4 ) kaldet,
Konge udi Dannemark, hvilken lod igen reparere de
l) som Missionær til folkeslagene. __: 2) Kundgørelse. a) :>: Bøhmer. - 4) Ar. Hvitf.: Haarde Snude.
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forstyrrede Stæder udi Slesvig og Ribe af Uchristne
og bygte en ny Kirke udi Aarhus, Hl. Trefoldighed
til Ære. Hogerius kommer efter Adelgarium udi Bestilningen; udi hans Tid blev baade den Hamborgske
og Bremiske Kirke af Uchristne forstyrret. Hannem
efterfulgte strax udi Sædet Regenvardus og siden
Uni Biskopper, den sidste en liden Mand paa Personen, men udi Hjertet og Mod hellig, gudfrygtig og
oprigtig, som flitteligen forfremmede Guds Ords Lærdom for Hedningerne.
Ao. 931 [blev] Gorm Konge udi Dannemark, han forfulgte ynkeligen de Christne, vilde Christendommen
[59] udrydde, dæmpe aldeles og forjagede Præsterne
udi Elendighed; nogle lod han pine og ihjelslaa.
Men Kejser Hendrik med sin Krigsmagt tvingede
ham til igen at annamme og indstede Christendommen udi hans Rige. Herover glæde Erkebiskop Uni
sig, bekommende udi saa Maader Lejlighed at forøge Troen udiblandt Hedningerne, kom derover udi
Dannemark. Kong Gorm kunde han ikke, formedelst
sin medfødte Grumhed, bevæge, men hans Søn Harald gjorde han christen, at han tilstedte Troen, der
Faderen altid hadede. Faderen blev ikke døbt, men
Sønnen Harald døbtes, forordnede saa Præster udi
alle Lande, hvorover Uni rejste igennem alle Dannemarks Lande, lnsuler og Øer, prædikede Guds Ord
og trøstede de bedrøvede christne Fanger.
Saa er da udi disse Tide Borringholms lndvaanere
ogsaa bleven christne, omvendte til Troen og døbte
formedelst Erkebiskop Uni Hjælp af Guds Naades
Bistand, saa vel som og Sverrig og en Del af Norge,
der var tilforne omvendte, men derefter frafaldne;
dog døbte han til Birke udi Sverrig 1) paa denne sin
l) Ms. har .Norrige•.
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Rejse. Efter hannem blev Adeldagus Erkebisp, Kejser
Othoni Magno1 ) meget kær, hvilken Kejser forordnede
en Friser, Poponem, til Bisp udi Aarhus, [hvilken]
stak et gloende Jern, gjort som en Handske, paa
sin Haand, bar den, Haanden uskadt, hvorover Almuen med Kong Harald toge ved Troen og !ode sig
døbe. Da bleve de første Bisper udi Dannemark tilsætte, der skulde have Jnspection udi Fyen, Sjælland, Skaane og Sverrig. Ved denne Tid er og af
Kejser Othone de Vender tvungne med Skat, saa og
til Christendommen, at de ere døbte, og Kirker der
bygte. Derefter blev Svend Otto Konge udi Dannemark, han var udi Begyndelsen Christen, men faldt
siden til den hedenske Religion, hvorover han lidde
megen Modgang, blev fangen, tog saa omsider ved
den christne Tro igen og fik stor Lykke, vandt nogre
Stæder og Land, stiftede Sjællands Biskopsdømme
Ao. 1012. Siden hans Tid haver da disse omliggende
Provincier, Øer og Lande holdet hardt ved Christendommen.
Og efterdi Dannemark og underliggendes Øer udi
nogle Aars Tid førend Pommerland er bleven omvendt til Christendommen, var allerede nu vel og bestandig udi den christelige Lærdom og begge Sacramenternes Brug funderede [60] og grundede, toge
mange af de Ryaner og Pommerske deraf Aarsage
sig til Christendommen at begive og den gruelige
Afgudsdyrkelse, som hos dennem var udi stor Svang,
plat at overgive ved Annum 1124, som Cramerus vil
in Chronica Pommeraniæ 2), og !ode sig ved Biskop
Otto af Bamberg omvende til Troen, toge Daab og
t) Otto den Store. - 2) Dan. Cramer: Pommerische Kirchen
Chronica (1603), S. 49- 50 og 67.
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Christendorn og brugte Nadverens Sacramente efter
den Tids Brug. Thi forbemeldte Biskop paa een Tid
formedelst sin Lærdom haver og døbt 7 Tusind
Mennesker til [Pieritz] udi Pommeren, og til Julin
22156 Mennesker; og [der] efter paa de andre Steder,
hvor han fremkom, forhandlede han Daabens Sacramente, saaledes at han selv lærte og Iod ved sine Medfølgere lære de unge, der han lod samle paa en Plads
tilhobe, Catechismum, derudi dennem examinerede
og siden prædikede for dennem og dem til Daaben
bevilgede; og udi de Dage lige saa vel af hannem
som af vores Lærere her udi disse nordre Lande og
underliggende Øer Daaben fast paa en Maade og
Manere forretted saaledes, at der ere beskikkede Kar
og brede Ballier, som de aldrende Mands- og Kvindspersoner have nøgne aldeles i staaet, saa og unge
Drenge og Piger; dog saa for Høviskhed Skyld ere
Mandspersonerne døbte for sig selv, men Kvindekønnet for sig og alene særdeles; men de smaa Børn
ere gemenlige døbte udi Husene, ligesom nu sker,
naar de ikke føres til Kirken; dog alle udi den hl.
Trefoldigheds Navn: Faderens, Sønnens og den Helligaands. Siden derefter den christelige Lærdom er
bleven saa rodfæstet, at den ikke saa letteligen igen
kunde underdæmpes, ere Kirkerne bygte, ikke alene
udi Landene, men endog paa Øerne alle Vegne paa
100 Aars Tid og noget derover.
Og desimidlertid ved 1122 er der begyndt her paa
Borringholm Kirker at bygges, som herefter videre
forklaret bliver. Siden derefter ere Klokker først ophængte til at sammenkalde Folket til Guds Ords Hørelse og Christendommens Brug Ao. 1167 og derefter: Chronicon Bremense. Men Pave Sabinus havde
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tilforn Ao. 650 ladet forskaffe Notas eller Bjælder og
smaa Klokker at ringes med, tilkendegivendes horas
canonicas eller papistiske Bedestunde.
Noget tilforn, som var Ao. 1140, blev den Stad
Lybæk bygt, og ved 30 Aar tilforn blev lunde Biskopsdom gjort (61] til et Erkebiskopsdom over alle
disse nordiske Lande; men udi Norge blev Trondhjem gjort til et Ertzbiskopsdom.
Ved de Tide regerede den mægtige Enevoldsherra
og Konge her over Dannemark, Kong Valdemarus d. I.
som ogsaa kaldes den store, for de store og mandige
Bedrifter, han øvede udi Pommerland, paa Rygen og
Venden, belagde den mægtige afgudiske Stad Arcona
paa Lante Rygen (Ao. 1158) og lagde Landet under
Roskilds Biskopsdom; forstyrrede ogsaa den vidt begrebne og meget navnkundige Stad Julin, hvilke
tvende mægtige Stæders lndvaanere vare meget skadelige Gæster for Borringholm; thi de ofte gjorde der
Indfald og stor Skade med Røven og Plyndern, indtil saa længe Kong Valdemarus dennem undertvingede (Ao. 1159) og udi Grunden ødelagde, og endeligen hjalp de Ryaner fra Hedenskabet til Christendommen. Og udi disse Aaringer skal Hammershus
være begyndt at bygges mod Sørøveres fjendtlige
Indpas. Og døde denne mægtige Monarch Aar 1182.
Cramerus betænker fornemmeligen tre at have til
hjulpet at omvende de Ryaner til Troen: 1) Berno,
en Biskop af Mecklenburg; 2) Biskop Sveno, en
dansk, af Aarhus udi Kong Svends Tid; 3) Biskop
Absalon udi Kong Valdemari I. Tid, der og da
efter deres Omvendelse til Troen døbte Ryanerne,
lod bygge der 50 Kirker, lod dem [med] Prædikanter
forsørges og udi Begyndelsen dem her fra Dannes
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mark med Underholdning ernærede og .dennem til
Roskilds Biskopsdømme at henhøre og svare underlagde, hvilket derfore her anmeldes, at Ryanerne og
Venderne haver sig endnu den Dag udi Dag taknemmelige mod de Danske at erkende, som megen
Flid udi de Dage anvendte paa deres Omvendelse
fra deres Afgudstjeneste til den christelige Tro, som
dette og vidtligen udi Pommerske Krønike omformeIdes.
Men omsider er Upsal udi Sverrig (Ao. 1160)
først gjort til et Ertzbiskopsdømme; tilforne var de
Svenske under Lunde Ertzbiskopsdømme.
Forbemeldte Biskop Absalon Iod opbygge Stegelborg, der nu er Københavns Slot, og gjorde Biskop
Jacob Erlandsøn Københavns By siden 1254 til en
·Købstad og begaved den med Købstedsret. Ao. 1348
haver den store Mandedød, som og kaldes den sorte
Død, overgaaet den ganske Verden. [62] Til Stradzburg skal være død 16000 Mennesker, til Lybæk paa
en Dags Tid 1500 Mennesker, og her udi Dannemark
bleve mange Bondebyer øde; og efter ældgamle Folks
Beretning, den ene Slægt efter den anden, siges
denne Død at være kaldet den sorte Død, fordi Menneskerne da, kort førend de døde, finge en sort liden
Prikke inden udi Haanden; der de den saa, vidste
de, det var vis Tegn til Døden, som strax paafulgte.
Det berettes her paa denne lnsul da ikke at have
været saa mange Folk tilovers af den Død, at de
alle, som da vare forsamlede udi St. Clemends
Sogn paa een Sted til sammen, ikke kunde fortære
en Lammekrop. Men vor Herre haver siden meget
mangfoldiggjort dennem, saaledes at det er forunderligt, saa mange Mennesker paa saadant et lidet Land
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kan have deres Livs Ophold. Dog er det synderligen
at mærke, det gemenligen hver 15. eller 16. Aar er
her paa Landet en Pest, der gør Skilsmisse imellem
de Levende og Døde. 1)
Saa sluttes nu hermed den tredje Notation om
deres Religion og Tro, de her paa Landet Borringholm til denne Dag vedholdet haver; ønsker inderligen, Gud vilde holde os ved sit hellige Ord og de
rette Sacramenters Brug indtil Enden for Christi Skyld.

IV.
Belangendes den fjerde og sidste Notation, udi
denne Beskrivelse anlovet er, hvorledes det nu udi
vor Tid været haver og endnu er beskaffet med
dette Lands Conditioner, Omstændigheder og behørige Lejligheder, som nødvendigen eragtes bør, de
ubekendte og begærige denne Ortes Beskaffenhed [at
vide} til Efterretning.
Da ere der paa Landet fem Stæder, som have af
Bisperne udi fordum Tide bekommet deres Byers Friheder, der siden af Dannemarks Konger ere Tid efter
anden naadigst confirmerede: 1) Rønne, ligger saa
vestlig, 2) Hasle Nordvest, 3) Svanike Nordost,
4) Nexø østlig og 5) Aakirkeby næsten midt paa
Landet.
·
Rønde eller Rende, saa kaldet af 3 Render eller
Rivulis 2), der oven ned fra af Marken og Landet falder, løbende gennem Byen tvært paa 3 Orter neder
udi Stranden. Om denne By melder Arrild Huitfeldt
udi sin anden Partes Beskrivelse om Kongerne og
nævner Rønde Herred at være pantsæt etc., hvorom
1) I Ms. er der her tilføjet i Randen: .se udi Kirkebogen
om den sidste Pest.• - 2) smaa Vandløb.
8"'
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noget er rørt tilforne udi den 2den Notation. Er [63]
nu paa det fjerde Hundrede Aar siden, at Byen er
flyt fra den Sted, som den førre stod, til den Sted
paa Havbredden, den nu staar, og da af Biskopperne
udi Lund frigjort og privilegeret, med Pavens særdeles og hans Cardinalers Consens 1 ) og Samtykke,
som derom deres udgivne Breve og Documenter vidtligen testerer og vidner. Hvor Læseren maa forstaa
dette Herred kaldet Rønde Herred, der nu er Vester
Herred, at have haft da sit Navn af Byen Rønne, som
da laa oppe ved Alvejen under Knudsker Sogn Østen
for Peder Nielsøns ibidem Udløkke udi lyngen, hvor
endnu er at se, hvor deres Retterting er holdet udi
de Dage af de Stene, som udi en Omkreds ere der
hensætte. Udi denne Købsted Rønne, som haver sin
egen Frihed og Ret, holdes Byting om Tisdagen udi
Ugen, haver udi Byens Indsegle 3 Fiske eller Sild. Der
er og at se og erfare Kirken hæderligen inden udi
ziret og paa faa Aars Tid med nogle Epitaphiis 2 ) beprydet og synderligen over den velfornemme Mand
Peder Larsen Møller Borgemester, der udi mange Maader baade med Chor-Dør og anden Behør inden og
uden, som hans Begravelsessted nu er, forbemeldte
Kirke vel og heriigen [haver] ladet staffere. Der er udi
Kirken en skøn forgyldt Altertavle med sin Overdække, St. Nicolao Kirkens Patron dediceret. Rundt om
hannem ere de 12 Apostlers og flere Helgenes Contra/ejer, alle stærkt forgyldte, hvilken Tavle paa 3 Manere
kan oplades og tillukkes, ligesom Tiderne det udkræver. Foruden er derhos en anden stærkt forgyldt 4-kantet Tavle, hvorpaa findes disse Ord: ,, Hilff Gott und
St. Anna mit ihrem allerheiligsten Schlechte". Her er
1) Tiltrædelse. -

2) Gravmæler.
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og et Cracifix op sæt ved den søndre Side oven udi
Kirken af Træ, men saa zirligen og egentligen efter
Christi egen Storlighed stafferet, at det aldrig skønnere nogen Sted kan findes. Daabsteden er og meget
smukt af Træværk gjort og formalet. Prædikestolen
ogsaa skøn, med Overdække beprydet. Et smukt lidet
Orgelværk eller og Positiv, der først paa legtes,
siden det blev opsæt, d. 9. Septbr. 1638, er herlig og
zirlig formalet, item Sejerværket med 3 herlige Klokker udi Taarnet, hvilket allerførst er en spidset Spir,
paasæt siden Byen er bleven forflyt did, den nu staar,
1600, der er en nyttig og gavnlig Ting for de Søfarende, [64] der komme af Søen og ikke til visse
vide, hvor de kan være. En skøn tør l(irkegaard
med rød Sand udi opfyldt, og udi Begyndelsen, der
Byen blev funderet, indført!). Der er et smukt lidet
Raadhus, grundmuret med en Kælder under og
Fængsel til Fanger.
Udi samme Købsted er holdet en god og christelig Politi 2 ), men ofte af oprørske Hoveder forstyrret.
Der haver gemenlig været tvende Borgemestere, 6
Raadmænd, en Byfoged, en Byens Kæmner, en Kirkeværge og ellers Byens Øvrighed, der saavel som gemene Borgerskab, nu ved 200 Mand stærk, holde sig,
som det ret Købstedsfolk vel egner og anstaar. Haver [de] der en Sognepræst og en Capelian, en Skolemester og undertiden en Hører udi Skolen, som er
privilegeret. Sognepræsten haver et Annex, kaldes
St. l(nuds Sogn, ligger strax Østen oven Byen, hvorudi kan være ved 40 Gaarde, store og smaa; men
de fleste bruges til Byen af Borgerskabet, hvorom
siden noget videre handles skal. Hospitalet eller Alt) Ms. har: .indført Raadhuset". -

2r Styrelse.
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missehuset, som sal. og velb. Holger Rosenkrantz
til Glimminge, der Landet med Slottet havde i Forlening af hs. kgl. Majestæt, haver bekostet (Ao. 1639),
ladet opbygge og allersidst fundere, hvorudi nu udi
disse vanskelige Tider ikke flere end 8 eller 10 Personer kan opholdes; Aarsens Grøde aftager, Kvæget
bortdøer, Fiskeriet alle Vegne om Landet slaar fejl,
in Summa: her er saa godt som ingen Næring mere
forhaanden, men Land og Folk mesten nu forarmet,
uden Gud vil naadeligen forbarme sig over dette
Folk, og Kongen naadigst vil bevise det sin Naade
til Skatternes Forlindring eller Afvendelse, ellers ingen
Forhaabning er til Forbedring.
Der er omkring denne By en skøn Sæds-Vang og
Mark, som Byens lndvaanere, Børn og Arvinger tilhører, giver god Grøde af sig, naar Gud vil velsigne.
Der [er] en liden Skibshavn for Byen, nyttelig for
smaa Skiberum, er vel udi disse forrige Tider bleven
af fremfarne Konger med Bulværk-Træer forhjulpet1);
dog der haver saa mange Forhindringer været udi
Vejen, at Værket ikke er blevet fulddrevet. Gud give
Fred og Rolighed, saa kan endnu meget godt blive
foretaget.
For Rønne er det fornemste Fiskeri. Silden, der
fanges, ere lige store ved de, der udi Øresund fanges. Torsken [65] ere de fedeste, største og bedste,
der kan fanges under alt Landet. Undertiden fanges
her og der skønne Havlax, Makrel, Aal, Bøtter, Fylder, Renger og andre Slag Fiske, saa det med Rette
maa vel regnes det ypperste og bedste Landets Ort
og Sæde at være.
Den anden Købsted kaldes Hasle af Hæsle eller
1) Ms. har .forthjulpet•.
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smaa Hasle-Buske og unge Træer, som voxer oven for
samme By Østen til. Denne liden By ligger paa Strandbakken, haver og Købsteds Ret og Frihed af Biskopperne udi fordum Dage bekommet; holder Byting om
fredagen, haver udi deres lndsegl et Kors med Omskrift: Sigill: Civit: Hasle//, er siden af Kongerne videre privilegerede og confirmerede Aar efter Aar. Udi
samme By eller Sted er først at fornemme en køn liden
Kirke med et lidet rundt, spidst Taarn paa; udi Kirken er 2) en liden forgyldt Altertavle med noget af
Passionen 1) paa. 3) En vakker Prædikestol og ellers
zirlige Mands og Kvinders Stole. 4) De haver der
og en vel ordineret Politi, synderligen den verdslige
Stand angaaendes. Thi siden salige og højlovlige
Kong Frederik d. 3. anordnede Borgemester, velagte
og velvise Peder Olsen, til at være Landsdommer for
sin Troskab og Flittighed mod Kongen og Riget, besynderligen imod dette Land udi mange Maader beteet, blev han endda foruden betroet da der Borgemester at forblive, at alting kunde fremdeles vel der
begaas, ligesom tilforne sket var. Og vore vel at
ønske, det lige saa vel udi andre Steder maatte tilgaa her paa Landet som udi denne liden By formedelst denne Mands Tilsyn, endog han ikke hos
dennem udi Byen residerer. 5) Der er omkring Byen
en meget frugtbar Vang og Bymark, som tilhører
Borgerskabet, dennem og deres Arvinger, slaar ikke
gerne fejl med Jordens Grøde, uden Gud synderligen vil straffe. 6) Der holdes udi samme By ikke
alene deres egen Byting og Ret, som før er omrørt,
mens endog Nørre Herreds Ting om Fredagen, hvilket Herred samme By omgrænser. 7) Der er omt) Lidelseshistorien.
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kring samme liden By en skøn Skov-Egn udi de ·
Sogner, der ovenfore er beliggendes, besynderlig af
Eg, Hasle, Ask og Elletræer. 8) Er ellers og en af
de bedste Steder, som paa Landet være kan med
Kornsæd fast paa alle Sider. Borgerskabet kan være
[66] der tilsammeq 80 Mand stærk; den . Ros følger
dennem, at de først vilde kaste Printzenskiolds
haarde og ulidelige Aag af deres Halse, hvilket Gud
være Lov lykkeligen og afgik, som herom før er anmeldt. 9) Er og der under Orten skøn Fiskeri af
Torsk, Sild, Lax etc., hvilket og gør denne Sted berømmelig. 10) Haver de der nu en Præst, som dennem med Ryds Kirkeby udi Saligheds Sag betjener,
ved Navn Hr. Povel Hansen Ancher, og en Degn
Jens Sørensen, dem Tjenesten tillige opvarter paa
begge Steder. Disse belønnes af Fiskeriet for Byen,
erlanger og af Grøden, Jorden giver, saa vel som
anden kongelig og Byens Tynge og Afgifter udfordres, hvilket deraf og erlægges. 11) Der er hos dennem synderlig Plads og Lejlighed fremfor anden
Steds her paa Landet til at avle Gulerødder eller
Morrødder for den møre og vege Sandjord forbiandet
og formindsket1), udi hvilken samme Frø saas, dyrkes
og fremvoxer, . der og gør denne Sted berømmelig;
thi de med deres avlede Rødder bespiser hele Landet,
synderligen naar vaade Sommere indfalder; men naar
Tørke-Tider indfalder, lider de der stor Nød for Vand,
baade for folket og for Kvæget, thi de have der ikke
en Brønd udi Byen, som vare nok til alles Ophold.
Den 3die Købsted kaldes Svanike, ligger og paa
Strandbakken Nordost paa Landet, haver sit Navn af
· "Svan i Kær", thi der er for Byen en liden indelukt
1) er vist en Skrivefejl for .formænget•.
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Havn af Klipperne, hvorudi deres smaa Skiberum og
Skuder kunne være beliggende som Svaner udi et Kær.
Der er at erfare: 1) En smuk liden Kirke. 2) Altertavlen. 3) Køn Prædikestol. 4) Et lidet spidst Taarn
paa Kirken med tvende Klokker udi. 5) Daabstedetz. 6) En køn tør Kirkegaard paa Højden oven
for Klipperne. 7) Have de deres egen Bys Frihed og
Ret, holder deres Retterting udi Ugen om Fredagen,
fører udi deres Bys Indsegl en Svane med Omskrift:
Sigill: Civitatis Svanicke, ere og udi forrige Tide af
Biskopperne Frihed givne, der siden af fremfarne
Dannemarks Konger ere dennem confirmerede. 8) Er
det et Borgerskab [67] tilsammen ved 70 Mand, der
sig nu fast allerbedst udi denne vanskelige Tid af
alle Byers Borgere eller Indvaaner her paa Landet
behjælper; thi for en 30 Aar siden ungefær var det
meget slet bestilt1) med denne Byes Indvaanere, men
siden ere de Aar fra Aar opkomne og forfremmede udi deres Haandtering, Næring, Seilation, Agerdyrkelse og Fiskeri, saa de ere synderligen af Gud
velsignede, Rige og Fattige, med hans Velsignelse
og denne timelige Ophold; til hvilket jeg ikke kan
forstaa anden Aarsag at have været end Gudsfrygt,
Flittighed 2) udi deres forehavende Haandtering og en
god Concordantz 8 ) og Sammenholdning udimellem
dem selv indbyrdes, hvortil Gud haver lagt sin Velsignelse. 9) De betjenes der paa Stedet som et Annex
til St. Ibs Kirke, der ligger Vesten oven for saa langt
som en Mil derfra, og een Sognepræst med dennem
haver ved Navn Hr. Bendt Jønsen, og en Degn
Vendsel N., nu residerer udi Byen formedelst Ungdommens Informations Skyld. 10) Der er . omkring
1) Ms. har . bestictt•. -

2) Ms. har .fliteligen•. -

S) Enighed.
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samme By en ypperlig Sædsmark og Vang, som er
meget grødesom og frugtbar, der bær bedre Frugt af
sig end de andre Steders Jorder, er deres egen Ejendom samt deres Børns og Arvinger efter dennem.
End er der hos dennem udi Sognerne der om en
god og belejlig Egn med Korn, Kvæg og Ildebrand
af Skovene og andre Nødvendigheder, der kan udkræves til deres Levnets Ophold. 11) Der vanker for
Byen om Efterhøsten meget herligt Fiskeri af Torsk
og synderlig af Sild, dog ere ikkun smaa, over 30
Voile udi Tønden, hvilket gør den Sted berømmelig,
naar Gud vil sin Velsignelse udi de Maade der forlene og give.
Den 4de Købsted Netz-Sø eller Nest-Sø, saa kaldet, fordi den ligger næst ved en Sø Sønder fra op
til Byen, hvilken undertiden gaar op til Haverne og
Husene. Byen er ogsaa bygt langs med Stranden
paa Strandbakken. 1) Haver de og sin egen Frihed
og Bys Bjælke, dennem af Biskopperne meddelt og
af Dannemarks Konger derefter confirmerede; holder
deres Byting udi Ugen om Torsdagen, haver til Byens lndsegl en Baadshage med Omskrift: Sigill: Civitatis Nexovianæ. Her foruden er at erfinde 2) Kirken, som er ikkun ringe paa Bygning, men inden udi
med kønne formalede [68] Stole, 3) en Altertavle,
4) Daabsteden, 5) Prædikestolen, 6) en liden spids
Spir paa Kirketaarnet med 2 Klokker udi, 7) et lidet
Sejerværk; men baade udi Kirken og paa Kirkegaarden er der sumpige og vandefulde Lejerstede til de
Dødes Begravelse, som er meget afskyeligt for de
igenlevende. 8) Et lidet kønt Raadhus med en Kælder under. 9) Den Sø, Byen haver sit Navn af, haver
udi forrige Tider, for 40 Aar ungefærlig, været navn-
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kundig og for dette Borgerskab berømmelig; thi der
var for dennem og deres Børn en herlig Frihed, at
naar de havde noget synderligt Værtskab for Hænder,
gave enhver Borger derfore til sin Bys Øvrighed alene
et Ord om Forlov at lade derudi fiske, blev saa forlovet, og havde saa nok til Nødtørftighed; mens siden
det er kommen til en Vanbrug med samme SøFiskeri (thi dennem er deres rette og behørige Rettighed og Tilgang fratagen, saa at enhver, som Magt
havde og lystede, toge dennem Fiskene der af for
deres Øjne og handlede dermed, som de vilde), er
det derefter forsunket med Fiskeriet der udi Søen, saa
at udi den Sted, der tilforn var saa overflødigt af Gedder, Aborre, Skalle, Sudere, Aal og andre, at hver
Mand havde nok deraf, er nu omstunder neppeligen
een at bekomme for en ærlig Mand, om man det
behøvede. 10) Der haver og ved samme Aars Tide
været der Sønden for Byen, imellem den og Snogebæk, som er et Fiskerleje, hører til St. Povels Kirke,
paa den klare og rene Sand nogle Steder, som de
droge med en saare dyb, stor og lang Vaad udi
Havet, hvilket gav dennem udi de Tide stor Fortjeneste. Jeg haver selv med været og bødet en Gang
for en eneste Dræt 20 Sldr., var da udi Vaaden med
en Lax, der vejede noget til 2 borringholmske Pund,
hvilket var over 48 Bismerpund. De finge dermed
ikke alene store og mangfoldige smaa Laxeunger paa
I Al., ¼ Al., 3 Kvarter lange, men endog Torske,
Ørreder, Aal, Plyndre og andre. Saadan Guds Velsignelse havde de, saa længe de med hverandre forligtes vel og gjorde hveranden, hvis Ret var. Men
der de forligtes ilde, staale fra hinanden og vare hveranden utro, miste de saadan Herrens Velsignelse.
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11) Der er og en hel frugtbar Byvang og herlig
Mark, som er Guds og deres Arvingers anhørige
Ejendomme. Jorden, Marken, [69] er dyr hos dennem
paa Penge, ja ikke dyrere nogen Steds her paa Landet end der, fordi den bærer der vel. 12) Er der omkring udi Sognerne en god Korn-Egn1 ) og Skov, vare
alle Vegne noget oven for Byen til Nødtørft at bekomme. 13) De betjenes udi deres Saligheds Sag
saasom et Annex til St. Bothils Kirke, der ligger
oven for Byen Vesten til 1 Fjerdingvejs, af Præsten
nu Mag: Claus Langstad, og en Person Hans Laursen (deres Skoles Ungdoms Informator) og Kirken
med Sang betjener; Skolen dog ikke privilegeret.
14) [Er] der om Foraaret strax in Februario herlige
Geddefang for billig Pris; thi Gedderne søger af
Havet og med en Strøm eller Bæk, som flyder af den
friske 2 ) Sø ved Byen, og ville holde der deres Leg,
hvorudi de bliver fangne og kommer mange til Gavn
og Føde. 15) Der er og en liden vanskelig Havn for
deres Skiberumme, kan ej heller der synderlig bedre
forskaffes, fordi der alle Vegne ere Klipper og Stene
udi Vejen. 16) Et meget skønt Sætteri 3) der uden
fore paa Reden, ihvort fra Skibene af Søen her kommer; thi der ses mangen Gang der at have sæt Skibe
smaa og store, 30-40- 50 og end flere undertiden,
hvilket giver Indvaanerne der en stor Fortjeneste, om
de ellers havde den Formue, de kunde have udi Beredskab, hvad Vare, Mad og andet, den fremmede
søfarne Mand kunde behøve. Men des værre, de have
ikke sig kunnet ophjælpe, ihvor flittige de endog
have været, siden de af de Svenske bleve overrumplede, udplyndrede og fast udi Grunde fordær1) Ms. har ,Kom Eng". -

2) ferske. -

R) Ankerplads.
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vede. Haver ellers været formedelst slig Skibe-Sætteri
en meget nærsom By, men nu den er kommen paa
Knæene, bliver det sent og langsomt, førend den igen
kan komme paa Fode og nogen Fremgang bekomme.
Der brygges det sundeste og bedst smagende Øl,
her paa Landet bekommes kan, ikke ulig Rostocker
Øl, menes Vandet der haver den Art med sig.
5~ Købsted, der ligger saa godt som midt udi
Landet, kaldes Aakirkeby, af Aaer og Kær, der ere
neden omkring samme By. Den haver sin Frihed udi
forrige Tide af Biskop Peder Lykke og Biskop Børge
bekommet, som deres Bys Breve udviser; holder der
deres Byting om fredagen, haver udi deres Indsegl
[Sigill: Civit: Akerke/1), hvilken siden Aarsmaal og
Tider efter andre ere ydermere privilegeret og af Kongerne herligen confirmeret. Denne By med Kirken
haver udi forrige Tide været [70] Bispernes egne Ejendomme, hørt dem til med Rette (hvorom [i] Arrild
Huitfeldts Krønike læses kan), eftersom der til Erkebiskopsdømmet udi Lund henhørte de 3 Parter af
Borringholm, hvoriblandt var denne By og Kirke,
hvilken derfore endnu kaldes en Capitelskirke, fordi
den idelig haver hørt til Lunde Domkirke, er nu af
kongelig Naade bevilget hæderlig Mand Hr. Povel
Ancher, Præst til Hasle og Rydsker Sogn som Naades
Beneficium. Ved denne By er at fornemme: 1) Kirken, en herlig og skøn Bygning, hvilken overgaar
alle andre Kirker her paa Landet, haver et dobbelt
Taarn, dog foruden Spidser, meget stærk og ypperlig
huggen og forarbejdet af graa bugne Sten, der ere
1) Indskriftens Ordlyd mangler i Ms. ; paa et Segl fra 1584
læses: S. Civitatis Akerke in Insula Bornholm. Trap (3. Udg.)
III, 54.
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opgravne udi Aaerne, neden om Byen gaar. Taarnene
ere med hule Tagstene oven over lagte, men Kirken
er overalt med Bly belagt. Saa og et hvalt Vaabenhus, udi lige Maader med Bly overlagt. Sanghuset ei:
og hvalt inden til, men Kirken haver et Deele1) Loft,
der er henlagt paa 5 store opmurede firekantede tykke
Pillere midt fra Kirke-Gulvet. 2) En herlig Altertavle,
vel af Træ udgravet, samt Alteret med adskillige Figurer udskaaret og zirligen formalet, som alt af Kirkens Forstandere er bekostet 1600 med Lunde Domkirkes Vaaben, nemlig St. Lauritz med sin Rist, paa,
saa og Dannemarks Vaaben finligen. 3) En statelig
Prædikestol af Træ udskaaret og herligen formalet
med sit Overdække, hvis Lige her paa Landet ikke
befindes, haver kostet inalles ved 300 Sldlr. og derover med al sin Tilbehør, som den nu er. Arbejdet
slet og ret lod velagtet Mand udi København Anders
Hansen og Cannik udi Lund af Kirkens [Midler]2)
bekoste, men velbr. Willichius von Westhofven derefter haver ladet den formale samt nogle af de øverste
Stole udi Kirken (1623). Siden efter nogle Aars Forløb ere Kvinde-Stolene af ny oprettede af Søren Andersen udi København, da Kirkens Forstandere, og
de Stole, der endda ikke var fornyede, lod Hr. Povel
Ancher siden renovere og med Malning staffere, ikke
alene forbemeldte nye Kvinde-Stole, men endogsaa
alle Mands-Stolene, saa derpaa er anvendt [71] en
stor Del af Kirkens Indkomme, saa at et Menneske
maa vel glæde sig udi sit Hjerte udi saadant et zirligt og herligt Herrens beprydet Hus at høre Guds
hellige Ord prædikes og sjunges, sin Sjæl til Saligheds Trøst og Forbedring. 4) En ypperlig Daabsten,
1) :,: Brædde. -

2) Ordet oversprunget i Ms.
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hvis Lige neppelig skal findes udi Dannemark, saa
som er udi en graa Hald saaledes kunsteligen udi
fordum Dage udhuggen, de hellige 3 Kongers Historie, der de søgte efter den nyfødte Jødernes Konge;
først ere de ridendes udi Stenen udhugne medhavende hos sig deres Gaver, siden gaaende og knæfaldende; der ses Jomfru Maria, Christi Moder,
havende Barnet Jesum paa Skødet, der ses Stjernen
og Huset, der Barnet var inde, tillige hvorledes de
oplader deres Liggendefæ og ofrer Barnet Guld, Røgelse og Myrrha, og er denne Historie med RuneBogstaver, rundt oven omkring Daabstenen udhuggen,
beskreven, af hvilke dog de fleste ere formedelst Ældgammelhed udslette. Neden paa Funten er udgravet
3 Løvehoveder og saa Slanger, lige som een udi en
Valknude 1), bides med hverandre; er i Sandhed et
Kunststykke, som udi de Tide haver været udi stor
Æstimation og endnu højt er eragtet, hvorfore samme Daabsten er af en Contra/ejer zirligen med alle
sine Figurer afridset og med adskillige Farver efter
Kirkens Forstanderes Befalning da stafferet og tilsendt sal. og højlovlig Konning Frederik d. 3. som
en synderlig Demonstrantz 2 ) udi sit Regimentes Anfang (Ao. 1649). 5) En skøn med Jern beslagen stor
Kiste, som udi forrige Tide skal være deputeret 3 ) til
en Lande-Kiste, hvorudi Konge-Breve og andre vigtige Documenter, Archiver og deslige kunde være
udi god Reserva 4) . Men desværre ikke den er bleven
brugt dertil, fordi Fjenderne ofte haver spoleret og
henrøvet baade paa Slottet og . anden Steds mangfoldige dette Lands givne Privilegie-Breve, som man
1) haard Knude. 4) Behold.

2) Opmærksomhed. -

S) bestemt. -
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først savner, naar de bedst behøvedes. 6) Er nu intet
andet udi ·samme Kiste end en Brudekrone af Sølv
forgyldt, som udi gammel Tid haver været brugelig,
og fast enhver Sogne-Kirke her paa Landet haver
haft sin særdeles Krone, som endnu nogle Steder er
brugeligt, at Bruderne paa deres Hædersdag med .
Kroner beprydes; men nogle Steder haver de ført
dem til anden Brug, som udi Rønne, der haver de
ladet gøre og bekoste en Alterkande af deres Krone
til at skænke Messevin af. [72) 7) Man ser og der
et stort St. Johannes Baptistæ 1 ) forgyldte Billede udi
Kirken, viser Lammet frem paa en Bog, lige for
Kvinde-Stolene, haver været deres Patron der paa
Stedet, hvoraf samme Kirke endnu kaldes St. Hanses
Kirke. 8) Her ses ogsaa en herlig gammel Malning
nu lige 100 Aar siden, der er udi de Lybskes Tide,
der Landet af Kong Frederik d. 2. var dem overdraget, malet, hvilket Aars Datum 1571 paa en Pille befindes. Er samme Malning af den hellige Skrifts Historier udtagen og med smukke danske Rim under
hver Historie tegnet; item paa de 5 Piller er Christas,
Maria og de 12 Apostle afmalede, og ellers paa
Siderne omkring udi Kirken nogle de lybske Herrers
Vaaben antegnede, ved 10 eller 12, som udi de Tide
Landet regerede, men ingen Navn findes hos Vaabnen
anskreven, uden af deres Navne nogle her tilforn
ere anmeldede. 9) Et . smukt Popeltud 2 ), hvor unge
Drenge, Karle og eenværende Personer mest til Prædiken opgaar, hvilken er bygt Ao. 1594 og siden Ao.
1665 afmalet. Gøres endnu vel fornøden saadan en
Legter eller Popeltud at lade der udi Kirken bekostes
for folkets Mangfoldighed; thi det ofte er umuligt,
l) Døberens. -

2) Pulpitur.
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at et Menneske skal komme enten ind eller ud under Prædiken, saa mangfoldige Folk staar der paa
Gulvet, udi Gangen og Døren, som ellers er trangt
nok udi alle Maader.
10) Der er og et skønt Klokkenhus, hvilket nu udi
Sommers (Ao. 1670) nyligen er renoveret, hvorudi ere
3 ypperlige Klokker, som tilsammen udi næst forleden
Sommer er nedtagne, ombeslagne og fuldtfærdigede,
saa som de af den megen Ringens Brug for den sal.
Herres Lig, vores Arve-Konges højlovlige Ihukommelse l(ong Frederik d. 3. dagligen skete, vare mesten løsdrevne. 11) Der er og en Kirkegaard, fast
firekantet, meget stor og vid, saasom baade Sogneog Byfolket tillige haver der deres Begravelse-Steder,
og naar stor Død er forhaanden, udkræves der og
stort Rum til Dødes Begravelse; thi udi den sidste
Pest her paa Landet, begyndte d. 16. Aug. 1653, og
til in Martio 1655 den endedes, døde her udi Aakirke
By og Sogn 557 Mennesker. 12) Paa denne Kirkegaard er at beskue en stor Del Asketræer, nu
ved 43, de andre bortblæste, hvilke udi forrige Tide
er bleven hensættet og plantet paa hver Side paa
Kirkegaarden; er om Sommerdage at tilse som en
Skov, der Kirken [73] kunde ligge midt udi. Disse
Træer berettes af de gamle, sal. og velbr. Landsherrer
Falk [Oøyej1) og Hendrik Brahe skal have befalet der
at hensættes af Landsfolket og tilskikket ethvert Herreds Folk at have Tilsyn til sin særdeles Sides Træer.
Item dette og om de velb. Mænd omformeIdes, at
efter deres Befalning skulde hver Bonde være tilforpligtet at levere paa Slottet 10 Raagehoveder paa
Landet, efter som det Slags Fugle søger ud.i store
1) Mangler i Ms.
9
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Hobetal hid til Landet ved St. Matthiæ Dag i Februar,
og igen ved Mattkiæ Dag i September bortvandrer.
Gører en stor Skade paa Sæden paa Marken, voxende
eller liggende; dog jo mere de hades, jo flere de formeres. Her er udi Kirken paa et stort Vindue Sønden til Dannemarks Vaaben zirlig paabrændt (1597),
hvorpaa findes Christian d. 4.; item et andet Vaaben.
13) Der er og en herlig vidt begreben Vang runden omkring Byen, men bær ikke saa rundelig Korn
eller Afgrøde som anden Steds, eftersom Jorden der
allevegne er leragtig og stenig; tilhører Byens lndvaanere og deres Arvinger; og efter som Sæds-Jorden
er der mangfoldig, saa er den og meget ringere paa
Værd end anden Steds.
14) Denne By er bebygt paa en stor Klippe, som
gaar under hele Byen, og en anden liden By ligger der
næst op til, kaldes Nye-By, hører til rette Byens Fri- .
hed, og for des Aarsage, at disse tvende Byer ligger
paa de haarde Halde og Sten-Klipper, noget vidt udi
deres Circumferents 1 ), !ode de Svenske deres Forsæt
falde Byens Frihed her at omgrøfte, som [de] havde
eragtet og begyndt, ligesom de de andre 4 Købstæder
her paa Landet havde indgrøftet for Toldens Skyld,
de af de ind- og udfarende agtede at opbære, endog
det dennem ikke ret vel lykkedes. Her er ellers og
for disse Klippers Skyld en stor Mangel og Brøst paa
Vand, synderlig naar tørre Tider ere, baade for Mennesker og Kvæget; thi her er da ikkun een Kilde,
kaldes Stocke-Kilde, hvilken om endskønt den tømmes om Dagen paa nogle Læster, saa bliver den dog
fuld om Natten strax efter, saa at den er nok til
denne Byes Vedkommende; thi den ligger noget
l) Omkreds.
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nordlig ved Byen og [er] en skøn Vælde-Kilde, haver
klart Vand som et Krystal, sundt og velsmagende.
15) Er her og en skøn Præstegaard paa Bygning,
som af den salig Mand Hr. Dirich Castensen Co/ding er funderet, Kirken og Bønderne tilhjulpen, saa
den [74] ikke nogen Steds her kan bedre og skønnere findes, hvorom videre her efter etc. - Dette er
nu saa om Købstæderne korteligen.
Nu følger om de fire Herreder her paa Landet,
som ere, nemlig: 1) Sønder Herred, det største og
fornemste, 2) Vester Herred, som tilforn kaldtes
Rønne Herred, 3) Nørre Herred og det 4. Øster

Herred.
I. Sønder Herred, holder sin Tingdag om Tisdagen udi Aakirke By, haver udi sit Herreds Indsegl
SYNDER HERRET, item midt udi Seglet S. H. og
84, og befatter udi sig 4 Sogn er: 1. Aakirke Sogn,
2. Bothils Kirkes Sogn, 3. Povels Kirkes Sogn, 4. Peders Kirkes Sogn.
I. Belangend Aakærs eller Aakirkes Sogn, da er
den tilforne omrørt at have sit Navn af Aaer og Kær,
som løber uden omkring Byen, hvilken By Sognens
Gaarde ligger rundt omkring, de næste en Fjerding
Vejs derfra eller noget mindre, de andre ¼ Mil og
noget mere. Haver udi forrige Tide været over 20
Skvattemøller paa disse Aaer, som af Landet nedkommer og løber udi Stranden. Om Fiskes Dage mod
Martini Tide haver man her og der Ørredfang med
Kroge udi disse Aaer; er en stor Lyst at se paa. Om
Vinteren kan man have nogen Nytte af disse Møller,
her eller udi de andre Sogner være kan; men aldeles ingen Gavn af dennem om Sommeren, thi da
9*
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ere Aaerne slet ledige for Vand, at man 'tørskoet kan
gaa over dennem, hvor man vil.
Byen er stærk ved 60 Mand tilsammen, men
Sognet befatter udi sig 67 Selvejere-Gaarde, fordi
Børnene arver og ejer dem efter Forældrene, dog
nogle af dennem nu ere slet øde; nok 24 VaarnedsGaarde, nok en Kannikegaard liggendes hos Kirken
tæt Vesten til, hvis Afgi'ft der er nu benaadet Kirkens
Forstander, bemeldte Hr. Povel Ancher. Nok findes
der udi Sognet 3 Adels- eller Frimænds Gaarde:
1) Vallensgaarden, hvilken synes at have sit Navn
af Valle, efter som der holdes Køer nok til Gaarden
og vanker meget Mælk og Valle. Gaarden tilhører
ærlig og velbyrdig Mand Steen Reedtz med sin velb.
Frue, Fru Marine Juuls til Hørbygaard, hvilken
Adelsgaard med underliggendes Gaarde og Gods nu
besiddes og forestaas af deres Tjenere Peder Laursen og hans Kæreste, Johanne Rasmusdatter, som
de haver her indsendt for 10 Aar siden og dennem
med samme Gaard og Gods forsynet, hvilken der og
hans Velbaarenheds Gavn og troligen udi alle Maader
tilser og forfremmer. [75] Forbemeldte Gaard er besiddet af en Del af Landsens Øvrighed udi forrige
Tider, som af de Lybskes Fuldmægtige Sweder Ketting, Berendt Knop, Berrild Thimand og andre;
item baade før og efter dennem af Kongernes udi
Dannemarks Befalningsmænd: Falk Oøye 1), Hendrik
Brahe og andre, hvilke have Gaarden forbedret med
Bygning, den ene noget, den anden og noget. Udi
Synderhed er der bygt et Stenhus Østen til udi Gaarden med Kælder under og et Fange-Taarn, item
Stenbroer ere lagte ikke alene fast runden om Gaar1) Ms. har Bøye.
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den, men endog paa Kirke-Vejen, som tilforne haver
været meget sumpig som udi en Morads, at man nu
sikkerlig derpaa kan fare, et meget stort Gavn for
den menige Mand, der farer som paa en Alfare-Vej
frem og tilbage ved Gaarden til og fra Slottet igennem Almings-Skoven, hvilken Skov ligger strax Norden for denne Gaard, og en liden Fjerdings Vejs
ligger Kirken Sydvest fran Gaarden, som er en smuk,
lystig og belejlig Plads. 2) Adels- eller Frigaard
kaldes Myregaarden, ligger østlig ned fra Kirken,
synes at have sit Navn ·af den Myr eller Enge-Kær,
der hos Gaarden ligger, bekommet. Denne Gaard
haver udi forrige Tide ret Adels- eller frie Folk ejet
og besiddet, men nu tilhører den med noget andet
Gods, der ligger hos, kgl. Majestæt efter den Afstaaelse, sal. Sigvard Oagge, tilforne Gaarden og Godset
ejede, til Kronen derom gjort og oprettet haver.
Samme Gaard besiddes nu af Iver Christoffersen,
Lieutenant over Land-Rytteriet her. 3) Frigaard kaldes Bjerge-Oaarden af et Bjerg og høj Plads, den
paaligger, er tilforn bleven af frie Folk besiddet, men
nu af en Bonde dyrkes, skatter og noget til Slottet,
som en Kendelse, at den nu ikke er ret fri.
Her er og udi denne Sogn et lidet Hospital eller
Spitals Hus, hvorudi opholdes stedse 4 arme og syge
Mennesker, ligger ved en Gaard, kaldes deraf SpidleOaarden, Nordvest lidet fran Kirken, haver der hos
Gaarden en liden Skvat-Mølle; og haver samme
Gaard med 9 andre smaa Gaarde, af hvilke der ligger nogle her, nogle udi Vestermark Sognet, været
de Fattige der inde til deres Ophold af velbr. og
fornemme Folk udi forrige Tider foræret; og haver
forbemeldte Fattige derinde til Ophold efter gjorte De-
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putat 1 ) aarligen 90 Sldlr. udi Penge af Slottet, eller
og, naar [76] dennem ikke Penge gives, haver de altid bekommet og endnu bekommer efterskrevne Vare:
Mel 8 Tdr. 4 Skp., Øl 13 Tdr. Svend-01 2), Kød 1 Td.,
Torsk 1 Td., Sild 1½ Td., for hvilket .Skriveren til
Hammershus aarligen haver at gøre Regnskab. Endnu
en herlig Kronens Gaard, velb. Jacob Bernt [Maccabæusj nu besidder, hvortil en skøn tilliggendes Ejendom af Agre [og] Enge, men ingen Skov.
Udi dette Sogn er ikkun nogle faa Skovs-Pladser
til Gaardene, men meget herlig Sæds-Jord, som bær
mangfoldig Frugt, naar Gud giver sin Velsignelse.
Ingen mindes saadan ringe Høst nogen Tid at
være gjort som udi dette Aar Ao. 1670, da de maatte
her paa Landet oprykke det stakkede Straa og Ax
tillige med Hænderne, kunde ikke bære enten Le
eller Sex 3) derpaa. Ak, en stor Jammer, Elendighed
og Hjerte-Klagen; hver Mand havde fast sin indhøstede Grøde til Julen derefter strax fortæret, havde
intet til Kongen, mindre til Kirken, Præst eller Degn,
hvorover mange lidde Nød af Hunger; der løb omkring efter Føden paa Landet saa mangfoldige Mennesker, Gamle og Unge, Stærke [og] Svage, Mænd
og Kvinder, Drenger og Piger, som det var storligen
at forundre sig over. Det var den Dag, man havde
i det ringeste 40 og flere at spise, uanset der i
Tide ved Mikkelsdag rejste her fra Landet nogle Hundrede Mennesker til andre Steder sig udi denne besværlige Tid at oppeholde og nære. Heste og Kvæg
døde· flux og bort, fordi der fattedes Foder til dennem. Aarsagen til saadan stor Elendighed var en stor
Guds Straf for vores Utaknemmelighed, vi vilde ikke
1) fastsat Ydelse. -

2) tyndt Øl. -

3) Segl.
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udi de rige og runde Aar, Gud gav Grøde og Velsignelse nok ude og inde, takke hannem derfore tilbørligen, men ofte udi mange Maader foragtede hans
velsignede Gaver, og neppe engang sagde hannem
derfore et Deo Oratias 1 ). Thl forholdt han Regnen, at
den ikke paa Landet maatte udøses, vædske Sæden
eller Kvæget vande. Derover er nu alting udi dette
Aar dermed blevet forandret, at man skal vel dette Aar
ihukomme, saa længe Verden staar; om det er Gud
behageligt, at den nogen Tid endnu vedblive skal,
saa tror vi dog, at Gud naadeligen gør en god Ende
paa al denne vor Jammer og Elende, og udi Steden
for Vrede beteer os Naade. Udi forrige Aaringer haver [77) Gud dennem her udi Sognet med mange
sine Naades runde Gaver velsignet, herlig Korn-Sæd,
Smør, Ost, Kvæg og Fæned 2) . Thi her er en meget
skøn og frugtbar Eng med Græsgang, Sæds-J ord og
dets vedkommende, saa det Sogn maa vel med Rette
siges at være Herrens behagelige Sted; deres SogneSegl er St. Johannes med Lammet. Det betjenes nu
udi Saligheds Sag af en Sognepræst Hr. Niels Madsen Lund (hvilken nu besidder den bedste bygte
Præstegaard, her paa Landet er, som af hans Formænd, Sognefolket og Kirken er bekostet, først funderet og bygt) og af en Sognedegn Rasmus Peder-

sen Ravn.
2. Det andet Sogn udi Sønder Herred er St. Bothils eller Botulfi Sogn, kaldes ellers Boelsker eller
Boels Kirke Sogn, ligger lidet Vesten oven for Nexø,
som før er meldet, Østen paa Landet, og er forbemeldte Nexø et Annex til dette Sogn. Sognet Boelsker
haver udi sit Sogne-lndsegl . . . . . I) Der er en
1)

Gud være Tak! -

2)

Fæ-Nød :>: Kvæg.
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meget smuk liden Kirke med 2) en køn Altertavle
udi, vel malet, 3) en smuk Daabsted og Prædikestol,
4) en køn Legtere, 5) en vakker stor Kirkegaard,
6) et Klokkenhus, hvorudi er 2 herlige Klokker, 7) en
skøn bygget Præstegaard. 8) Er der udi Sognet 39
Selvejere-Gaarde og 15 Vaarnede-Gaarde, Jworiblandt
ere nogle Kannikegaarde, som tilforn laa til Domkirken udi Lund; men siden de Svenske finge Skaane,
ere de faldne under Kronen; dog een af dem, der er
den fornemste, kaldes den store Kannikegaard, ejer
nu kgl. Majestæts Tolder Laurits Michelsen af kgl.
Bevilgning, er meget berømmelig for god Sæds-Jord,
herlig Enge-Bund, statelig Skov og anden anhørige
Lejlighed og Herlighed. 9) Der er allevegne der udi
Sognet meget frugtbar Sæds-Jord og Enge-Bund, og
næsten ved hver Gaard nogen Skovsdel. 10) Der er
og skønne Kirkeskove, Kongen haver og en egen
Skov derudi Sognet med store Egetræer udi, kaldes
Holvidie. 11) Item de Bønder, som bo næst Stranden, bruger og Fiskeri foruden deres Avling, og lever
deraf desbedre, naar Vorherre giver sin Velsignelse.
12) Dette Sogn betjenes af fornævnte Hr. Oluf Svendsen Lemvig, som og prædiker udi Nexø Kirke, og
en Sognedegn, der udi Sognet boer, Erik Josephsøn.
Det 3die Sogn udi Sønder Herred nævnes af dets
Patron St. Povel, Povels eller Polsker Kirke Sogn,
ligger Sydost paa Landet en liden halv Mil fra Nexø,
hvis Sognesegl er et Timeglas: Sigill: Tempi: Paul:
1) Der er først en liden kullet Kirke foruden Taarn,
2) et smuk Altere derudi med en [78] formalet Tavle,
3) en køn Daabsted, 4) en smuk formalet Legtere,
5) en køn Prædikestol, 6) en rum Kirkegaard liggendes med Kirken paa en høj Plads, hvor udenfore
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ligger en meget stor Høj, af hvilken man kan se
meget vidt udi Søen og langt her paa Landet, 7) et
skønt Klokkenhus, hvorudi hænger tvende Klokker,
8) en god Præstegaard, hvilken den 20. Jan. 59 afbrændte, men er af Sognepræsten der nu igen bleven
oprettet. 9) Er der udi Sognet 38 Selvejergaarde og
13 Vaarnede-Gaarde, udiblandt hvilke er en Frigaard
mod Kirken, dog den nu besiddes af Bønderfolket
og derfore giver Skat til Slottet. 10) Er der udi Sognet
en god slet Mark med skøn Sæds-Jord og EngesBund, men saare ringe Skov. 11) Er der et lidet
Fiskerleje, kaldes Snogebæk, ligger Sydost fra Kirken,
bor derudi ved en 20 Mand, som lever af deres Fiskeri; de gaar til denne samme Sogne-Kirke, og der
betjenes udi deres Saligheds Sag af Sognepræsten, der
nu er Hr. Michel Thommesøn, og Sognedegn Peder
Nielsøn. Udfra Landet, som denne liden By ligger,
er det forfærdelige Ri/, som naar ved en Uge Søs1 )
udi Havet, hvilket ofte gør Skibsfolk bange, som
Nattetide komme af Søen og ikke grant kunne vide,
hvor de monne være. 12) Ellers er der under Sognet
mange skadelige Sandrevler, paa hvilke Skibsfolk
sætter baade Skibe, Gods og Liv til, og bliver derover de fleste Skibs-Vrag paa disse Revler, her hænder at komme unØer Landet, thi de ere fulde af
Kvægsand, hvorudi Skibene sig jndæde og synke
jo mere og dybere derudi, og siden umuligt de deraf
løs slippe kan. Der findes og nogen Sand der udi
Sognet mod Stranden paa en Sted eller fire, meget
dygtig til Skriversand, fordi den er saa meget smaa;
1) gammelt Længdemaal paa Søen, c. I Mil. I Ms. er i
Randen tilføjet ,Sandbecks Riff", dog vel en Skrivefejl for
. Snogebecks R. •
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i forrige Tide er der bleven hentet af denne Skriversand til Kancelliet og Renteriet udi København, kan
ej heller aldrig nogen Steds bedre, end denne er, bekommes.
Det 4de Sogn udi Sønder Herred kaldes af Sognens
Patron St. Peder, Peders Kirke Sogn eller Perskers
Sogn, ligger Vesten for Povels Kirke ved en halv Mils
Vej, haver udi sit Sogne-lndsegl St. Peder med
Nøglen. 1) Er der en smuk liden Kirke med et lidet
kullet og slet Taarn paa, hvorudi er hængendes tvende
Klokker. 2) Er udi Kirken en vakker vel· stafferet
Altertavle med skønne Messe-Klæder. 3) En herlig
Prædikestol. [79] 4) En køn liden Daabsted. 5) En
smuk formalet Legter. 6) Er Kirken fast runden omkring inden udi herlig med Malning og Christi Passions særdeles Figurer med adskillige Farver paa
Muren afridset; kgl. Vaaben og velbaarne Landsherrers Skilt der og antegnet, som alt saaledes efter
den forrige Sognepræstes der sal. Hr. Oluf Laursøns flittig Befordring er forrettet. 7) Han lod der
nedre udi Kirkens Taarn udi sit levendes Liv bekoste
sin Begravelses-Sted og efter den Steds Lejlighed
heriigen anordne; han døde Dominica Septuagesima
[::i: 7. Febr.] Ao. 1669 Kl. 1 om Eftermiddagen, hans
Alder 44 Aar 10 Uger, og blev hans Lig hæderligen
der den 16. Febr. begravet. 8) En billig godt bygget
Præstegaard, dog ikkun ringe Sæds-Jord dertil. 9) Er
der udi Sognet Selvejer-Bøndergaarde 29 og Vaarneder-Gaarde 13, blandt hvilke der er en Frigaard, kaldes Eskes, af den Mand, der først Gaarden ejede.
Der er hos samme Gaard, ligger noget vestlig fra
Kirken, en smuk slet Plads, god Sæds-Jord, frugtbar
Enges-Bund, men aldeles ingen Skov, som der og

t
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ikke heller er fast nogen Skov anden Steds der udi
Sognet. 10) Der falder udi denne Sogn den bedste
og reneste Rug, som her paa Landet bekommes kan,
giver Brød lige ved Hvedebrød, eftersom Jorden er
sandig, som blæser af Havet paa Agrene og gør
Jorden ren. 11) Er der derfore den bedste Rug-Egn
med skøn Sæds-Jord, slet og herlig, giver og der
det skønneste og reneste Byg, her nogen Steds findes og bekommes kan. Udi dette Sogn betjenes
Folket udi deres Saligheds Sag af Hr. Thommes Jacobsen Sognepræst og Degnen Jacob Nielsen. 13) Er
der og udi samme Sogn nogle smaa Høje, om hvilke
er adskillige Snak om nogle synderlige Tilfald, hos
dennem udi forrige Tide skulde have været tildraget;
men efterdi derom er ikke saa vist at ommelde, bestaar det derved; thi det er bedre at tie end ilde tale
eller lyve. Her endes nu det første Herreds Beskrivelse.
II. Det andet Herreds Antegnelse følger nu kortelig; det kaldes Vester Herred, fordi det ligger Vester
paa Landet, og dets Ting holdes om Torsdagen udi
Ugen ved Vester Marie Kirke udi et Tinghus dertil
beskikket. Udi Herreds Seglet vises [en seksoddet
Stjerne]. 1) Dette Herred fatter ogsaa 4 Sogner udi
sig, nemlig: 1. Vestre Mariæ Kirkes Sogn, 2. Nicolai
eller Niclai Kirkes Sogn, 3. St. Knuds Kirkes Sogn
og 4. Ny Kirkes Sogn.
l. Vester Mariæ Kirkes Sogn eller Vestremark
Sogn, saa kaldet af St. Maria, der de udi Pavedømmet haver tilbedet og for deres [80] Hjælperinde æret,
er et af de største Sogner her paa Landet, hvor de
haver udi deres Sognesegl .......1) De haver 1) en
1) mar:igler i Ms.
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meget herlig Kirke, inden udi meget smukt stafferet,
haver ved Kirken et passeligt højt Taarn, ovenpaa
4-kantet med Bly betakt, og derudi 3 skønne Klokker. 2) Er udi Kirken en artig vel stafferet Altertavle
og herlige Messe-Klæder, synderlig en skøn Fløjels
Messehagel. 3) En smuk Prædikestol, zirlig formalet.
4) En skøn Daabsted. 5) Smukke formalede Mands
og Kvindes Stole, og ellers Murene omkring udi Kirken stadselig ommalede, med kgl. Majestæts Navn
og Vaaben derhos sæt. 6) En smuk malet Legter, hvor
de fleste eenværende udi Sognet og Ungdommen opgaar at høre Gudstjeneste, naar den forrettes . 7) Er
der en maadelig stor og [vidt) begreben Kirkegaard,
efter som det er et stort, vidtløftigt Sogn. 8) Er der udi
Sognet Selvejere-Gaarde 68 og Vaarnede-Gaarde 18,
af hvilke de fornemste ere Bjergegaarden, som Kronen tilhører, hvilken ligger paa et højt Bjerg eller
Bakke. Er forrige Landsdommer Peder Olsen 1 ) nu af
kgl. Majestæt naadigst for sig og sine Arvinger med
benaadet for sit forrige Embeds og Troskabs Skyld.
Der er hos samme Gaard en skøn Lejlighed synderlig med Skov og Enges-Bund, men Sæds-Jorden er
mislig. Udi Sydost der strax udenfor er og en anden
Kronens Gaard, kaldes Vestergaard, som den anden
dog vidt overgaar udi tilliggendes Ejendomme, Agre,
Enge, Skove, Mark og anden Herlighed, hvorpaa den
forrige Landsdommer Hans Jensen 2 ) og residerede
efter kgl. Bevilning Ao. 1655. 9) Er her udi Sognet
en god bygget Præstegaard, haver skøn Tilliggelse af
Agre, Enge, Skove, Mark, Fægang og anden Herlighed. Præstegaarden ligger Vesten fra Kirken. 10) Er
her en god Sæds-Egn, giver Korn, Hø og anden
1) Ms. har kun P. 0. -

2)

:i:

Pedersen (jfr. S. 10.)
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Jordens Grøde overflødig, naar Gud vil velsigne; thi
udiblandt disse smaa Skove, som dette Sogn er rigt
paa, voxer baade Kornet og Græsset heriigen, saa
Folket nærer sig der vel. Deres Sognepræst er nu
Hr. Rasmus Andersen Rønneby, haver Capelian Hr.
Rasmus Jensen Borringholm og Sognedegn Søren

Jensøn.
2. Det andet Sogn udi Vestre Herred kaldes Nicolai eller Nilai Sogn, ellers Nilai Kirke Sogn, saa
kaldet af deres gamle Patron St. Nicolaus, hvis
Sogne-Segl indeholder [et Kors].1) Dette Sogn ligger
Sønden fra Vestre Marie Kirke imod Stranden, haver
1) en liden smuk rund Kirke uden Taarn, hvorudi
[81] Stolene er runden om sætte til Mands- og Kvindes-Personer. 2) En køn liden formalet Altertavle med
anhørende Messe-Klæder. 3) En vakker Prædikestol.
4) En smuk Daabsted. 5) Kirken inden omkring med
Stolene vel formalet og beprydet. 6) En skøn Kirkegaard, hvor og er 7) et herligt Klokkenhus, hvorudi
hænger tvende skønne Klokker. 8) Udi Sognet ere
34 Selvejere-Gaarde og Vaarnede-Gaarde 7, foruden
et Gildes-Bo. 9) Sønder nedre fra Kirken paa Strandbakken ligger et Fiskerleje, kaldes Aarnagger, saasom
den, der er "nagger" 2) om sine Aaer, ved 20 Mand
stærk, som af Havet søger deres Næring og Føde
mest, og deraf fisker Skatter til Slottet, som de af Vandet maa søge, og derfore ere "nagger" om deres Aaer
og andet [de] til deres Fiskeri bruge skulle. Der fanges for dette Fiskeleje lige saa fede Torske og store
Sild som for Rønne, der ligger en liden Mil Vester
derfra. Disse Fiskerefolk med Kvinder og Børn søger
Guds Ords Hørelse og des Tjeneste udi fornævnte
1) mangler i Ms. -

2) eg!. vred, her: paastaaelig.
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Sognekirke, naar den der forrettes, havende nu til
Sognepræst Hr. Jens Sørensen Morsing og til Degn
en Substitut Anders Tygesen paa Rønne Skoles Vegne,
dog boendes der udi Sognet. 10) Der er udi Sognet
en billig god Præstegaard med herlig tilliggendes
Sæds-Jord og Enges-Bund samt en skøn liden Skov
og anden anhørendes Herlighed. 11) Vanker her
skøn stridigt Korn udi dette Sogn, dog meste Aare1 ),
som er god og stridt, og ofte bedre end ondt Byg.
En god nærsom Egn ikke alene med Korn og Kærne,
men endogsaa med Fiskeri, Ildebrand og hvis til
Livsens Ophold hører.
3. Det tredje Sogn udi Vestre Herred er St. Knuds
Kirkes Sogn, ellers Knudsker Sogn, er annexeret til
Rønne, ligger der oven fore en god Fjerdings Vejs
Østen fra, haver Navn af deres forrige Patron St.
Knud, hvilken de udi forrige Tide som deres Gud
udi deres Vildfarelse haver æret, hvis Efterlignelse
der endnu udi Kirken er at se forgyldt. De haver der
til Sogne-Segl 4. og runden om: Sigill: Templi
Canutiani. Her for det første er en smuk liden Kirke,
zirlig inden paa Muren formalet og alle Manders og
Kvinders Stole deslige. 2) En smuk Altertavle med
herlige Messe-Klæder, synderlig en Messehagel af
Gyldenstykke, som for 50 Aar siden der til Kirken
er bekostet. 3) En skøn formalet Prædikestol. 4) En
finlig Daabsted. 5) Tæt [82] ved Kirken et smuk
smal Klokketaarn, udi hvilket ere tvende skønne
Klokker. 6) En stor vid Kirkegaard, men en vædskefuld Sted, Graverne fulde af Vand, naar nogen derudi
skal begraves, hvilket dog højligen er at forundre sig
over, efterdi den er beliggende paa en saare høj Sted
1) Havre.
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og Bakke, at Steden dog der kan være saa vandagtig. 7) Ere der udi Sognet Selvejere-Gaarde 30 og
Vaarneder-Gaarde 10, udiblandt hvilke er et GildesBo og en Adels- eller Frigaard, som nu af Ridefogden
Hans Christensen besiddes, kaldes Almegaard af
Almetræer, der omkring voxer, er ellers en skøn Lejlighed der hos med Sæqs-Jord, Ager og Eng, Skov,
Fiskevand og anden Herlighed, ligger Nordvest
nedre fra Kirken ved tvende Bøsseskud. 8) Er der
en liden Præstegaard, fordi den tilforn er afbrændt,
men dertil megen Herlighed af Agre og Enge, Fiskevand, Fægang og andet deslige, hvilket nu besiddes
af en Bonde, som derfore gør Rigtighed hos Hr.
Jens Lauritzen, Sognepræst til samme Kirke og til
Rønne, hvortil denne Kirke er annexeret, som før er
rørt udi Rønnes Antegnelse. Samme hæderlige Mand
er nu Landprovst, prædiker begge disse tvende forbemeldte Steder, og Skolemesteren udi Rønne betjener Degnens Sted paa Skolens Vegne til sin Løns
Forbedring, som det udi forrige Tider er tillagt.
9) Her falder og udi dette Sogn rent og godt Korn,
Rug, Byg og Aare, er og herlig Engs-Bund, men
ringe Skove uden ved een eller fire Gaarde; dog der
er lyngen strax Sønden for samme Sogn, som naar
hen om siden udi dette samme forbemeldte Herreds
Sogner, hvoraf kan samles Brændsel, Tørv og Lyng
til Nødtørft, saa her mangler dog intet for Ildebrand.
10) Er her for dennem udi dette Annexe-Sogn Ao.
1653 den 13. Aug. af Bispen udi Lund, D._Peder Winstrup1) anordnet, at de altid der skal have sidst
Tjeneste og endet ved KL 12, og det fordi de udi
Rønne have Privilegia, og der falder altid mere i
1) Ms. har Weistrup.
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Købstædernes Kirker at forrette end udi Landskirkerne.
4. Det fjerde Sogn udi Vester Herred kaldes Ny
Kirkes Sogn eller Nyker Sogn, saa kaldet, fordi denne
Sogns Kirke skal være bygt sidst efter alle de andre
Kirker her paa Landet ved den Tid, man skrev efter
Christi Fødsel 1287, og derfore kaldes den Nykirke
og Sognet deraf Nykirkes Sogn. Ellers kaldes [83]
den Alle Helgens Kirke, ligger udi Nordvest og saa
Nordlig, en liden halv Mil fra Rønne. Haver der 1) en
liden rund Kirke ligesom Nicolai Sognekirke, som før
er beskreven. Her er paa Landet fire Sognekirker udi
lige Form og Danlighed: 1) Nicolai Sogn, 2) dette
Nykirkes Sogn, 3) St. Olufs Sogn og 4) St. Laurs
Kirkes Sogn; om de tvende sidste herefter skal videre
ommeIdes. - De haver her udi deres Kirkes eller
Sognes Segl [Klokke m. Kors] AL HELGEN SOGEN.
2) Er her en smuk liden Altertavle og kønne MesseKlæder. 3) En formalet Prædikestol. 4) En bekvem
Daabsted. 5) Kirken zirligen inden udi med Malning
beprydet, saa vel som Mands- og Kvindes Stole udi
lige Maade. 6) Et smukt Klokkenhus paa en vakker
Kirkegaard med sandagtig Jord udi. 7) Udi Taarnet
ere tvende skønne Klokker af de sal. Forfædre, fri
Folk mest, der haver resideret udi Sognet, bekostet.
8) Der ere udi dette Sogn Selvejere-Bøndergaarde 23,
Vaarnede-Gaarde 19, udiblandt hvilke findes disse
efternævnte fornemme fire Gaarde: 1) En Adels- eller
Frigaard Sydvest strax fra Kirken, kaldes BlykobbeGaard af Bly og en Kobbe1 ), der udsættes for Gaarden. Er en smuk Lejlighed der samme Steds med
Ager og Eng, Fiskevand og Fægang, Skov og anden
tilhørig Herlighed, tilhører nu Capitain-Lieutenant
1) Fiskeline (med Blylod).
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Ernest Cantzeler og hans Arvinger. 2) Den 2den er
og en Adels- eller Frigaard Kyndegaard, af det den
er af Folk bekendt, ligger fra Kirken strax udi Nordvest paa en herlig Ort udi Skoven, som udi forrige
Tide haver været derom meget stor, men nu for adskillige Aarsager fast formindsket, øde og fordærvet;
her er skøn Sæds-Jord, Engs-Bund, Fiskeri, Fævagt
og deslige Herlighed, som neppelig bedre til nogen
fri Gaard her findes kunde; udi fordum Dage er den
besiddet af Landsdommer Jens Koefod og haris Frue
Fru Anne Spendz ved Annum Christi 1590, som zirligen og herligen havde ladet den opbygge, forbedre,
opmure og med Tegltag omhænge; men efter deres
dødelige Afgang er den bleven af efterkommende
Ejere forsømmet og paa det sidste saa godt som
ruineret og øde; denne Gaard tilhører nu Lieutenant
Peder Zandersen og hans Arvinger. 3) Den 3die
Adels- eller Frigaard er Vellingsgaard, saa kaldet af
Vælling, som udi store Gaarde spises i Hobetal, ligger tæt Østen op til Kirken, er en herlig Gaard med
Avling, Korn og Hø overflødigt, skøn Skov, Fiskevand, Fægang og anden Herlighed; her residerede
en [84] anden Landsdommer ved Navn Mads Koffoed, den forrige Jens Koefods Brodersøn, som paa
et ypperlig Herresæde; men Gaarden nu og dets
Lejlighed tilhører Sognepræsten ibid. Hr. Hans Jensen Sode, hvis Hustru er den efter hendes sal. Fader
Hans Kofoed arvelig tilfalden, og den besiddes nu
af O: Claus Hertvig 1) efter Bevilning, Præsten og
hannem er udi mellem passeret. 4) Den 4de Gaard
kaldes Bukkegaarden, en fornemme Gaard, er Kronens, og nu af kgl. Majestæt Landsdommer forlenet
1) ::, : gunstige Cl. Hartvig.
10
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for hans Bestilnings Forretning med tvende andre,
een udi Vestre Mariæ Sogn og den anden udi St.
Clemeds Sogn. Denne Bukkegaard er skøn Lejlighed •
hos med Skov, Mark, Eng, Fævogt og anden anhørende Herlighed. 5) Endnu er der en anden Oaard,
kaldes Frigaarden, ligger ret Østen fra Kirken, hvilken frie Folk og haver ejet, men Bondefolk nu derpaa boer. 9) Er der foruden her udi Sognet en vel
bygget Præstegaard med skøn tilliggendes AgerJord, Engs-Bund, Skov og dets vedkommende Ejendomme. 10) Er og udi samme Sogn fast alle Vegne
en skøn Korn-Egn, giver herlig Korn af alle Slags,
og næsten hver Oaard haver sin særdeles Skovs-Part.
De betjen~s, som rørt er, af Sognepræsten Hr. Hans
Sode, og udi Degns Sted af Hørerne udi Rønne
Skole, efter den Forordning udi forrige Tide sket er
Ao. 1639. - Her endes det andet Herreds Beskrivelse, følger nu det tredie kortelig.
III. Det tredie Herred her paa Landet kaldes Nørre
Herred, fordi det ligger udi Nord, haver og udi sin
Indhold 4 Sogner, nemlig: 1. St. Clemeds eller Clemeds Kirkes Sogn, 2. Ruths eller Ruths Kirkes Sogn,
3. St. Oles eller Ols Kirkes Sogn, 4. Rø eller Rø
Kirkes Sogn. Der er udi dette Herreds lndsegl .....1)
og holdes dette Herreds Ting om Fredagen udi Ugen
i Hasle By, hvilket Ting besøges først af St. Clemeds
Kirkes Sognemænd, h_vilket Sogn eller Kirke haver
sit Navn af St. Clemedtz, deres Kirkes gamle Patron,
de udi fordumme Dage ærede; haver udi deres Ind segl:
CLEMEDS KIRCHES SOGN. Er her 1) en stor smuk
Kirke, eftersom der er en stor Menighed udi samme
Sogn, og derfore et af de største Sogner her paa
1) mangler i Ms.
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Landet. Kirken ligger paa en høj Plads ved en Sø
paa Sydveste Siden, en Mil Vejs fra Rønne saa nordlig, og fra Hasle en god halv Mil saa østlig 1), haver
en smukt Taarn. Denne Sognekirke haver for det
andet en smuk [85] formalet Altertavle med skønne
Mands- og Kvinds-Stole, ogsaa vel stafferede. 3) En
zirlig Prædikestol. 4) En finlig Daabsted, med en
skøn Legtere deroven finlig formalet. 5) Et smukt
formalet Vaabenhus. 6) Et dreveligt Klokkehus med
3 ypperlige Klokker udi, som ikke bedre her paa
Landet kan findes udi nogen Kirke, hvilke ere udi
fordumme Dage af frie Folk, der residerede udi Sognet, blevet bekostede. 7) En tør Kirkegaard, sandagtig og derfore · meget behagelig, naar nogen der
skal jordes. Her er under Choret udi Kirken en herlig Begravelse-Sted, som ikke her paa Landet herligere findes kan; derudi er Oberste Michel Eigsteen
d. 26. Apr. 1673 nedsættet, hvilken vel havde fortjent
for sin Mandelighed og Troskab af kgl. Majestæt og
Riget. 8) Er udi dette Sogn Selvejere-Gaarde 69,
Vaarnede-Gaarde 19, af hvilke nogle ere Adels- eller
Frigaarde, og ere disse de fornemste der udi Sognet:
l. Cimblegaard, af Cimbler 2 ) saa kaldet, ligger fra
Kirken tvende Bøsseskud saa vestlig, er nu Kronens,
men besiddes af Ritmester Caspar Hendrik Westerwald her over Landsrytteriet; er en skøn Herlighed
hos samme Gaard af Agre og Enge, Skove, Fiskevand, Fægang, Vandmølle og anden Tilliggelse.
2. Baggesgaarden, af den Mand, som Gaarden haver
ejet, kaldtes Bagge, ligger 3 Fjerding Vejs fra Kirken
udi Sydvest mod Stranden. Er og skøn Lejlighed
hertil med god og ren Rug-Jord, som er sandig og
t) Ms. har: vestlig. -

~) Metalbækkener til Klokkespil.
10*
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giver herlig Brød, item anden Sæds-Jord, Enges-Bund,
Mølle, Skov og deslige vedkommende Tillæg, hvilken
Gaard besiddes nu af velb. Claus Hertvig, som paa
sin Kvindes Vegne haver Part derudi. 3. Ladegaarden, den haver udi forrige Tide maaske været en
Landegaard til en af de fornævnte næst hos liggende
Adelsgaarde enten udi Nykirkes Sogn eller udi St.
Clemeds Kirkes Sogn, ligger og Sydvest fra Kirken,
ved ½ Fjerdings Vejs, haver og herlig Tillæg af Agre
og Eng, Skov og Mark med anden Herlig hed, er nu
kommen Hans Olsen l(ofoed til formedelst Køb.
4. Bjørengaard, Kronens, den er nu af kgl. Majestæt
Landsdommer til sin Bestilning med tvende andre
forskrevne Gaarde benaadet. 5. Endnu en herlig
Gaard med tilliggendes Ejendomme kaldes l(irsegaarden, er Kronens og besiddes nu af en Bonde. For det 9) er der udi Sognet en vel bygget Præstegaard hos Kirken. Den forrige afbrændte Pintse [86]
Aften · 164.1 ), og efter kgl. Majestæts Bevilning 2 ) bekom den sal. Mand udi Herren Hr. Hagen Rønnebye, forrige Præst der, Hjælp af Kirkerne udi Skaane
og her paa Landet, saa og Tømmeradtzie med anden Undsætning og lod dermed forbemeldte Gaard
vel opbygge; der er og billig god tilliggendes Ejendom, men ikke megen Sæds-Jord. 10) Er her ellers
en god Korn-Egn udi samme Sogn, herlige Skove
og billig Lejlighed for en Part af de fornemste Bønder; men den Gaard, som ligger saa nordlig udi
Sognet fra Kirken mod lyngen, der strækker sig omkring til alle dette Herreds Sogner, ere mest øde,
folkene forarmede og døde. Dette er et stort og vidt1) det sidste Tal mangler i Ms. ; Branden skete 1652. 2) af 4. Juli 1652.
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løftigt Sogn, som udi [Vidt]løftighed fast overgaar alle
de andre Sogner her paa Landet. Sognefolket her
betjenes nu udi deres Saligheds Sag med Gudstjeneste· af Sognepræsten Hr. Ole Jensen Aalborg og
Sognedegnen Hans Jensen, saa længe Gud vil.
2. Det andet Sogn udi Nørre Herred haldes Ruths
Kirkes Sogn eller Rutsker Sogn, af Ruth den Moabitiske, som Skriften omtaler, hvilken maa have været
af dette Sognefolk udi de forrige Tide som en Afgudinde æret og tilbedet. Kirkens Indsegl haver været
udi fordum Dage .... , men nu er der intet. 1) Kirken ligger paa en af [de] højeste Orter, her er paa
Landet, en stor Mil Vejs fra Rødne noget nordlig og
en stor Fjerding Vejs fra Hasle udi Nordost!). Denne
Kirke er den første, man ser af Landet, naar man
kommer enten vestlig, sydlig eller nordlig af Havet,
haver et smukt Taarn der ved Kirken og foruden et
skønt Klokkenhus med tvende Klokker udi. 2) En
skøn formalet Altertavle med Mands- og Kvinds-Stole
skønne. 3) En vakker Prædikestol. 4) Daabsted.
5) Kirkegaarden, saa som den ligger paa en saare høj
Plads, er paa alle Sider uden omkring som en Vold
med Jord og Muld opkast til Gærdet, hvoraf Folket
have sig udi fordum Dage for deres Fjender forsvaret, gjort dennem Skade og ere for deres Overvold
beskærmede. 6) Udi denne Sogn ere Selvejere-Gaarde
48, Vaarnede-Gaarde 8, hvorudiblandt er een, kaldes
Frigaarden, menes udi forrige Tide at have hørt frie
Folk til, men nu besiddes den af en Bonde, som
[87] skatter til Slottet, og er nu af kongelig Naade bevilget Mads Olsen, Prins Jørgens [Sølvpop] 2 ) og hans
Arvinger til en evindelig Ejendom. 7) Er der og en
1) Ms. : Nordvest. -

2) mangler i Ms.; :>: Sølvtøjsforvalter.
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god Præstegaard, men fordi den ligger saa højt udi
Været, gør Storm og Uvæder ofte derpaa stor Skade;
er dog dertil skøn Tilliggelse af Agre, Eng og anden
Herlighed, som nu besiddes og dyrkes af en Bonde,
der sig med aarlig Afgift deraf med Sognepræsten,
forbemeldte Hr. Povel Ancher, affinder, efterdi Sognet,
som et Annex til Hasle, nu med Gudstjeneste af forbemeldte Præst betjenes med Degnen Jens Sørensen
som en Substitut til Rønne Skole efter Anordning.
8) Er der udi samme Sogn en billig god Egn 1 ) med
Korn, Sæd og deslige, dog Jorden er der fast allevegne leragtig, bær derfor ikke saa vel som anden
Steds, uden naar Væde-Tider indfalder. 9) Er der og
under dette Sogn et Fiskerleje, kaldes Vaang, er der
udi ved. 10 Fiskere, fanger om Sommeren hine skønne
Butter, er et Slags store Helleflyndere, og ande n Fisk,
som Snoren og Krogen giver; bemeldte Fiskere med
deres Kvinder og Børn gaar og her til Kirke.
3. Det tredie Sogn udi Nørre Herred kaldes St.
Oles Kirkes Sogn eller Ots Kirkes Sogn, af deres
fordum Patron St. Oluf, hvilken de og udi dette
Sogn som en Afgud dyrket haver. Dette Sogn ligger
fra Rønne Kirke tvende Mile saa nordlig og fra Slottet Hammershus en stor Fjerding Vejs. Naar ikke
Præst er paa Slottet, søger Slotsherren med sin Frue,
Børn og Folk denne Kirke til Gudstjeneste og Sacramentets Brug. 1) Kirken er rund, som de andre 3
her paa Landet, før er omrørt. Stolene til Mænd og
Kvinder ere runden om inden udi Kirken ombygte;
ligger paa en høj Sted og kan derfor ses vidt Norden udi Søen; udi deres Sogne-lndsegl haver de
•• • • •2 ). 2) Udi Kirken er [en] smuk formalet Alter1) Ms. har: Eng. -

2) mangler i Ms.
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tavle med skønne Messeklæder. 3) En køn Prædikestol. 4) En smuk Daabsted. 5) En køn Popeltud eller
Legter for Ungdommen og Udbyggere. 6) Et smukt
højt og vel opbygt Klokkenhus, hvor der er ikkun een
skøn Klokke. 7) Er her udi Sognet Selvejere-Gaarde
35, Vaarnede-Gaarde 8, af hvilke een er Frigaard, kaldes Haldegaarden, af en Bonde besiddes, tilhører
ellers nu en Raadmand udi Rønne Mathias Rasch; til
Gaarden er skøn Lejlighed af Skov, Ager og Eng etc.
2. Kronens, [88] Myregaard kaldet, besiddes nu af
Oberst Lieutenant Julius Erik Fischer, er og dertil
skøn Lejlighed. 8) Er her ellers udi Sognet en god
Korn-Egn 1), dog Agerjorden er ogsaa leragtig, og herlige Skove, nær Havet, at Sognefolket og deraf kan
søge deres Næring, naar Værlig er. 9) Er her udi Sognet en god bebygt Præstegaard med skøn Tilliggelse,
Ager, Eng, Fiskevand, Fægang og anden Herlighed.
10) Sognepræsten, nu dette Sogn samt et lidet AnnexKirke, kaldes Aldinge, hertil betjener, er Hr. Jacob
Jensen Sode og Degnen Hans Jensen Wandel. 11) Er
end ved Stranden liggendes der under Sognet et
lidet Fiskerleje, kaldes Teign, boer derudi 6 Mand,
som med deres søger denne Kirke, haver mest deres
Næring af Søen og skylder deraf til Slottet. 12) Er
der endnu denne Annex-Kirke Aldinge, som før er
omrørt, hvilken forbemeldte Præst og Degn betjener
med Gudstjeneste. Denne samme Kirke og By ligger
nedre fra Ols Kirke paa Strandbakken ved en god
Fjerding Vejs udi Nør og fra Slottet lige saa vidt
udi Nordost. Nævnes Allinge ligesom Ællinge af
Ænder og Ællinge, som der udi Havnen og omkring ·
kunne sig vel nære og opholde; der ere udi samme
1) Ms. har: Eng.
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Sogn eller By 40 Mand, haver ringe Sæds-Jord at
nære sig af, men mest derfore maa søge Søen og af
deres Fiskeri sig opholde; de haver deres Kirke-Segl
og derudi ... ...1 ) . Der er ellers udi Byen en køn
liden Kirke med et smukt Taarn derpaa, hvorudi ere
3 smaa kønne Klokker. Udi Kirken er 1) en liden
Altertavle og anhørende Messeklæder samt kønne
Stole til Mands- og Kvinds-Personer, 2) en smuk
liden Prædikestol, 3) vakker Daabsted, 4) en god tør
og sandig Kirkegaard, 5) befindes der udi Kirken en
Ligsten, som en de Lybskes fuldmægtige Høvedsmand Sweder Ketting ved Annum Chtisti 1572 haver ladet udhugge og did føre, og berettes, han skal
have mist tvende sine Hustruer her paa Landet, den
ene begravet udi denne Kirke, den anden udi Aa
Kirke, som før er omrørt, hvor og befindes lige saadan en Ligsten udgraven, med tvende Kvinds-Personer og en Mands-Person midt imellem udi sit
fulde Harnisk, alt paa een Manere. [89] Det er ganske vist, udi Aa Kirke er der en aaben Begravelse
under Alteret, hvorudi nogle Præsternes og Degnens
Børn ere nedsætte, og for Nedgangen dertil ligger
en sort firkantet Sten med Sweder Kettings Mærke
••• 2 ) paa Indgangs-Stenen og paa Tysk udhuggen udi
Stenen om forbemeldte Indgang udi denne Begravelse-Sted, og strax ved denne lille Sten ligger den
store, som de alle 3 ere udhugne paa: I) Fru Margr~the Kettings Ao. 1568 d. 13. Aug., 2) Fru Thalia
Steen Kettings Ao._1572 d. 7. Oktbr.; men her findes
dog ingen nu levendes, som man kan have af derom
nogen vis Underretning. - 6) Til denne By og Kirke
hører endnu en anden liden By, kaldes Sandvig, thi
1) mangler i Ms. -

2) lille Tegning i Ms.
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den ligger udi en Vig, hvor Sand af Havet paa Landet stedse opblæser, fra Kirken lidet Vesten ved tvende
Musketskud strax neden for Slottet og tvende Musketskud derfra paa Strandbakken; er ved 30 Mand derudi, som og mest søger deres Næring og Ophold af
Havet; saa naar Gud giver sin Velsignelse, faar de
Lax, Torsk, Sild og andet nok, baade til sig selv og
andre. Disse tvende Byer, Allinge og Sandvig, haver
med Slottet Hammershus et Birketing, som holdes
udi Ugen om Mandagen, eftersom de gør tilsammen
et fuldkommet Birk, og holder der og lovlig Birkeret strax neden for Slotsporten; hvilke deres BirkeretsSager tillige med Købstædernes og Herredernes Domme indstævnes til Landsdommerens Paakendelse og
siden for Kongen og Raadet.
Efter saasom Hammershas Slot ofte udi denne
Tractat nævnes, da er fornøden derom noget kortelig
at tilkendegive:
1) Slottet er bygt paa en saare høj Klippe og graa
Hald paa det nordveste Hjørne paa Landet, lige imod
Sandhammeren paa Skaane Land, som og ligger paa
en saare høj Ort, strækker sig fra hverandre udi Sydost og Nordvest. Dette Slot skal være begyndt at
bygges udi Kong Valdemars den Stores eller Førstes
Tid, som det og før er herom anmeldet, med Biskop
Absalons Bistand (Ao. 1159), hvilken Landet Borringholm da havde under sin Jurisdiction og Inspection,
paa det dette Lands Indbyggere kunde have nogen
visse [90] Henflugt og Befrielse, naar deres Fjender,
de grumme Vender, og andre deres onde Naboer
vilde dennem fjendtligen ansøge, som udi de Dage
ofte skete: thi de aldrig enten Nat eller Dag kunde
vide sig for dennem sikker at være, saasom dette
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vidtligen in Annalibast) demonstreres. 1. Nogle ville
sige, at det skal være kaldet af den første Paafindere
og Angivere, som befol, det paa den Sted og Plads
skulde bygges, Hammenes eller Hammer, hvilken derefter som den første Høvedsmand derpaa nævnede det
sit Hus: Hammes Has. 2. Andre beretter det sit Navn
at have af en stor og vidtløftig Bakke eller Hammer,
som ligger Norden ved Slottet. Men dette er at forundre sig over, at noget Menneske skulde saadan en
Ort eller Plads opsøge eller finde, det at opbygge,
som synes Gud og Naturen at have gjort fast uovervindelig; dog naar Gud vil vinde, maa alting forsvinde.
2) Der er omkring dette Slot Mure og Volde,
meget stærke og tykke, Norden til Porten eller Indgangen dertil, hvorom er gjort en meget høj og tyk
Vold med Palisader og dets Tilhør; og endog Slottet synes noget forfaldet udi sig selv, saa er det dog
ikke at undre paa, eftersom det er over 500 Aar gammelt og maaske ikke udi lang Tid derpaa noget synderligt renoveret, forbedret eller bekostet. Dog alligevel er det vitterligt, at de salige og velbaarne Mænd,
Slottet med Landet af Dannemarks fremfarne Konger
haver været med forlenet, have alletid derpaa resideret, og den ene efter den anden derpaa Aar efter
Aar noget ladet fly og forbedre, saasom udi Hendrik
Brahes Tid; i de gunst. og velb. Hans Lindenovers 2 )
Tider; da Andres Sinkler havde det udi Forlening;
item sal. og velb. Rosenkrantz holdte der altid Hus
udi 20 samfulde Aar, han havde Landet, uden nogle
faa Gange, han forlystede sig udi Rosengaarden, den
l) i Aarbøgerne. - 2) Der var to Lensmænd Hans Lindenov,
den ene efter den anden.
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udi Rønne. Saa og velb. Hr. Ebbe Ulfeld, imeden
han her var, holdt han der og Hus og en ringe Tid
paa Cimblegaard. Men siden den sal. og velb. Herre
Rigens Hovmester Hr. Jochum Oerstrop bekom Landet udi Forlening, havde han her sin Ridefoged og
[91 J Skriver: 1. sal. Lauritz Winter, hvilken han bevilgede nedre udi Slotsgaarden, strax ved Mantelgaardens Port, at lade opsætte nogle Stolperum Hus og
derudi for sig og sine have logemente, efterdi Slottets store og vidtløftige Huse vare hannem og hans
ganske unyttige." Efter hannem kom 2. hans Ridefoged og Skriver Jens Laursen Risom, som udi dette
nyopbyggede Hus med sine residerede. 3. Siden
havde den sal. Herre General Adolph Fuchs samme
Steds Residentz; han havde meget godt fortjent af
dette Lands Folk, men fik dog lidet. 4. Residerer
der endnu højbetroede og velbaarne Herre Hans von
Løvenhjelm til Vejrup, saa længe Gud og Kongen
behager.
3) Haver her været udi fordumme Dage paa dette
Slot herlige og skønne Sale, Kammerser og Herberger, oven og neden, som er sig højligen at forundre
over, naar de af Menneskerne beskues.
4) Er der og ved det nørre Hus en skøn Kirke
inden udi med alt sin Tilbehør for Præsten og Degnen
indviet. Thi udi de Tide, førend sal. Hr. Hovmester
bekom Landet, var altid en Slotspræst paa Slottet
for Slotsherrerne og deres Folk forordnet. Jeg haver
selv uværdig udi sal. velb·. Holger Rosenkrantzes Tid
efter hans Begæring der prædiket (Ao. 1635, 3die
Paaskedag), for hannem og hans mange fremmede,
da tilstede vare.
5) Der findes og udi underste Kælder paa Slot-
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tet en dejlig Kilde eller Brønd med skønt, rindendes Vand, som vælder op af den haarde Hald og
Klippe.
6) Er der og adskillige Fangetaarne [for enhver;
lige som hans Gerninger og Bedrifter er, saa faar
han og Herberge til.
7) findes der endnu neden for Slottet, hvor en
anden Port haver været, men nu er ganske øde.
8) Birketing ligger her uden for denne øde Port,
hvor Allinge- og Sandvigboe comparerer 1), naar de
Ting holde ville.
9) Er her en meget skøn vidt begreben Slotsvang,
giver god Grøde af sig, naar Gud vil velsigne med
Regn og Væde udi rette Tide. Den samme naadige
Gud bevare faderligen den rette Arveherre og Ejere
til dette Slot, hans kgl. Majestæt Kong Christian
d. 5., fra al Fare og Skade til Sjæl og Liv, saa og
fra alle hans Fjender, hemmelige og aabenbare: Giv
hannem stedse Sejervinding over dennem og forlene
hans kgl. Majestæt over og med alle sine tro og
kære Undersaattere et lyksaligt og fredeligt Regimente, Amen!
[92] 4. Rø Kirkes Sogn eller Rø Sogn er det fjerde
Sogn udi Nørre Herred, haver sit Navn af Kirkens
Rødhed; thi der er hos samme Kirke 1) et smukt
bygget Taarn betækt med røde Teglstene, som glimmer og skinner langtfra paa alle Sider, ligger tvende
Mile saa nordlig fra Rønne, haver udi Indseglet
•••••2). 2) Kirken inden udi er billig stor, der er en
skøn Altertavle og anhørende Messeklæder. 3) Smukke
Mands- og Kvinders Stole. 4) En vakker Legter. 5) En
køn Daabsted. 6) Udi Taarnet en Klokke. 7) Sognet
1) giver Møde. -

2) mangler i Ms.
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haver Selvejere-Gaarde 29, Vaarnede-Gaarde 9, blandt
hvilke er en Frigaard, tilhørte i forrige Tide Sigvard
Oagge, hvis Vaaben var: et halv Gangehjul paa et
Sejerværk og et Gaffelspænde 1 ), som det ses udi Aa
Kirke paa en Stol 1597; men nu besiddes samme
Gaard af en Bonde Jens Hansen, som den sig med
den herlige Ejendomme haver tilforhandlet. 8) Falder
her udi dette Sogn skønt Korn, synderlig af Byg,
som ikke gerne her slaar fejl, om nogen tjenlig Værlig ellers er til; thi Sognens Gaarde ere mest med
Skove omringede, og derfore enten Hede falder eller
Vædetider ere forhaanden, vanker der gerne Korn.
9) Sognefolket bruger der og Søen, haver deraf og
god Fortjeneste, nærer dem vel baade til Sul og
Brød, naar Gud vil velsigne. 10) Endog det er et
lidet Sogn, saa er her dog en billig god Præstegaard
derudi med skøn Agerjord, Enges-Bund, Skov og anden anhørig Herlighed. 11) Sognepræsten, som nu
dette Sogn betjener med Gudstjeneste, er Hr. Christen Christensen Lind, og Degnen Andres Jørgensen.
De haver endnu til deres Tilhørere tvende smaa Fiskelejers Folk, som under Sognet paa Strandbakken ere
bosiddendes: 1. Røsted 4 Mand, 2. Salne 3 Mand,
hvilke søger deres Næring af Havet. 12) End nedre
udi Havbredden under dette Sogn er et Helligdom,
en Kilde, til hvilken mange syge og skrøbelige Mennesker af hele Landet om St. Johannes Aften eller
Nat hensøger, Hjælp for deres Sygdom og Svaghed
der at erfinde, menendes, naar de den Tid noget af
den Kildes Vand erlanger, det samme bruger ind,ortes
eller udvortes, ligesom Lemmernes Bræk og Brøst
er, skulle de faa [det] bedre. Dette [93] skal dog være
(1 eg!. et halvt Møllehjul og et Par Spær.
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saa befundet, at nogle have derved igen bekommet
deres Legemes Sundhed, ofte kast Kæppen der og
gaaen stavløs hjem. En synderlig og vanskelig Gang
er neder til denne Kilde af den høje Klippe, og Havets Bølger ofte slaa op udi Kilden. Alt hvis her er beret om dette Kildevands Magt, henstilles til Guds almægtige Gerninger, Magt og Haand, som alting kan
forvende og bringe til en god Ende. Det er fast paa
den samme Manere, som det haver sig med Helene
Kilde udi Sjælland etc., hvorom er gjort en smuk
liden Bog med Psalmer, Lovsange, andægtige Bønner og anden gudfrygtig. Øvelse, som forrettes til,
hos og · fra Kilderne, som besøges, trykt Ao. 1650 udi
København og gjort af Hr. Erik Hansen, Sognepræst
til Græsted og Maarum Sogne udi Holbo Herred.
Hermed endes det tredie Herreds Beskrivelse, følger derfor nu det fjerde og sidste.
IV. Det fjerde Herred kaldes Øster Herred, fordi
det paa Landet ligger saa østlig, og udi det befattes
3 Segner, nemlig: 1. St. Laurentii eller Laurs Kirkes
Sogn, 2. Østre Mariæ Sogn, 3. Ibs Kirkes Sogn.
1. Dette Laurs Kirkes Sogn haver sit Navn af
deres udkaarne Patron St. Laurs, hvilken de der udi
fordumme Blindhed haver som deres Gud tilbedet
og æret. Haver udi deres Sogne-Segl en Rist, Sigill:
St. Laurentii. l) Er der den 4de runde Kirke lig
med de andre 3 Kirker, her paa Landet ere, udi
den Gestalt, som før omrørt er; herudi findes en køn
liden Altertavle med skønne Messeklæder, og Stole
runden om, Mands og Kvinders, efter Kirkens Danlighed. 2) En smuk Prædikestol. 3) En skøn Daabsted. 4) En smuk Kirkegaard med et vakker Klokkenhus, hvorudi er tvende Klokker. 5) Er udi dette Sogn
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Selvejere-Gaarde 49, Vaarnede-Gaarde 23, blandt
hvilke findes først en Adelsgaard, tilhører velb. Niels
Juel, hs. kgl. Majestæts General-Admiral paa Bremerholm; Gaarden kaldes Lensgaard, af det den er
taget udi forrige Tide til Len, ligger strax vestlig fra
Kirken, til hvilken Gaard er skøn Herlighed af Ager,
Eng, Fiskevand, Fægang, Skov og des mere Ejendom,
dog Agerjorden er ikke ret [94] synderlig, men hel
Ieragtig, besiddes nu af Didrich Pedersen, som den
lejet haver sin Livstid. 2. Endnu en skøn Kronens
Gaard Kobbegaard, hvortil er skøn Skov, derudi kan
hugges Træ til Kobbe, at sætte for Garn gavnlige,
med anden skønne Ejendomme af Ager- og Eng-Jord,
hvilken Gaard er nu Peder Laursen, Landstingskriver, af hs. kgl. Majestæt naadigst til sin Bestilning bevilget og confirmeret. 6) Falder udi Sognet
godt Korn, og Folket nærer sig meget vel endog af
Havet, som ligger strax hos dennem. 7) Er der en
billig god bygget Præstegaard og dertil skøn tilliggendes Ejendomme af Agre, Enge, Skov og anden
Herlighed. 8) Sognepræsten, nu dette Sogn med et
lidet Kapel kaldes Oudiom eller Oodheim med 3 eller
4 Fiskere udi et Fiskerleje, hedder Mejalsted, strax
Østen for ved Stranden, betjener, er Hr. Jørgen Jensen Sode og Degnen Oluf Andersen. 9) Forbemeldte
Oodheim er liggendes Norden til Sognekirken nedre
paa Strandbakken under Klipperne, hvorved 24 Mand
boende nærer sig med deres af Stranden; haver der
hos sig paa Stedet en liden Kirke eller Kapel, hvorudi er alt det efter Lejligheden, som hører til Herrens Tjenestes Forrettelse, med en liden Klokke og
Kirkegaard. De giver deres Kirketjenere, foruden
Offeret, Fiskeri til Løn. Dog det er Tjenerne hel be-
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sværligt for Vejens Vanskelighed til dem , der er ond
og slem, op og ned af Klipper, Bjerge og Dale,
saa det, de af dennem bekommer, fortjenes dobbelt.
10) Fra dette Godheim udi Nord ligger Ertholmen,
som og kaldes Nordholmen, tvende Ugesøs, er 3
Holme alle omflydte. Her haver disse Godheimboe
deres bedste Næri ng og Fiskeri under, deres Fiskeboer til at salte og tørre Fiske og Sild udi, til at forvare deres Fisker-Redskab og have deres Hvile og
Natteleje udi. De tager strax om Foraaret, de der
udsejler 1) herfra, deres Kvæg og Fæned, Køer og Faar
med dennem, der fodrer, føder og opholder dennem,
eftersom paa samme Holme skal være Græs nok, saa
de til dennem og deres kan have Mælk og Livsophold.
Dette Fiskeri, de her bekommer, fører de til København og andre Steder nær hos, igen skaffer sig Salt,
Mel, Korn og andet, dem Behov gøres. Et godt Exempel øver de der efter gammel Brug. Naar Fiskeriet gaar vel til paa Holmen, optænder de lid og Blus
om Aftenen og Natten til et Tegn, at Fiskeriet hos
dennem gaar vel an, lige som de dermed nikke til
deres Stalbrødre, de skulle komme og hjælpe dennem
at drage Fiske og sig der ernære [95], hvorefter de
nær omkring boendes her paa Landet sig og retter,
og udi Hobetal med Brød, Ø l og andet Fødefang til
dem hen vanker, dennem secunderer og nyder saa
Guds Velsignelse tilsammen.
2. Det andet Sogn udi det fjerde Herred er Østre
Mariæ Kirkes Sogn, kaldes Østremark Sogn, af det,
det ligger udi Øster, saa vestlig en Mil fra Svanike 2),
og af St. Maria, de der udi fordumme Dage have
æret. Er et herligt, stort og vidtløftigt Sogn, et med
1) Ms. har: indsejler. -

2) Ms. har: Suanewich.
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de største her, haver i deres Sogne-Indsegl .....1).
1) Er der en skøn stor Kirke, ligesom der er Forsamling af Folk, med et vakker Taarn, hvilken de paa
den Sted holder smukt ved Magt. 2) Er der udi en
fin formalet Altertavle med smukke Alterklæder.
3) Køn stafferede Mænds og Kvinders Stole. 4) En
vakker Prædikestol. 5) En skøn Daabsted. 6) En smuk
Legter til Ungdommen. 7) En statelig Kirkegaard,
hvorved Øster Herred Ting holdes udi et Tinghus
dertil forordnet. 8) Et herligt Klokkenhus, hvorudi
hænger 3 skønne Klokker. 9) Her udi dette Sogn
Selvejere- Bøndergaarde 79, Vaarnede- Gaarde 16;
iblandt disse ere: 1. en Frigaard, Mogens Christensen
nu besidder og ejer, kaldes Oadebygaard, af en Gade,
som løber fra lyngen neder til nogle Gaarde, hvilke
ligger sammen som en By mod Lyngen Sydost fra
Kirken, er skøn Tilliggelse til, men Ager-Jorden er
ikke synderlig, meget mislig, og giver ikke gerne
godt Korn. 2. En Kronens Gaard Maglegaard, fordi
den ligger maglig for Avling af Marken, Skoven og
Havet; den besiddes nu af Jens Pedersen Koejod,
Capitain, efter kgl. Bevilning og Confirmation for
hans Bestilning. 3. Kronens Oyllands Oaarde kaldet
af Sæds-Landet, Agre, Enge og Skove og dets Ejendomme, er Gu[l]d værd for sin Belejligheds og Herligheds Skyld. 10) Er her og en god Præstegaard
med skøn Tilliggelse af Agre, Enge, Skove og Mark
vel belejligt, og Strandfiskeri der nær hos. 11) En
herlig Korn-Egn udi dette Sogn, slaar ikke gerne fejl
her, om der er ellers nogen Grøde paa Færde, og
Gud giver Velsignelse, hvilket Svanike, som dernæst
ligger, og Nexøboe, en stor Mil derfra, højligen vide
1) mangler i Ms.
Il
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at berømme. 12) Er et med de største Sogner udi
Vidtløftighed. Gaardene ligger rundt omkring Kirken,
dog vidt af, ½ eller hel Fjerding Vejs og somme
1/z Mil derfra, og Kirken midt iblandt dennem alle
sammen, et Centrum, ligesom det og med alle de
andre Kirkes Sogner fast udi dette Fald er beskattet.
13) Er her og under dette Sogn et lidet Fiskeleje,
kaldes Saltthune, maa uden Tvivl der udi gamle Dage
have været brændt Salt der, og haft Thune eller
Gærde derom; er der [96] udi 6 Mand. Item et andet
Leje der strax hos ved 4 Mand. Disse tillige med
Sognefolket betjenes nu udi deres Saligbeds Sag af
Præsten Hr. Søren Lauritzen, der Kaldet tilsammen
er afstaaet fore af den g[unstige] Hr. Laurs Jensen
Weile, som endnu lever, dog ikke nu selv prædiker,
og Degnen Mikkel Thomsen.
3. Det tredie Sogn udi Østre Herred er St. Ibs
Sogn eller Ibs Kirkes Sogn, saa kaldet af deres Helgen Jephte, Japhet, Jeppe eller /b 1 ), de udi forrige
Tide har æret. Dette Sogn er Svanike, der ligger
strax neden østlig fra, et Annex til. Sognet haver til
Indsegl en Helgen med Omskrift: Sigillum Ecclesiæ
Japetanæ. Der er 1) en smuk Kirke, inden udi vel
stafferet med Malning omkring Muren, saa og Stolene, Mænds og Kvinders, vel beprydet. 2) En skøn
Altertavle med gode Messeklæder og anhørende KirkeRedskab. 3) En vakker Prædikestol. 4) En smuk
Daabsted. 5) En skøn Legter for unge Folk. 6) En
herlig tør sandet Kirkegaard, som er hel behagelig
for de Dødes Begravelser. 7) Ved Kirken et skønt
velbygget Taarn, foruden et højt op bygget Klokkenhus, hvorudi ere tvende store Klokker. 8) Er her udi
1) Ib kommer af Jacob.

163
Sognet Selvejere-Oaarde 35, Vaarnede-[Oaarde] 17,
deriblandt er: 1. en Adelsgaard, Skovsholm, thi derhos
er skøn omliggendes Skov og ligger saa godt som
paa en Holm lidet Østen fra Kirken udi en Skov, tilhører nu velb. Christian Maccabæas, som derpaa og
residerer, med 6 smaa tilliggendes Oaarde, haver
skøn Tilliggelse af indgrøftede Marke, Ager- og EngeJord med herlige Skov og Fiskeri af Stranden, som
nær hos ligger. 2. Frændesgaard, af den Mand, som
den først haver ejet, er nu Kronens og Peder Jacobsen Kofoed, Capitain, af kgl. Majestæt naadigst til
sin Bestilning bevilget og confirmeret; hertil er ogsaa skøn t_illiggendes Ejendom af Ager og Eng med
Fiskeri af Havet, som ligger strax hos og Østen fra
Kirken. 3. Kaasegaarden, tilhører de Maccabæer,
ligger Sydvest fra Kirken, haver og skøn tilliggendes
Ejendomme. 9) Hvad Præstegaarden belanger, var
den hel forfalden, da Præsten did kom, Hr. Bendt
Jensen, nu dette Sogn med Svanike Kirke betjener;
men St. Michels Aften 1669 afbrændte den hel ynkeligen og hasteligen med alt, hvis de velærv: Præstefolk til Gods og Formue havde sig derudi reserveret.
Dog til Opretning [97] igen bekommer han af kgl.
Benaadning Hjælp af Kirkerne udi Sjælland og Landet her, saa Oaarden kommer dog vel igen paa Fode.
Der er ellers god Tilliggelse af Ager og Eng-Jord,
Skovsbund og deslige Herlighed, og Fiskeri jævnligen Vinter og Sommer af Havet, som de omliggende Fiskerlejers Folk stedse prøve. Dette Præstekald er af den gamle velbedagede forrige Sognepræst
der, Hr. Michel Nielsen Nosebye, nu ved 77 Aars Alder
godvilligen afstaaet, dog prædiker han endnu hver
fredag udi Svanike selv, hvor han og residerer. Den
li*
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samme, som synger udi Svanike Kirke, bruges og
her udi Sognekirken for Degn. 10) Til denne Sognekirke ere tvende skønne Fiskelejers Folk paa Strandbakken beliggendes; I. kaldes Lejested, saasom et
Fiske-Lejer-Sted, hvorudi ere ved 40 Mand, Fiskere
alle, have god Næring, noget til Lands og mest til
Vands, ligger Norden for Kirken. 2. Aarsdalle, thi
der er en Dal, de deres Aarer forvarer udi, ligger
Sydost fra Kirken, hvor er ved 30 Mand, haver og
skøn Agerjord derhos, foruden Havet, de ideligen
søger Næring af for dennem selv og deres egne samt
andre fremmede. 11) Falder her skønt Korn af alle
Slags udi dette Sogn og end af Ærter og Vikker
med, hvilken Sæd de der udi Sognet nu nyligen for
faa Aars Forløb haver begyndt.
Og hermed sluttes og endes nu de fire Herreders
Beskrivelse, som bestaar sig udi 15 Sogner tilsammen, hvoraf sluttes at være her paa Landet 5 Byers
Retterting, et Birketing og 4 Herredetings Rette,
ere tilsammen 10, hvilke alle svarer til deres Domme,
nu for velb. Landsdommer Matthias Eichsteen her
paa Landet, og han igen haver sine Domme for den
højeste Ret udi Dannemark til Herredagen for Kongen og det kgl. Raad at forsvare. Gud forlene dennem alle sin .Aand og Naade baade høje og nedrige
Dommeres Personer, at de saaledes her udi Jorderige
maa med Dom og Ret omgaas, [at] de maa for den
allerhøjeste Dommere, Guds Søn Jesu Christo, paa
den yderste Doms Dag bestaa og annammes da udi
de evige Boliger og have Himmerige til Løn. Amen!
Af dette nu, som foregivet er, befindes at være
her paa Landet Selvejere-Gaarde 672, saa kaldede,
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fordi Børnene dem arver efter Forældrene og den ene
Arving efter den anden og løser hverandre ud deraf
med Sølv og Penge efter derom oprettet og gjorte
udi fordumme Dage Borringholms Vedtægt: at yngste Brøder og ældste Søstrer beholder Gaarden med
sin Ejendom efter [98) Forældrenes Død og giver de
andre Søskende-Penge deraf fra sig og en Kendelse,
5 Rdlr., til Kongen efter Forordning, synderlig om
den købes af nogen fremmed!:!. Item Vaarnede-Oaarde
ere ved 207. Disse ere Kronens, maa fæstes og stædes af dennem, dem skal besidde. Dette Tal baade
paa de første og sidste Gaarde kan ikke sættes saa
endelig, thi udi forrige Tide vare de ved et Tusende
tilsammen, men siden er der bleven saa megen For- -·
andring derpaa udi adskillige Maade, at nogle ere af
dennem slet blevne øde, saa der er ikke en Sogn,
der findes jo nogle øde Gaarde udi. Udbyggere ere
ligesom Husmænd, paa hvilke man ikke kan have
noget vist Tal, thi de ere ikke gerne stadige og blivende, uden flakke fra et Sted til det andet, fra et
Sogn til det andet, og er der vel somme Bønder, der
haver af saadanne 2-3-4-5 eller flere paa deres
Gaards Grunde. Disse betaler Bonden for Hus og
Jord og gør deres Dagsværk aarlig til Slottet. Oaardmænd ere, som bo udi Gaarden med Bønderne, hjælper dem at rede deres Redsel og Skat af Gaarden,
hvilke ikke heller er visse Tal paa. Der ere og fast
udi alle Sogner Oildes-Oaarde, Bo eller Huse, som
hører menige Sognemænd til, hvor de om Sommeren
sig forlyster med den Afgift, af samme Gaard, Bo
eller Hus til Landgilde aarligen gives, lægger og
noget til af deres eget. Men efterdi det somme Tider
komme[r] der til Slagsmaal og anden Ulempe, vare det
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bedre, saadan Gods blev anvendt til anden Brug,
lagt til Skolen, at fattige Skolebørn deraf kunde opholdes, efter som det Gud og den høje Øvrighed
kunde behage.
Her er ikke paa Landet store Bondebyer som udi
andre Lande, men hver Bonde haver sin egen indgrøftede Gaard, Mark og Ejendomme for sig selv.
Skal derfore hver have sin Fæhyrde eller Fæbud, som
vogter Kvæg om Sommeren, at det ikke skal gøre
Skade paa Naboernes Agre eller Eng og deraf foraarsages Klammeri for Uhegnets Skyld, som her over
skarp holdes og tilses. Men det andet deres Kvæg
og Fæned, være sig Heste, Foler, Mærer, Stude,
Kvier, Kalve og deslige, der ikke om Sommeren bruges, udslipper de paa den store Lyng eller Alminden
Mark, som ligger fast midt inden udi omkring alle
Sognerne, hvor saadant Kvæg haver en skøn Gang
og ofte kan der blive saa fedt, som det ellers vogtes
hjemme;, men ofte tager man stor Skade derpaa,
Kvæg og Svin bortkommer, stjæles hen, saa man
aldrig kan komme siden derefter.
[99] Belangende det gejstlige Gods paa Landet,
Kirkers, Skolers, Hospitalers, Præsters, Sognedegners
og Substituters Ejendomme og lnventaria, da er
derom efter vores højærværdige Hr. Biskops, hæderlig og højlærd Mand Doctor Johan Wandals Befalnings Missive paa hans kgl. Majestæts Vegne til
Lands-Provsten forbemeldte Hr. Jens Laursøn, dat.
11. Jan. Ao. 1669, oprettet en Bog in Folio, hvorudi
alting retteligen og klarligen er indført, hvilket bestaar sig udi efterskrevne Poster:

I. Hvor mange Sognepræster og Sognedegne udi
hvert Sogn haver været, siden Reformantz skete.
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II. Hvor mange Sogner enhver Præst og Degn betjener, hvad de kaldes, og hvo dertil haver lus

Patronatus.
III. Hvad Tilliggelse af Ager og Eng enhver Præst
eller Degn til sin Oaard og Bolig haver, item
Indkomme, Tiende og Rente for deres Tjeneste.
IV. Hvad Inventaria Kirkerne, Skolerne, Præstegaarde
eller Degnegaarde have kunne.
V. Hvor mange Decimantes 1 ) der ere nu i hvert
Sogn.
VI. En Copi af enhver Præsts, Degns eller Substituts Kaldsbrev.
Her er og udi nogle Sogner Kannike-Gaarde, som
hørte til nogle Præbender hos Lunde Domkirke,· ere
nu faldne under Kronen; om de ere over eller under
en Snes, er mig ikke ret bevidst, men Slotsskriveren
haver derfore at gøre Regnskab aarligen udi rette
Tid for hvis Landgilde deraf gaar. Ligesom her er
paa Landet 15 Lands-Sognekirker, saa ere her ogsaa
15 Degnegaarde eller Bolige, men meget ulige udi
Bygning og Tilliggelse paa Ejendomme af Agre og
Eng; der ere nogle, som haver mere Tilliggelse, end
de vel kan egne at dyrke; saa er .der en Part derimod, der ikke haver saa megen Sæds-Jord, de kan
have til at vogte et Par Køer paa om Sommeren,
meget mindre Skove eller anden saadan Herlighed.
Saasom Præsten og Degnen til Aakirke Sogn haver
aldeles ingen Skov til deres Residentser, og Degnen
der saa megen ringe Sæds-Jord og Eng, at ikke nogen
Degn der saa ringe haver. Er uden Tvivl udi forrige Tide af umilde Folk Ejendommen derfra bleven
1) Tiendeydere.
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forrykt og borttaget, hvorover de fleste af Degnene
her lider nu udi disse Tider ikkun Armod, saa Gud
maa se hertil.
Denne Bog er saaledes hos enhver bleven befordret og endeligen besluttet og fuldfærdiget in Augusto Ao. 1670, og saaledes hans Højærværdighed
efter Begæring tilsendt, hvorfore det gøres ikke fornøden noget om fornævnte Gejstlighedens Gods her
videre indføre, uden lader det derved bero og forblive.
[100] · Endog her skal være paa Landet ved en 40
Værmøller, og Vandmøller eller Skvatmøllerne ikke
kan sluttes paa et vist Tal. Thi der · er intet Sogn,
der ere jo nogen udi, og holdes il.{ke alle vedlige,
ere somme Tide brugelige og som,me Tide ubrugelige. Saa er det ofte befunden, besynderlig om Høsten, at det [ikke] udi lang Tid blæser, [saa] man kan
have Hjælp paa Værmøllerne at lade male, meget
mindre paa Vandmøllerne, da intet Vand er udi
Aaerne, saa dersom man da ikke havde Hestemøllerne l) udi Rønne, 2) udi Nexø og 3) paa Slottet,
skulde det være Folkene stor Besværlighed for Malning til Brød, Øl og Ophold. Ellers haver næsten
alle Mand en liden Haandkværn hjemme udi sit Hus,
hvorpaa undertiden kan males lidet Malt eller Gryn
til Husbehov, naar storlig fornøden gøres; ellers maa
man søge de andre Møller.

Herefter følger nogle Proprieteter 1), Landet og
dets Vedkommende angaar.
Her er paa dette lidet Land et forstandigt, sindigt og fornuftigt Folk; ere eftertænkelige og ofte
kunne gøre det med deres Hænder, det som de alt) særlige Forhold.
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drig haver set tilforn gøres, hvorover mange udenlandske Folk sig end ofte haver forundret. De vorde
her ofte gamle, 70-80-90-100 og end nogle Aar
derover, udi vor Tid ved 110 Aar. De, som ere i
deres Mande-Alder, 30-40 eller ved 50 Aar; ere uforfærdede, modige og kønne udi Sind og Styrke, deres
Fjender at imodgaa, naar de ikkun ret anføres, som
vi saa Exempel paa for Allinge . Ao. 1659 d. 4. Juli,
da Fjenderne vilde søge Landgang her, de skøde
Hesten under Oberste Michel Eichsteen, men de
finge læst og paaskrevet. Saadant er ofte passeret.
De unge Mandspersoner paa 20 Aar eller 24 exerceres under Militiens Brug, lærer ogsaa behændigen
med deres Gevær at omgaas, saa man end skulde
forundre sig derover, at Bondefolk saadanne Stykker
undertiden turde vqve. End unge Drengebørn ere
hel inclinerede til at lære, have facilia et docilia
ingenia 1), herlige Nemme og Bekvemme til at fatte
Lærdom og Undervisning in artibus liberalibus 2 ),
som endog af mig selv uværdig her paa Landet er
observeret over 30 Aars Tid, jeg udi Skoletjenester
haver udi Nexø og Rønne Skole laboreret 3 ), da der
Tid efter anden er fra min Haand smukke Personer,
hæderlige Præstemænds og fornemme Borgeres Børn,
til andre Skoler og Oymnasia forfremmede, hvilke
her og anden Steds ere blevne hæderlige Præstemænd, Degne, Substituter og ellers dygtige udi gejstlige og verdslige Bestilninger, som det og er mange
oprigtige [101] Folk her noksom bevidst. Foruden
denne Experientz og egen Erfarenhed haver jeg
end hørt offentlig og i Særdeleshed af de hæderlige
J:

1) en lærenem og lærvillig Aand. Studiefagene. - R) arbejdet.

2) de fri Kunster
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og højlærde Mænd, mine højlærde D. D. Præceptoribus t), Doet: Olao Wormio og Mag: Christ. Longomontano, sal. med Gud, at de Børn, der fødes under
den borringholmske Horizont, ere kærlige, bevægelige, sindige og meget bekvemme til at kunne lære,
hvis de ellers blive tilholdne udi Tide, hvilket de
sal: Mænd ikke alene selv have udrandsaget af Himmelens Constitution 2 ), men end have haft de Personer herfra paa Academiet 3) hos dennem, som have
været højpriset og udi stor Æstimation, hvis Navne
for Vidtløftigheds Skyld nu her mitteres 4 ).
Kvindfolkene ere forstandige, kærlige og kyndige
til at gøre og forrette det, de her lære kan, spinde,
væve, binde Hoser, sy, kniple og anden Husgerning,
som man end ikke ser saa gement udi andre Land
at ske. Endog forefalder her saa kønne og dejlige
Kvindespersoner, Piger og Møer, saasom de end ikke
dejligere nogen Steds findes kan, og hvis de paa
andre Steder kunde vorde forfremmede, som ofte sket
er, bleve de for deres Dejlighed besynderlig højt befordret, foruden andre Dyder, som dennem følger,
Tugtighed, Forsynlighed og Sparsommelighed udi
Husholdning, Ærlighed og Oprigtighed udi Omgængelse, Gudsfrygtighed og Adstadighed udi Kirken og uden, saa vor Herre haver ingen Skyld, men
de· selv, der Gaverne misbruger, af hvilke der ikke
faa ere udiblandt de gode. Og er dette værdt at agte,
at man neppelig her skal komme til nogen Gaard
eller Hus udi Købstæderne eller udi Sognerne, der
er jo et Menneske derudi, som kan læse udi Bøger,
enten Mand[en] selv, Kvinden, et af Børnene eller
1) Herrer Doctorer og Læremestre. versitetet. - 4) udelades.

2) Tilstand. -

O) Uni-
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flere, eller og Drengen eller Pigen, og holder derfore
dagligen deres Morgen- og Aften-Bedestunde med
Bønner, Læsning og Syngen, enten de bor nær eller
langt fra Kirkerne.
Belangende deres Gæstebud, de her forretter:
1. Fæstensøl, da er der en Mand ombedet, som
skal tale paa Fæstemandens Vegne, hvorfore han med
sine Medfølgere er didkommen; hannem igensvarer
Faderen eller Husbonden paa Fæstemøens Vegne;
og naar nu alting er udi saa Maader samtykt, sluttes
det til med en liden Oration L) og saa en Collatz 2 )
efter Lejligheden. Dette sker efter gammel Brug, og
Fæstefolkene giver hverandre Fæstensgave og Hænderne.
2. Derefter naar det nu er 3 Søndage udlyst 3
Gange efter Ordinantzen, stiller de sig udi Kirken.
Haver Bruden formuende [102] Forældre, bær hun
en forgyldt Krone til og fra Kirken paa Hovedet og
ellers zirlig stafferet. Naar nu Maaltid er holdet og
Taksigelse gjort, ledes hun først til Sengs, derefter
Brudgommen, med Blus og Sang. Naar han stiger
udi Sengen, sætter han først sin Hat paa Brudens
Hoved, tagende Kronen af, udi Mening hun skal være
hannem underdanig. Om Morgenen begaves de værd.
Brudefolk med en ringe Brudegave til at hjælpe sig
med udi deres Trang. Men intet Fæstensøl eller Bryllup gøres anden Tid end med den nye Maane, ellers
menes der, føje eller ingen Lykke dermed skal være.
3. Naar Barsel sker nogen Steds, samles de indbødne Kvinder, maa følge Barnet til Kirken og fra;
somme Steds ofrer de og med den Kvinde, Barnet
bær, hvilken tilstilles udi Kirken Fadderpengene. Der1) Tale. -- 2) Gilde.
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efter følger de strax med udi Barselhuset og ere lystige, men Lejlighed er.
4. Naar nogen er død, _de, der ere ombedne at
følge Liget, møder strax (dog er al Sjæleringen forbødet og aflagt). Præsten da, førend de med Liget
afgaar, som bæres fra Gaarden til Kirken, om det
var mere end en Mil Vejs derfra (thi de holder det
for en stor Spot at lade Liget ages op til Graven,
enten rige eller fattige), maa han først gøre til Folket en liden Oration udi Gaarden hos Liget, at de
af den afdødes Exempel maa paamindes om deres
egen Dødelighed til at afstaa Synden og leve christelige; siden maa man synge fra Gaarden til Graven,
enten det er hel, halv Mil eller Fjerding Vejs, dernæst synge over Graven, til Jorden er paakast, og
saa allersidst Sang for og efter Prædiken, som sker
gemenlig udi Kirken. Dette er Umagen, men hva·d
Belønning er, forfares vel. Dog udi alle deres Gæstehuder ere de al Tugtighed, Ærbødighed og Ærbarhed tilgivne med Læsning, Sang og anden Gudsfrygt.
Hvo derimod peccerer eller synder, bekommer endelig Straf.

Kvæg, Fæned og deslige vedkommende. 1. Øxen
og Stude, de ere ikke her ret store, uden lavvoxne og
fede; undertiden naar de blive 10 eller 12 Aar gamle,
som nu neppelig sker, faar de en høj og stor Væxt,
ja saa fuldkomne som Sjællands Øxen. 2. Køerne
ere ikkun smaa og tynde, men dog gavnlige og
mælkerige, thi man ofte kan have smaa Køer, som
er bedre til Mælkning end de største Fris-Køer1) være
kan, og undertiden unge [103) golde Køer ere federe
1) J : frisiske Køer.
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til at slagte, end en Del Stude ere. 3. Faar og lam
ere her gemenlige fede, og helst naar tørre Sommere
indfalder; er forfaret udi Slagtertiden, et Faar at kunne
haft udi sig et Bismere-Pund Tælg borringholmsk
Vægt. 4. Bukke og Geder elskes ikke her meget, ere
aleneste paa en Sted eller to, thi de gøre Skade hos
Skovene. 5. Heste, Hopper og Foler falder ikke her
ret store, men undersætsige, stærke og førlemmede,
forsager ikke Arbejde, men lader sig drive for Vogn,
Harre og Plov, indtil de styrter; ere ogsaa udi billig
Pris. 6. Svin opfødes her store, synderlig af Græsset,
som de æder og fortærer, frem for man anden Steds
har set; her vanker ingen Olden, som haver noget
at betyde, som paa andre Steder, men skal de fedes,
maa det ske med Korn, om der ellers er Raad til;
hvo ikke saa faar, de dog gaa med. 7. Dyr, Hjorte,
Hinder ere her stor Parti af, som gøre om Vinteren
en mærkelig Skade paa Folks Kaal udi Haverne, og
om Sommeren paa Sæden udi Marken; kunde ikke
skade, den høje Øvrighed undertiden lod dem noget
formindskes, uden hvis Forlov saadanne Adel- eller
store Dyr ikke her maa skydes. Saasom Ao. 1630 om
Bartholomæi Tid, da den "store Jagt" skete, som den
saa kaldes her paa Landet, at der da blev opjaget
og skudt over 200 Dyr, til mod St. Micheli Dag Rigens Jægermester velbaarne Otto Thermo1 ) med Skytterne og Pand-Svendene2) medhavende Dyrepander
og Garnene, der vare over alt Landet udstrakte, herfra bortrejste. Dog haver her disse Aar herefter og
end nylig for 4 eller 6 Aar siden været skudt af Konsc. Herman (Bornh. Lensregnsk. 1630-31). - 2) Jagtbetjente (Pande- c: Jægergarn, smlgn. •Dyrepander•); Ms. har:
Vandt-Sv.
1)
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gens Skytter herinde af Dyrene, men dog ikke over
50 Stykker, som ikke havde meget at ty1). Ao. 1671
borthente herfra velb. Hans Anefeld, Under-Jægermester, ved 30 levende Dyr udi Kister dertil gjorte.
De gaar her udi Skovene, Lyngen og overalt udi
store Hobe, ufrygtagtige ved 20- 30-40- 50 og over
udi hver Hob. Men om Vinteren (Ao. 1670), som var
meget gruelig og forfærdelig for Menneskene og
Creaturerne, lagde meget øde paa Dyrene, at de laa
mange Steds døde udi den dybe Sne ved 20 Stykker
tilsammen og flere; uanset der blev nok nedhugget
Grene af Træerne udi Skovene til deres Ophold, saa
vare de dog forfrøsne udi Benene og ganske magtesløse. Den samme Vinter lagde øde mange Heste,
Hopper og Kvæg for Bønderne her, thi her manglede
Foder, saa hver Mand maatte tage Halmtaget af sine
Huse og give sit Kvæg det at æde; derefter døde det
bort [104] udi Hobetal, thi det kunde ikke fortæ1e
det grove Foder, var tilforn forsultet og afmægtig,
og af Kuld og frost forsmægtet. Harer vare her i
forrige Tide mangfoldige, men ere nu mesten Delen
ødelagte af saadanne gruelige Vintre, Sne og Vinder,
saa at her ikke findes ret mange af det Slags. Ræve
ere her flere end nok af forhaanden, vare de men 2)
udlette8) og straffede, som de fortjener, thi en Part gør
stor Skade og gaar ustraffede hen; men dersom deres
Pels blev plukket noget paa dem efterhaanden og
Øvrigheden -udi Hænder stillet, bleve de ikke saa
mange, ej heller saa bidske og overgivne etc.
Der ere og adskillige Slags tamme og vilde Fugle
her paa og under Landet. 1) Gæs og Ænder haver
1) betyde. - 2) bornholmsk for: blot eller kun; Ms. har:
mand. - 8) ) : udlettede, udtyndede.
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mest hver Mand. 2) Høns, smaa og store Slags som
de øselske; item lægges nu til gemenligen overalt
kalkunske Høns. 3) Raager, som før er omrørt.
4) Ravne paa Kirkerne og udi Skovene. 5) Ørne
saare store, som og lægger Harene øde. 6) Høge,
Hønsene ødelægger. 7) Falke, hvilke for nogle Aar
ude paa Arnagger Lyng bleve aarligen af nogle udlændiske Falkefængere fangne, som dennem bortførte
og paa andre Steder solgte. 8) Gøge, Stære, Viber,

lærker, Stillidser, Sisiker, Lyngviber, Mussviter,
Fugle-Konger, Skader, Krager, Spurre, Alliker, Agerhøns etc. 9) Vilde Fugle udi Søen eller Havet under Landet: Svaner, Traner, Vildgæs, Ænder af alle
Slags, store og smaa, hvilke alle endog ikke ere
stedseblivende, uden nu ved et Land, nu ved det
andet, nu udi Øster, nu udi Vester, saa tør dog ingen
skyde dennem imod Forbud, at ingen Mand tør lade
sig finde udi Marken med Bøsse etc.
Paa Landet udi Damme og Søer findes her Fiske:
Karusser eller Kropper, Aaborre, Skalle, Aal, Sudere,
Gedder; men af Stranden faar man sine Tider Laxe,

Ørreder, Sild, Torsk, Tobis, Plyndre, Butter, Rejer,
Makrel, Aal og nogle faa Tider Støre, men ikke
over Alne lange.
Træer findes her nogle Slags, saasom Eger, der skal
være synderlig haard frem for anden Steds, Avnbøg,
men ikke Oldenbøg, Asker, Asper, Hasle, Benvede,
røde og sorte Slags, saa til fornøden bekommer man
her Bygningstømmer og til Ildebrand og intet derover,
om noget skal spares. Item udi 2 eller 3 Sogner
Norden: Birke- og Lindetræer, som gøres bedste Reb
af, i Haverne. EJiers er her hos nogle Gaarde Æbleeller Træ-Haver, hvorudi elskes Æble-, Pære-, Blom-
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me- og Kirsetræer; somme Steds om Gaardene Pile,
Aske, Aspetræer og Hylder; var (105] unødvendigt1)
den høje Øvrigheds Mandat 2 ) om Piler og FrugteTræer med Humle-Kuler at lægge, aarligen blev
efterset; endog Humlen ikke alle Steds vil voxe, synderlig der Sten og Klipper ere eller høj Jordsmon, saa
var det dog gavnligt for Efterkommerne.
Sæden her hos [os] udi Brug er omtalt før, som er
Rug, Hvede, dog ikke gemen Sæd, Byg, Aare, Ærter,
Vikker, Boghvede somme Steds.
Urter paa Marken og udi Skovene ere herlige,
adskillige og mangfoldige, og skal vel ·findes de Urter her paa Landet, som neppelige paa lige stort Land
bekommes kan; og ej udi Herbario 3) fast nævnes
den Urt, som udi disse nordre Lande voxer og er
bekendt, den jo her og findes.
Smør falder her, som godt, sundt og velsmaget
er, og det fordi det renligen med omgaas, saa og
det paa frugtbare Steder udi Skovene og Marke[rne]
af Urterne ved Køerne samles, som igen i Mælken
udgiver. Det er og derfore udi større og højere
Æstimation og Pris, end andre Steders Smør er eller
være kan; og er vel og at paaundre, dette Lands Folk
kan overkomme saa meget Smør, her fordres dennem
af til Skatter, Landgilde og anden Nødvendighed;
thi Smørret skal for den gemene Mand være altid
baade først og sidst til al Brug. Ost er her og temmelig fed, ikke ulig de hollandske Oste, om de ellers
med god Tilsyn tilberedes.
1) vistnok Skrivefejl for: ønskeligt el. lign. - 2) Paabud. 8) Der er muligvis tænkt paa Simon Paulli: Flora Danica, det
er Dansk Urtebog, udkommen 1648, og hans : Tegninger over
Planter, 1647.
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Bier elsker fast hver Mand, er et nyttigt og gavnligt Creatur, som · man ikke vover meget andet paa
end Tilsyn og en liden Kube til Husely. Det er klart
nok, at det Honning, her bekommes, er og meget
sundt, for Urternes mangfoldige Kraft og Dyder, det
samles af. Item Vox bekommes her endogsaa meget,
som Behov gøres til Kirkernes Lys, og end undertiden
mere, der kan sælges til fremmede og andre, synderligen naar utimeligt Værlig, Regn og Storm, det ikke
forhindrer.
Saadan Storm og Blæst er der gemen[ligen] meget; det maa man se ideligen, naar stor Blæst haver
været, da gør den Husene bare, afriver Halm og Tag
tilsammen og gør ubodelig Skade. Og som Vesten
og Sønden ere de gemenligste, saa ere de ogsaa de
værste og skadeligste.
Her ere og slemme forgiftige Orme, saasom Hugorme, Øgler, Snoge og nogle, kaldes Staalorme, ere
klare og glansende som et Krystal; dersom man slaar
dennem udi tvende Stykker, løber de strax sammen
igen; ere ½ Alen lange, men meget forgiftige. Her findes nogle Frøer udi Dammer, Kær og Moser,
haver en synderlig Sang, fremfor man [106) nogen
anden Steds hørt haver; thi man skal ikke andet
mene, naar den anfanger, end det var en god 1)
Discant, saa man maa have idel Lyst deraf.
Adskillige Sygdomme vanker her og, nemlig: Feber, Gulsot, Cholica, Rosen, Tandpine, ja mange
andre deslige, hvorimod Gud og Naturen haver skaffet
Raad her hos dennem udi Urterne, som Landfolket
bruger, naar de af nogen saadan Syge bliver beladet.
Her ere forfærdelige høje Bakker og Bjerge paa
1) Ms. har: gal.
12
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adskillige Landsens Orter og Pladser, og end synderligen ved Almingdens søndre Side, som kaldes
Styrterne, hvor man kan se de fleste Kirker, paa
Landet ere. De gamle Oldinge giver fore, at her under Jorden paa Landet skal være en Ellekonge, hvilken skal være hørt med Pibe og Tromme at have
mønstret sit Folk, synderligen naar Krig, Fejde og
Uvenner ere forhaanden. Denne skal ikke vel lide,
nogen verdslig Konge her maa blive længer end udi
3 Nætter. Dette maa tro, hvo tro vil.
Hermed endes den fjerde Notation, som anlovet er.

V.
Nu følger en liden kort Chronologia paa, hvis
synderligt passeret er her paa landet og ellers
Dannemark angaaendes, besynderlig siden sal. Hans
Nansens 1 ) Compendium Chronologicum slipper:
Anno 1625.
D. 10. Febr. var en forfærdelig Nordost Storm med
Fnygen og Rygen, og gik Floden ind udi mange
Kilder [Kældere?) og Huse udi Svaniker og Nexø,
gjorde der megen Skade. For Lybæk paa Muren er
skreven, hvor højt den der gik, var over Muren nær
gangen.
Anno 1626.
Kong Christiani 4. Søster Elisabet, Hertuginde af
Brunsvig, døde dette Aar. Item Philippus Julius,
Hertug udi Pommern, og Landgreve Ludvig [i Hessen]2) samt Ertzbiskoppen af Mentz.
1) Ms. har: Nauffs. Af Hans Nansens Comp. Cosmogr. et
Chronol. udkom 4. (sidste) Udg. 1646; den er benyttet af Ravn
for Aarene 1625- 45. - 2) mangler i Ms.; tilføjet efter H. Nansen.
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Anno 1627.
St. Povels Dag (27. Jan.) saas tvende Krigshære
om Morgenen paa Himmelen noget efter Solens
Opgang ved Kragstaa udi Norge; den som kom af
Vesten, overvandt den af Østen, saa den ikke mere
syntes.
Anno 1628.
Udi Holstein og Jylland indkomme det kejserlige
Krigsfolk om Høsten. St. Nicolai Kirketaarn udi København er imellem d. 18. og 19.1) Jan. udi en stor
Storm om Natten nedfalden, slog Kirken med Hvæivingen langs udi Stykker. Item et lidet Spir [107]
paa Vor Frue Kirke der nedblæste. Item kgl. Ladegaard udenfor Nørre Port nedfaldt, gjorde Skade paa
meget Kvæg, og kgl. Stald ·for Helsingør nedblæste,
fordærvede og ihjelslog mange ypperlige Heste.

Anno 1629.
Fred gjort til Lybæk mellem kgl. Majestæt af
Dannemark og Kejseren i Maj, hvorefter de kejserske
Krigsfolk udrejste af Holstein og Jylland. Var og stor
Død denne Sommer udi København af Blodsot og
Pest. Den 6. Decbr. skete her et stort Jordskælv paa
Borringholm, saa at Bjergene og Husene rystedes
derover; af Guds Naade vi __ bleve bevarede. Doet.
Caspar Bartholin døde paa samme Dag.

Anno 1630.
Var dette Aar en liden Pest fast over alt her paa
Landet, hvor da døde udi Rønne nogle fornemme
Folk, endog Steffen Ravns anden Kvinde og Børn.
Var og Kongens store Jagt samme Aar her paa Lan1) H. Nansen: Den 29. Januari.
12*
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det, og maatte over 230 Dyr sætte Livet til. I Septbr.
forjagede vor Konges Skibe de oprørske Hamborger
fra Glykstad og Blokhuset der med al deres Besætning om 1) Stade op ad Elven (Elben], og maatte de
for Ulydighed og Opsætsighed imod deres Herre og
Konge give nogle Tdr. Guld til Straf og Omkostning.
Anno 1631.

D. 27., 28., 29. April 3 almindelige Bededage,
Texterne de 3 Versikler, der synges efter Litaniet.
Den 3. Aug. komme kgl. Commissarier velb. Hr. Anders Bilde og Hr. Tage Thott hid til Landet, hørte
Landfolket udi Rette, skaffede da Claus Oagge Freden igen, som havde ihjelslaget en Mand udi sin
Skov, rejste saa bort herfra den 6. dito. D. 4. Octbr.
døde Drotning Sophia, Kong Chr. 4.s Moder, paa
Nykøbings Slot om Efterm. Kl.. 6, og ringedes her først
for hds. Naades Lig d. 13. Novbr., som den Dagen
efter til Roskild blev begraven. Brevene komme for
sildige.
Anno 1632.

Imellem d. 29. Febr. og 1. Marts var et stort Jordskælv udi Sjælland. Samme Aar blev velb. Hr. Frantz
Rantzau Dannemarks Riges Hovmester, og d. 5.
Novbr. af en ulykkelig Hændelse faldt han udi Vandet om Natten Kl. 11 udi Kongens Have og døde.

Anno 1633.
De 3 næste Dage for Christi Himmelfærds Dag, d.
27., 28., 29. Maj, var en forfærdelig Nordoststorm, blev
da 5 Skibe under Skaaneside, og Træerne blæste op.
Dette Aar d. 2. Juli sloges til Ridder af hs. kgl. Maje1) H. Nansen: forbi.
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slæt 11 fornemme Mænd udi København. [108] Den
27. Aug. lod kgl. Majestæt først tage Told til Glykstad af alle op- eller nedsejlende efter Kejserens og
Kurfyrsternes Bevilning.

Anno 1634.
Udi dette Aar blev Hertug Frederik, siden Dannemarks Konning, udvalgt til Ertzbiskop udi Bremen.
Den 13. Maj blev sal. Hertug Ulrichs Lig indført
paa Københavns Slot af Skibet og d. 19. Maj sat udi
Vor Frue Kirke. Den 5. Octbr. stod højb. Fyrstes og
Herres Hr. Christian d. 5., udvalgte Prins til Dannemark og Norge, prinselige Bilager paa Københavns
Slot med højb. Frøken Magdalena Sybilla af Sachsen. •
Blev og samme Tid 12 fornemme adelige Personer
af kgl. Majestæt der slagne til Riddere. Den 10. dito
kongelig Majestæts Datter, Frøken Sophias Bryllup
med Hr. Christian Pentz 1). Den usigelige store Skade
skete udi de lave Lande af en gruelig Vestenstorm
mellem d. 11. og 12. Octbr. paa adskillige Orter ved
Elven, hvor Vandet voxte saa højt, at det ødelagde
mange Bondebyer, Husene med Kvæg og Korn, og
nogle Tusend Mennesker da druknede jammerligen.
Var da og her saa stor Storm, som ikke større kunde
mindes udi Mandeminde.
Anno 1635.
D. 14. hujus 2 ) døde Hr. Niels Juul, Sognepræst her
til St. Ols og Allinge Kirker; havde været Skolemester
og Capellan udi Rønne tilforn, vel fortjent af dette
Lands Folk; begravet d. 17. hujus. D. 21. Marts gik
David Dick selv femte over Isen fra Skaane til Bort) Ms. har: Christian C. Printz. -

2) J: Januar.
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ringholm, hvilket var ikke sket tilforne udi Mandeminde. Denne Efterhøst vare kgl. Majestæts Skytter
her paa Landet, skøde saa mange Dyr, at de finge
40 Tdr. Kød. D. 17. Novbr. [var] et farligt Fnøge-Drev
af Nordost, bleve da her under Landet 9 store Skibe,
blandt hvilke var kgl. Majestæts et, "den lange Hollænder" kaldet, hvoraf druknede 21 Personer.

Anno 1636.
Udi denne Sommer var en stor Pest udi Helsingør.
Anno 1637.
Lyneborg blev i April in~tagen af Hertug Jørgen
af Lyneborg. D. 17. Juni regnede der Haglstene til
Gribsvold 1Greifswalde] som Hasselnødder og Valnødder store, sloge Vindeverne udi Stykker og gjorde
stor Skade paa Frugten og Sæden alle Vegne der
omkring. Var denne Sommer og udi København og
Sjælland en stor Pest, i Juli døde der ved 1000 Mennesker i København. Fra d. 9. Juni 1637 til d. 2.
Marts 1638 er sket her paa Landet adskillige Tegn,
dog _mest blodige, saa og paa Himlen, ved en Snes
tilsammen, hvorom er gjort en Digtt) af mig, trykt
udi København d. 30. Marts 1638, og var imidlertid
en gruelig Blodsotgængelse her, hvilken bortrykte
mange Mennesker; herom er meldel noget tilforn udi
denne Bog.
Anno 1638.
I Juli begyndtes en gruelig Pest her paa Landet, udi
hvilken døde mange Mennesker paa adskillige Steder,
dog mest Ungdommen, hvorfore denne Død eller Pest
kaldes her Børne-Døden. D. 14. Septbr. døde Dr.
1) Synes ikke at være bevaret.
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Hans Resen udi København, Bisp over Sjællands Stift.
Den 14. Octbr. døde Hr. Baltzar Thommesen, Præst
her til St. Nicolai Kirke, med 10 sine Børn, som udi
Pesten før og efter hannem døde. D. 7. Novbr. døde
Hr. Dirich Castensen Kolding, Præst til Aakirke.
Hr. Rasmus Jensen Medet/ar kom udi hans Sted og
blev introduceret d. 20. Jan. 1639. D. 24. dito begyndtes en forfærdelig Nordost Storm med Fnygen,
Rygen, Frost og haard Vinter, og da blev ved Rønne
3 store Skiberum.

Anno 1639.
I Juli visiterede Bispen Dr. Peder Winstrup alle
Kirkerne her paa Landet. D. 14. dito var han udi
Rønne Kirke, Skole og Almissehus. Der døde St. Mikkels Dag Hr. Christian Friis, kgl. Majestæts Kansler.
Anno 1640.
Udi dette Aar blev Hr. Christian Thommesen kgl.
Majestæts Kansler. D. 5. Juli brændte mesten Bergen
By af udi Norrige.
Anno 1641.
Den 2. April døde Hertug Jørgen af Lyneborg til
Hildesheim. D. 22. Maj blev Vice-Roy 1) af Irland
halshuggen. Dette Aar var en dejlig tør Høst, at det
ikke her regnede, fra Hø-Høsten begyndtes, indtil at
Kornet var indhøstet. Fra d. 5. Septbr. til d. 13. do.
laa her Vesten for Landet 10 af kgl. Majestæts Orlogsskibe, som vagtede2) paa en ond Aften. D. 17. do.
hidkom Christiani 4. Brev, at Præste-Drengene paa
den Gaard, de paaboer, skulde være fri for Udskrivelse. D. 29. Novbr. kom Greve Valdemar fra Rys1) Vicekongen

J:

Statholderen, Lord Strafford. - 2) ventede.

184
land her til Landet, og skete her Prædiken for hs.
grevelige Naade og hans ganske Comitat den 1. Søndag udi Advent udi Byfogdens, Christen Laursens,
Hus. Sejlede herfra d. 30. do. Gregers Krabbe til
Tostelund, Dannemarks Riges Raad, kgl. Majestæts
Befalningsmand paa Riberhus, Adam Hendrik von
Pentz, Tyge Below, tilsammen mod 20 Personer. D.
6. Decbr. døde Kurfyrstinde Hedevig udi Sachsen,
som var Kong Frederiks d. 2. Datter af Dannemark;
udi denne Maaned [::>: 16. Decbr.] døde og Dr. Hans
Wand[alj udi Viborg.

Anno 1642.
[110] D. 28. Octbr. døde den berømmelige lærde
Mand, velb. Holger Rosenkrantz til Rosenholm, udi
København, for sin høje Lærdom navnkundig baade
hos Indlændiske og Udlændiske.
Anno 1643.
Udi dette Aar blev velb. Jørgen Vind Rigens Admiral, og Aaret efter, d. 17. Juli, er han ved Døden
salig afskedet. De Hamborger forligte sig med kgl.
Majestæt af Dannemark; for deres Opsætsighed gave ·
[de) hs. kgl. Majestæt til Straf 280.000 Rdlr. I Decbr.
skete den svenske General To[r]stensens uformodelige
Indfald udi Holstein, hvorom her er videre tilforn at
erfare.
Anno 1644.
I Febr. gjorde de Svenske Indfald udi Skaane, d.
3. Marts til Ydsted, og d. 17. do.1 ) komme de til Helsingborg, og derefter d. 7. April indtoge de Lands1) H. Nansen : 17. Febr. - .d. 3. Marts til Ydsted• er tilføjet al Ravn, men burde have staaet efter Helsingborg.
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krone Slot, d. 14. Maj Lauholm. Udi denne Sommer
stod det Slag til Søs paa Kolberger Heide mellem
kgl. Majestæt af Danµemark og de Svenske, hvilke
flyede til Christianspris. Der døde siden deres Admiral Flemming af et Skud. D. 13. Octbr. overvældede de Svenske nogle af kgl. Majestæts Skibe ved
Femern, medhavende deres Medhjælpere Hollænderne.
Men d. 19. Novbr. derefter indtog velb. Hannibal
Sehested, Statholder udi Norrige, Moratz-Skansen udi
Sverige, hvor blev dræbt nogle Hundrede Mand. [Udi
dette Aar blev velb. Niels Trolle Rigens Vice-Admiral og Raad. D. 13. Aug. blev der alvorlig tracteret om Fred mellem Dannemark og Sverrig ved
Brømsebro.] 1)
Anno 1645.
D. 12. Marts døde Hr. Johan Hansen Varde, Præst
her udi Set. Clemens Sogn, som tilforne havde været·
Capellan udi Rønne og Skolemester ibidem. D. 3.
April døde Hr. Mikkel Hagnsen Qvi[d]inge, Præst udi
Vestre Mariæ Sogn. D. 23. Juni døde Hr. Ole Laursen, Præst til St. Oles og Allinge Kirker. D. 10. Aug.
var en gruelig Nordvest Storm, da afsloges den halve
Part af det moede Byg her paa Landet, over 2000
Tønder. Den sidste Dag i Decbr. holdtes her paa
Landet en Taksigelsesfest for den ønskelige erlangede Fred.
Anno 1646.
D. 15. Juli ankom til Landet velb. Hr. Ebbe Ulfeld, som det Aar det af kgl. Majestæt var med forlenet, og d. 30. April 1651 rejste hans Velbaarenhed
her fra Landet bort, efter han her udi 5 Aar havde
været. I August Maaned visiterede Bispen Dr. Pel) De indklamrede Linier hører til Aaret 1645.
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der Winstrup dette Lands Kirker, og d. 7. dito Kirken, Skolen og Almissehuset udi Rønne.

Anno 1647.
D. 30. Juni var en stor Ildebrand udi Roskilde,
da der blev afbrændt ved 160 Oaarde og Huse. Kalmar mest afbrændt. Stralsunds Frue [111] Kirke af
Lynild anstukket og afbrændt. Bremer Krudttaarn
sprængt, gjort stor Skade. D. 12. Juni døde højbaarne Fyrste og Herre, Hr. Christian d. 5., udvalgte
Prins til Dannemark og Norrige, udi Sachsen, og blev
først ringet udi Rønne for hans sal. Lig. D. 16. Novbr.
var her en forfærdelig Vestenstorm og et Jordskælv
paa Færde. Gud være lovet, som os bevarede.
Anno 1648.
D. 28. Febr. døde sal. og højlovl. Konning Christian d. 4., Konge til Dannemark og Norrige, hvorom tilforne er meldet. D. 11: Marts døde Hr. Jens
Nielsen Jennum, Præst til Nykirke her ibidem. D. 7.,
8. og 9. Juni blev her holdet paa Landet tre almindelige Bededage, Texterne Ps. 77. D. 6. Juli stod sal.
og højlovl. Konning Frederici 3. Hylding udi København; d. 25. Novbr. blev slagne til Riddere 21 fornemme Adelsmænd udi København.
Anno 1649.
D. 30. Jan. døde Hr. Morten Andersen, Præst her
til St. Peders Kirke. D. 14. Octbr. var en meget stor
Storm af Østen, som gjorde stor Skade baade til
Lands og Vands, blev mange Skib-Vrag da og her
under Landet.
Anno 1650.
D. 7. Marts døde Hr. Hans Oregersen Kolding,
Præst til St. Povels Kirke. D. 27. Juni var en for-
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færdelig Torden og Regn, begyndtes om Eftermiddagen og varede til Kl. 10 om Aftenen, nedkastede
store kantede Hagelstene, hvorpaa var et Ansigt
midt udi, og var de fleste Stene saa store som Hasselnødder, hvilke med det gruelige Uvæder gjorde stor
Skade paa Kvæget og Sæden udi Marken. D. 1.
September ankomme til Landet Rigens højærede
Commissarier Hendrik Ramel og Christen Skeel, og
efter at de velbaarne Mænd havde dømt mange Domme Landfolket mellem, rejste de lykkelig og vel herfra d. 14. dito. D. 24. do. bleve 4 store svenske
Skibe paa Sandhammeren under Skaane med ypperlige og kosteligt dyrebare Vare fra Tyskland.

Anno 1651.
D. 12. Marts døde Hr. Rasmus Jensen Medelfar,
Præst her udi Aakirkeby, var en god Gastgeber og
from beleven Mand mod alle. D. 23. Maj døde Jens
Sørensen Haurum, Borgemester i Rønne, udi Sølvitzborg.
Anno 1652.
D. 2. Juni ankom til Landet velb. Jodtim Gerstorff med sin velb. Frue, Fru Øllegaard Huitfeld,
Christoffer Lindenow og velfornemme Hendrik Møller med andre medhavende Comitat; rejste herfra
igen lykkeligen d. 5. do. Paa hvilken Dag, Pintseaften, Præstegaarden udi St. Clemeds Sogn ganske
afbrændte; er dog siden, formedelst kgl. Benaading
og Hjælp af de skaanske Kirker og her paa Landet
bekommet, igen opbygt. D. 7. Juni blev Dr. Hans
Resen den yngre indviet til Biskop udi Sjællands
Stigt af Dr. Peder (112) Winstrup i Vor Frue Kirke
udi København. D. 15., 16. og 17. Decbr. blev holden tre almindelige Bededage over Dannemark og
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Norrige, Texterne af den 6. Ps. Davids. D. 31. Decbr.,
som var en Fredag, Morgen Kl. 5 skete et forfærdeligt Tordenslag med skrækkelig Lynild. Gud ved
Udgangen.
Anno 1653.

D. 3. Juli, som var den 4. Søndag e. Trin., saa
Eline Jep Laursens udi Rønne (som er ved 26 Aars
Alder, stille og fornuftig) en synderlig Syn om Morgenen ved 4 Slet paa Vejen til Vibegaarden, hvor
hun vilde hente sig noget Mælk, udi Byens Vang
udi en Bygager, da hørte hun et Barns Græden, som
det kunde været slagen. Der hun nu ser sig om,
bliver hun der vaer et dejligt hvidt Barn paa 2½ Aars
Alder, havde en køn skær og hvid Skjorte paa, nedsiddende udi en Hulfoer i Bygageren, tog med sin
højre Haand saa et Bygstraa fra Roden op, hvilket
dog blev staaende, og talede saadanne Ord til hende:
"Saa skal Menneskerne græde over denne Sæd, om
[de) ikke ·omvende dem til Bod og Pønitense, og
vorde noget miskundeligere; sig det til Præsten, al
deres Herlighed skal blive til Blod." Der Kvinden
dette hørte, blev hun forfærdet og sætte sig ned udi
en Sti, og da kom for hendes Øjne ligesom en
Taage, og da strax forsvandt Barnet. Som [hun) nu
udi en Hast igen oprejste sig, hørte hun en Røst
meget klingert syngendes: "Nu bede vi den Hellig
Aand." Siden gik hun hel forfærdet til den Sted, hun
sfg havde foresæt. Dette haver hun samme Dag efter
Aftensang udi Borgemester Peder Laursens Hus ved
sin højeste Saligheds Ed for forbemeldte Borgemester,
Sognepræsten Hr. Jens Laursen og Skolemesteren
Rasmus Ravn været bekendt. D. 5. do. døde Hr.
Laurs Olsen, Præst til Rønne og St. Knuds Kirker,
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havde været Præst 44 Aar. Udi hans Sted kom Hr.
Jens Laursen Malmøe. D. 16. do. og derefter udi
nogle Dage var en Ild paa Slettemarken udi St. Peders Sogn ved Eskesgaarden, som brændte omkring
paa en stor Plads, og ikke nogen kunde vide, hvorfra Ilden kom.
Anno 1654.
D. 6. April døde Hr. Svend Laursen, Præst til
Aakirke. Udi !hans Sted kom Hr. Niels Madsen
Lund, som endnu lever. D. 30. do. døde Hr. Peder
Jensen Lund, Præst udi Rø Sogn. D. 29. Maj døde
Hr. Jens Hansen Kiuse, Præst til St. Nicolai Sogn.
Havde tilforn været 5. Lektie-Hører udi Lund Skole
udi 9 Aar. [113] D. 26. Juni begyndtes Herredagen,
som da holdtes udi Kolding udi Jylland. Udi denne
Sommer var en stor Pestilentse her paa Landet; d. 5.
Juli døde Hr. Hans Andersen Ravn, Præst udi St.
Povels Sogn. D. 2. Aug. skete den store Formørkelse udi Solen, da de IO Parter deraf var saa formørket ganske, at man ikke kunde se enten at læse
eller skrive udi Husene. D. 5. do. døde Landsprovsten
Hr. Jens Pedersen Borringholm, Præst til St. Bodils
og Nexø Kirker, en from og trofast Mand, havde tilforn udi nogle Aar været Provst udi Communitetet.
D. 26. do. skete Kong Frederici 3. Hylding til Hamborg. D. 13. Octbr. døde fir. Jens Hansen Sode,
Præst til Ruths og Hasle Kirker; havde tilforn været
Skolemester udi Rønne.
Anno 1655.
D. 2. Marts døde Joen Bendtsen, Raadmand udi
Rønne, en god, oprigtig Dannemand. Fp 27. Juli
til 14. Aug. regnede det hver Dag næsten og ellers
stor Storm dagligen, som gjorde en ubodelig Skade
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paa Sæden paa Marken for nogle 1000 Rdlr. D. 6.
Aug. blev vores allernaadigste Arveherre og Konning,
Konning Christian d. 5., hyldet udi København. Dr.
Peder Winstrup lod udgaa en Taksigelses-Bøn udi
dette Aar for Pestens Afvendelse.

Anno 1656.
D. 17. Pebr. døde Laurs Winther, Hr. Hovmesters
fuldmægtige Ridefoged og Skriver her over Landet,
haver efter sig et godt Navn. D. 13. Juli gjorde
Storm, Hage!, Lynild stor Skade [paa] Kornet udi
Nykirkes Sogn, saa at Præsten og 8 Bønder hos hannem ikke tinge en Haandfuld Korn udi dette Aar;
gjorde anden Steds Skade her paa Landet og. D. 23.
Febr. var en Mødesdag efter kgl. Befalning af alle
Stænder udi Dannemark udi Odense udi Fyen berammet, om Expenser at deliberere, hvorfra dette
Lands Fuldmægtige d. 15. Marts lykkeligen hjemkomme.

Anno 1657.
D. 29.-30. April og 1. Maj er holden her tre almindelige Bededage udi denne høje besværlige Tid.
D. 1. Juni lod kgl. Majestæt ved sit lovlige Fejdebrev
de Svenske anmelde om deres foraarsagede Bedrifter
mod hannem og Riget udi mange Maader. D. 25. Juni
var kgl. Majestæt selv med sin Skibsflaade her under
Landet. D. 14. og 15. Juli er 2 Steder her udi Aakirke
Sogn levret Blod befunden og paa nogle Plad~er set
saa store som en halv Haand. D. 19. do. er set af
tre Kvinder udi Nyby en stor Mand udi Skyerne sig
hid og did at bevæge, ligesom han havde været levendes. [114] D. 4. Aug. laa den danske Skibsflaade
for Nexø, og d. 5. do. kom Tidende her fra Lybæk,
at kgl. Majestæt Dagen før var rejst til Holstein, hvor
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Svensken var indfalden; men d. 8. do. blev 3 Skuder med 400 Soldater herfra udkommanderet til Lante
Rygen, hvilke komme alle uskadte tilbage igen d.
14. do. D. 12. Septbr. gik den svenske Flaade Norden her om Landet Vester paa, 47 Skibe store og
smaa tilsammen. Samme Dag, som her berettes, vare
begge Flaaderne imellem Tyske Siden og Møen med
hverandre udi Søfægtning, hvor de Svenske skulle
mist 11 Skibe, store og smaa, de Danske ingen; men
paa baade Sider nogle kvæstede. D. 2. Octbr. gik
danske Flaaden her under Landet. D. 29. Novbr.
kom Tidende her, tre af de Svenskes Skibe med røvet Gods fra Jylland udi Belt bleve attaquerede. D.
11 . Decbr. ginge 25 store og smaa svenske Skibe
her forbi til Kalmar Sund og komme fra Wismar.
Var da her stort Opløb.
Anno 1658.
Dette Aars Vinter førte usigelig megen Skade med
sig. Den begyndtes ved Nytaarstide med gruelig
Frost og Snefog; varede hen midt udi April Maaned,
førend Opslag 1} kom fuldkommelig. Kvæget døde bort
af Frost og Hunger. De Svenske havde da god Fremgang. Her udgik de Bønner, som brugtes over alt
Riget for det kgl. Hus og Militier til Lands og Vands
udi denne besværlige Tid.
Anno 1659.
D. 10. og imellem d. 11. Febr. stod det Slag for
København Kl. I om Natten. Gud være evig lovet,
som var paa de Danskes Side og fægtede til en evig
Amindelse for de Danske mod de Svenske. Til evig
Erindring og Ikukommelse for denne Befrielse holdtes
t) Tøbrud.
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en Taksigelsesfest d. 11. Febr. over Sjællands Stift,
Gud til Ære og Lov. D. 29. Maj blev Møen igen
tagen og af de Svenske attaqueret. D. 4. Juli skete
det Optog for Allinge 1} af de svenske Skibe, da blev
Hesten skødt under Oberste Mikkel Eidzsteen; Fjenden maatte dog bort med uforrettet Sag. D. 10. Aug.
er holdet her en almindelig Bededag efter kgl. Befalning, men udi København d. 1. Juli tilforn. D. 19.
Aug. bekomme vi her herlig Succurs 2) af nogle Metalstykker og Pulver, Landet til Defension. D. 14.
Novbr. er Fyen ønskeligen igen fra de Svenske befriet [115) ved en herlig Sejrvinding, hvorfore efter
kgl. Befalning er holdet en almindelig Taksigelsesfest d. 24. do. 1659.
Anno 1660.

D. 27. Maj er Freden sluttet (Gud være evig lovet!}
mellem Dannemark og Sverrig. D. 14. Septbr. blev
Drotning Christina indledsaget udi København med
stor Prægtighed. D. 18. Octbr., Marci Evangelistæ
Dag, er af alle Rigens Stænder udi København med
stor Solemnitet Dannemarks Rige confirmeret til et
Arverige for Kong Frederik d. 3. -og hans kgl. Afkomme evindelige. - Denne Skrift er funden udi en
gammel Munkebog udi Esseroms Kloster 1550 og af
vidtberømte Mathematico Tyge Brahe vel observeret:
M. D. L. bis XX ter juncta salutis
delebit caput Dania moesta lupis
mandabitque viro fasces cui numina cordi;
ocyus is placidos reddet aletque dies.
Dette er saa forklaret: Ao. 1660 skal det undertrykte Dannemark, efter at Ulvene, som det forstyr1) Ms. har: Alminge. -

2) Hjælp.
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rede, ere udryddede, komme til sin forrige Salighed
og høje Stand igen og give en Mand Regimentet
over, hvilken Guddommen højeligen elsker; den
samme skal gøre og mage det snarligen 1) saa, at
det skal nyde og erlange mange yndelige og glædelige Dage.
Anno 1661.
D. 4. og 5. Jan. var en forfærdelig Vestenstorm,
som gjorde alle Vegne stor Skade paa Huse og andet; menes at have været et Jordskælv paa Færde;
men allermest Skade udi Marsklandene, ved Elven og
Hamborg. I April ved dette Pas døde Rigens højærede Hovmester og Drost, velb. Jachim Oerstorff,
udi København. D. 15. Septbr. ankom hid til Landet
Christian, Greve af Rantzau til Bredenborg, kgl.
Majestæts højærede Commissarius, Eden af Landskabet at tage og adskillige Irringer at bilægge, item
om de Tiendepenge at handle af hver Mands Formue
til Recompensation for, hvis kgl. Majestæt til de Svenske for Landet havde exponeret, 2 ) hvilket og her paa
Slottet d. 28. Octbr. udlovet blev, udi tvende Terminer at erlægges. [116] Er ogsaa sket og efterkom met. - Paa samme Tid er ogsaa gjort Overslag,
Landfolket at have contribueret tll denne Dag, til
Ryttere og Soldater 84460 Rdlr. - D. 24. Novbr.
rejste hans grevelige Naade herfra igen, efter han her
havde været lige 10 Uger. D. 3. Novbr. døde Hr.
Jacob Pedersen Tresløff, Præst udi Nykirkes Sogn,
som tilforn havde været Slotsprædikant udi Hr. Ebbe
Ulfelds Tid. Efter hannem kom Hr. Hans Jensen
Sode, som endnu lever. D. 12. Decbr. er her fra
t) Ms. har: mange det saarligen. -

~) udlagt.
13
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Slottet ved kgl. Majestæts Galliot henhentet Greve

Corfitz Ulfeld med sin Gemal, hvormed en deres
Tjenere, der havde været udi Custodia og Varetægt;
komme hid til Landet d. 26. Juli Ao. 1660. Rejste
ved samme Tid Hr. Generalmajor Adolph Fuchs med
sin Husfrue her fra Landet, som 2¼ Aars Tid Landet havde som en oprigtig Cavalier forestaaet og

defenderet.
Anno 1662.
Paaske Aften d. 29. Marts ankom velb. Hans v.
Løwenhielm, Slottet at have udi en Slotslov 1 ) og Landet at kommandere. D. 3. Maj døde velb. Frue, Fru
Maria v. Rade paa Skovsholm, og lidet tilforn døde
hendes Søster, velb. Jomfru Ursula v. Rade ibid. Ved
Allehelgens Tide rejste velb. Landsherren, Landsdommer og Landsprovsten Landet omkring, og blev da
hver Mand sat paa den tiende Part af hans Formue,
som udlovet var at erlægge.

Anno 1663.
D. 12. Jan. er her udi Præstemodet læst Erkebispens Dr. Hans Svanes 2 ) Missive til Gejstligheden
om den lnspection, han herefter af kgl. Majestæts
Befalning her paa Landet have skal. D. 24. Juli er
Højesteretsdom udi København over Corfitz, Greve
af Ulfeld, fældet og afsagt. Den hele Juli Maaned
holdte det ikke op at regne, saa det var en meget
ynkelig Høst, som ikke saa vaad og besværlig mindes kunde. D. 25. Septbr. døde Hr. Mads Michelsen, Præst til Nicolai Kirkes Sogn. Var tilforn Skolemester udi Rønne. Hannem efterfulgte Hr. Jens
1)

Forsvar, Varetægt. -

2)

Ms. har: Suannings.
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Sørensen Morsing, som endnu lever. D. 6. Novbr.
døde hs. grev!. Naade Greve Christian af Rantzau
udi København.

Anno 1664.
D. 19., 20. og 21. April blev holden her efter kgl.
Befalning 3 almindelige Bededage udi denne højbesværlige Tid mod Tyrkens Indfald udi [I 17] Christendommen. D. 2. Maj døde Carl Mathiesen, Borgemester udi Nexø. Den 29. døde velb. Christian
Maccabæus paa Skovsholm. Udi denne Efterhøst
vare kgl. Majestæts Jægere herinde, jagede nogle
Dyr op ved 6 Ugers Tid. Udi Novbr. og Decbr. Maaneder er set en Comete, gik lige udi Solens Gang
paa Himmelen, og dens Svans stod udi Øster.
Anno 1665.
Først i Pebr. Maaned var her et forfærdeligt Vintervær med Fygen, Rygen og megen Sne, som foraarsagede en stor Jammer for det arme Kvæg, hvortil
var saa meget ringe Foder. Og efterdi Vinterens
strenge Frost og Uværlighed henvarede mod Aprils
Ende, var det et bedrøveligt Foraar. Imellem d, 27.
og 2~. Pebr. døde Hr. Hagen Zønnesøn Rønneby,
Præst udi St. Clemens Kirkes Sogn. Hannem efterfulgte Hr. Ole Jensen Aalborg, der endnu lever. Udi
April Maaned er set [en] Comete paa Himmelen in
Pegaso, strakte sig udi Nordost. Gud ved Udgangen.
D. 3. Maj blev født et Lam til Peder Ibsens udi
Aakirke Sogn, hvilket ikke anderledes syntes kunde
end at have en Tobakspioe udi Munden. Der er udi
dette Aar paa adskillige Steder set mange Syner, som
først d. 8. April er set af 6 Fiskere for Stralsund
tvende Krigshære udi Luften komme mod hverandre
13*
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af Sønden og Norden, og blev ikkun een Mand tilovers, udi brune Klæder. 2) D. 12. Juli over Bragenæs udi Norrige haver mange set en synderlig Syn
udi 4 Stjerner," mod 9 om Aftenen, og varede 3 Kvarter. 3) D. 17. Juli her paa Landet saae en Fædreng,
14 Aar gl., udi Boels Kirkes Sogn udi Skoven en
ung Person komme ridende til hannem, bad hannem
gaa til Præsten, som skulde formane sine Tilhørere
Hoffærdighed at afstaa og at gøre Pønitense, ellers
vilde Gud straffe dennem med Ild og Svovl, og det,
de indhøstede, skulde de ikke have meget godt af,
og saa længe Høsten varede, skulde de holde 3 almindelige Bededage om Ugen, nemlig Tisdag, Onsdag og Torsdag, men Onsdagen skulde helligholdes
som Søndagen. Dette er bekendt og optegnet udi
mange fornemme Folks Overværelse. 4) Foruden hvis
synderligt udi Luften og paa Jorden udi denne Sommer udi Jylland er paa adskillige Steder passeret,
hvilket og hid til Landet af troværdige Folks Relation 1 ) skrifteligen divulgeret 2 ) .
Anno 1666.
D. 6. Febr. og· derefter nogen Tid skal være set
en Comete over Rom. D. 17. Maj er her holdet 3
alm. Bededage efter kgl. Befalning udi denne onde
Tid. D. 25. Aug. døde Hr. Hagen [118] Bertelsen,
Præst til St. Bodils og Nexø Kirker. Hannem efterfulgte Hr. Ole Svendsen Lemvig, som endnu lever.
Dette Aar skete stor Skade af lldsvaade, ikke alene
her adskillige Steder paa Landet, men endog udi
København og paa andre Orter.
1) Beretning. -

2) gjort bekendt.
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Anno 1667.
Efter kgl. Anordning og Befalning, som skete Ao.
1660, bliver her holdet gemenligen paa Landet tvende
Gange om Aaret Capitelsret, store Besværlighed og
Bekostninger at forekomme, hvilket og nu udi dette
Aar er flitteligen sket, saasom og tilforn d. 14. Octbr.
1662; var her adskillige vanskelige Sager da og for
Retten. Udi denne Efterhøst vare her inde kgl. Majestæts Jægere, som en Parti Dyr opjagede etc. Vor
Frue Dag Annunciationis 1 ) d. 25. Marts indfaldt
dette Aar den 4. Paaskedag, som og skete Ao. 1573,
nu dette Aar 95 Aar siden. I Juli døde Erkebispen
Dr. Hans Svane 2 ) udi København. D. 13. Aug. en
forfærdelig Nordveststorm gjorde her stor Skade paa
Kornet, som stod paa Marken.
Anno 1668.
Lod kgl. Majestæt udsende til Danneborg 8) udi Indien paa den Provins Charmandel sine gode Mænd,
de højædle, velb. og forfarne Søhelte Sigvart Adeler,
Kaptajn paa Skibet "Færøe", Johan Hugo Barner 4 ),
Lieutenant, Monsr. Esheshou og Monsr. Eggerts,
Overkommanderer, Lauritz Grubbe, Fændrik. D. 15.
Decbr. døde Hr. Jens Mortensen Huas 5), Præst til
St. Oles Kirke. Efter hannem kom Hr. Jacob Jensen
Sode, som endnu lever.
Anno 1669.
D. 7. Febr. døde Hr. Ole Laursen Borringholm,
Præst til St. Peders Kirke. Hannem efterfugte udi
Kaldet Hr. Thomas Jacobsen Tarnow. D. 15. Marts
1) Bebudelses. Det var i 1668, at 4. Paaskedag faldt paa
25. Marts. - 2) Ms. har Suanning. - B) :>. Dansborg (Trankebar). - 4) sc. Nikolaj B. - 5) Ms. har: Haus.
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udi Præstemodet, her holdtes, er læst kgl. Majestæts
Brev, dat. Hafniæ d. 30. Decbr. 1668, om vores højærværdige Hr. Biskops Dr. Johan Wandals lnspection over dette Lands Gejstlighed. Item hans Værdigheds eget Brev om den Bog, som for er rørt1), om
Borringholms Gejstligheds Jntrada og vedkommende,
dat. Hafniæ d. 11. Jan. 1668, hvilket her d. 16. Juli
blev clareret og udi August til hs. Værdighed oversendt. Fra 1. Novbr. til 15. do. var en stor Storm dagligen, og da fandtes imidlertid 8 døde Mennesker udi
Stranden under St. Povels Sogn, som udi Jorden blev
nedlagte. [119] D. 8. Decbr. blev Hr. Christen Christensen Lind af Provsten til Rø Kirkes Kald introduceret, efter som hans Formand Hr. Rasmus Olsen
Viborg var Kaldet for sine grove Forseelser, og mest
for Drukkenskab, d. 23. Septbr. næst tilforn udi Rønne
Kirke fradømt.
Anno 1670.
Fra d. 19. Decbr. 1669 og indtil Marts' Ende 1670
var et forfærdeligt Vintervær med Storm, overflødig
Sne, Frost, Kuld, Fnygen og Rygen mest hver Dag,
saa her var ganske besværligt at rejse ude; døde da
nogle Mennesker, som frøs ihjel, og meget Kvæg af
Hunger, Frost og Kuld, thi her var intet Foder forhaanden, o ! en jammerlig Tilstand. D. 9. Febr. døde
udi København vores allern. Arveherre og Konning,
nu sal. og højlovl. Konning Frederik d. 3., som var
født d. 18. Marts 1609, ætat. 61 Aar, [mindre]2) 5 Uger
2 Dage, hvis sal. Lig er d. 3. Maj med stor Solemnitet
udi Vor Frue Kirke opført og siden strax derefter til
den kgl. Begravelse udi Roskild med fyrstelige Proces
henledsaget. D. 6. April blev ringet først her for hs.
1) S. 166. -

mangler i Ms.
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Majestæts sal. Lig, thi her kom ikke Brevene før. D. 14. April og de Dage derefter omdrog velb. Landsherren Hans v. Løwenhielm og tog Eden af alle dette
Lands Stænder, gejstlige og verdslige, paa hs. kgl.
Majestæts, nu vores allern. Arveherres og Konges
Christiani 5. Vegne, hvis kgl. Regimente Gud af det
høje naadeligen velsigne og lyksalig gøre, til sit
Navns Ære, disse Riger og Lande til fredelige Velstand og hs. kgl. Majestæt til et lovligt og berømmeligt Eftersagn. Amen!
D. 19. Juni druknede elendig 12 Mennesker under
Povels Kirkes Strand hos et Skibvrag, mest gifte
Mænd. Udi denne Maaned og noget før i Maj var
paa Landskabets Vegne nogle af Bønderne overrejste
hos vores allern. Arveherre og Konning, om nogen
Befrielse fra de store Tyngseler, Landet hidindtil
haver været med besværet udi disse højt besværlige
Tider. De endede Rejsen lykkeligen mindre end
tvende Aar, førte hjem herlige dyrebare Vare, Gud
være lovet og hs. kgl. Majestæt højt berømmet, god
Audiens, naadigt Svar og Forskaansel paa store Udgifter. Ellers havde Landet udi største Armod, Elendighed og Undergang forfaret. - D. 21. Juni skete
det gruelige og forfærdelige Tordenslag til Stralsund,
som fordærvede alt det, som var paa Alteret udi
St. Nicolai Kirke, smeltede Sølvkarrene og bragte
det ganske Alter udi lys Lue, hvor da og nogle Mennesker ere med stor Pine dødslagne, Klæderne forbrændte og elendeligen omkomne. Her var da hos
.os en sørgelig Høst, fordi her paa Landet var ingen
Regn falden den ganske Sommer, saa alting var paa
Marken borttørket; Høet var ringe, men Kornet fast
ringere, [120] ingen mindes saa stor Elendighed,
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og her ser ud til en ynkelig Undergang, hvis 1) Gud
og kgl. [Majestæt] vil ikke sig over os forbarme.
I Septbr. blev alle Bøndernes Lader oversete, hvad
Korn og Hø derudi var hver stedt. Da fandtes der
ikke hos nogen Mand, at han videre kunde hjælpe
sig med eller sine, end til Jul kommer. D. 4. Septbr. er
den ny Reduction efter højeste kgl. Majestæts Befalning med Maanedskatten til Officererne her anordnet.
D. 17. Octbr. ankomme hid til Landet kgl. Majestæts
Commissarier, velb. Hr. Henrik Rantzau og velb.
Erik Ratsteen til at erfare efter høj kgl. Commis 2 )
og Befalning, dat.- d. 1. Octbr. Hafniæ Ao. 1670,
Landets højbedrøvelige Tilstand udi denne jammerlige Tid; hvilke fornemme Mænd lode strax for dennem til Rønne indkalde menige Mand af alle Stænder og hørte alting udi Rette, lavede alting vel,
foer saa bort d. 14. Novbr. her fra Landet lykkeligen.
Sidst i Octbr. og fast Novbr. Maaned igennem hver
Dag var en grusom Storm, som gjorde stor Skade
til Søs alle Vegne, synderligen under den churske
Strand, under Blegind, her og andensteds. D. 20.
Novbr. skalt 3 store Tordenslag og have gjort Skade
til Hamborg og der omkring, ja tilført dennem stor
Forskrækkelse, at de hverken kunde æde eller drikke.

Anno 1671.
Paa dette arme ringe Land var en bedrøvelig Tid,
Hunger og Elendighed fast for alle Folk; den ene
kunde (ej) hjælpe den anden. Rejste da fra Landet til
Tyskland og Dannemark udi Smaalandene nogle Hundrede Mennesker, at de deres arme Levnet ydermere
kunde friste; fandtes imidlertid nogle Mennesker døde
1) Ms. har: huo. -

2) Hverv.
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paa Marken af Hunger, Svalt og frost, saasom d. 23.
Marts en Dreng paa Nykirkes Kirkegaard, og d. 7.
April en Mand udi Bolsker Sogn paa Alvejen. Heste,
Hopper, Øxen, Køer, ja Kvæget mestendelen fast for
hver Mand alle bortdøde, saa det udi Sandhed maa
siges, at maaske aldrig her paa Landet haver været
saa stor en elendig Tilstand som nu. Her er intet
at æde eller drikke, her er intet at saa udi Jorden,
o m man end den dyrke kunde, fordi Creaturene,
Arbejdet skulde drive, ere bortdøde af Hunger og anden grusom Fæ-Syge, de ere med blevne betagne og
endnu dagligen medbetages, saa Gud naadeligen sig
herover forbarme. I April kom dog hid ved 8 Skiberum med Rug, Byg, Malt og Erter paa adskillige
Landets Havner, folket til Undsætning. Men det
gemene fattige Folk, af Udgifter og anden besværlige
Tilfald forarmede, finge der lidet eller intet af; Gud
er deres højeste Hjæip i denne højnødtrængende Tid.
[1 22] D. 29. April døde værd. Hr. Laurs Christensen
Borringholm, Præst her til Østre Mariæ Kirke, ætat.
39 Aar; efter hannem kom Hr. Søren Laursen Borringholm, og indtræde udi Kaldet med samme Conditioner, som der tilforn var sluttet mellem Hr. Laurs
Jensen Wedle og den afdøde Hr. Laurs Christensen.
D. 18. Maj ankom hid til Landet velb. Hans Arenfeld1), kgl. Majestæts Jægermester, med sit Comitat,
levende Dyr efter kgl. Ordre og lnstrux at opjage,
I) Maa være den Kammerjunker Hans Nielsen Arenfeld,
der omtales i E. Marquard : Kgl. Kammerregnskaber (1918) ved
denne Tid, den samme, som Ravn ovf. S. 174 kalder Hans
Anefeld. - Marquard S. 71 omtales, at Kongen giver .• de
folk, som rode galeien til dyrehafven, den tid hiortene kom fra
Borringholm, 4 rdl. •
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fange og paagribe og til Dyrhaven hos København
at lade henføres. Rejste herfra lykkeligen igen, efter
at de her havde bekommet levende Dyr tilsammen
30. Udi denne Maaned hans kgl. Majestæt, vores
allern. Arveherre og Konning os samtlige sine højbetrængte Undersaatter, gejstlige og verdslige, Borgere og Bønder her paa Landet nogle Hundrede
Tønder Byg til at saas udi Jorden og nogle Hundrede Tdr. Byg til Livsophold forsendte, at vi ikke
plat og aldeles skulde udeblive eller af Hungers Nød
omkomme, hvorfore Herrens hellige Navn være lovet
evindelig og hs. kgl. Majestæt højpriset og berømmet,
saa længe Verden staar !
Udi disse Dage komme og tilbage nogle udsendte
Landsens Mænd, som paa hele Landskabets Vegne
havde været oversendte til kgl. Majestæt om den
langvarende, paastaaende og ødelæggende Maanedskat at afbede, den naadigst maatte vorde efterladt
herefter at udgives udi denne vores højbedrøvelige,
kummerlige og elendige Tids Tilstand, eftersom dens
Udgift og Besværing haver foraarsaget næsten hver
Mands Undergang, Ruin og Fordærvelse. De havde
intet synderligt derom kunnet udrette for andre tilfaldende Occasioner 1 ); Gud styrke, bekræfte og oplyse Kongen til naadig Hjælp og Bistand udi Jesu
Navn. Amen!
Her haver sidst i Maj og først i Juni hver Nat
været hvider Nattefrost ved 14 Dagers Tid her paa
Landet. Regnen imidlertid opholdet, og ellers baade
før og siden haver Vinden stedse været til Østen og
Norden. Gud naadeligen bevare Sæden, Jorden og
dens Grøde, ellers ser det jo saa erbarmeligt ud med
t) Omstændigheder.
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Sæden udi Aar i alle Maade her saasom forleden Aar.
Dog den allermægtige Guds Haand kan alting forhindre. D. 23. Maj Tisdagen var her en streng Torden-Regn med Sne og Hagl beblandet, saa Jorden laa
skjult dermed en Fjerding Vejs fra Rønne, gjorde
Skade paa Lam, Gæs, Gæslinger og det nye opkomne
Byg.
D. 5. Juni blev her berettet, [122] Kong Christianus Qvintus er bleven kronet eller salvet til
Dannemarks Konning, Hoved og Arveherre som en
ret Monark og Høvding paa Frederiksborg. Gud af
det Høje velsigne hans kgl. Majestæt til al Sjæls og
Legems Lyksalighed, zire og krone hs. kgl. Majestæt
med alle fyrstelige og kongelige Dyder, hs. kgl. Majestæts Posteritet L), Souverainttet og majestætiske Herlighed til berømmelig Eftersagn evindelig, og hs. kgl.
Majestæts samtlige Undersaatter udi disse Riger, Provtncier og Lande til Hjertens Trøst, Glæde, Gavn og
Husvalelse! Amen, Amen, Amen!
Samme Dag ankom hid til Rønne nogle Hundrede
Tdr. Byg, hs. kgl. Majestæt havde dette arme Landfolk til Hjælp udi deres Hungersnød og store Trang
tHsendt til Foræring. Gud være hs. kgl. Majestæts
store Løn af det Høje, som saa naadeligen af Herrens Aands synderlige Indskydelse sine fattige Undersaatter her hjerteligen elsker og betænker.
D·. 6. do. er vores allern. Dronning Charlotta
Amalia salvet og kronet til Dannemarks Dronning,
i lige Maade paa frederiksborgs Slot. Gud naadelig
af det Høje velsigne hendes Majestæt evindelig, zire
og krone hendes Majestæt med -alle Herrens hellige
og herlige Dyder, hans dyrværdige 2) Navn til Æ re,
1) Efterslægt. -

2) mindeværdig (dyre :,: vare ved.)
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kgl. Majestæt til Trøst og Bistand og os samtelig
fattige Undersaatter udi disse Riger, Provincier, Insuler og Lande til Hjertens Glæde, Gavn og Undsætning! Amen, Amen, Amen!
D. 18. Aug. ankom hid til Landet udi Rønne hans
kgl. Majestæts højædle Commissarier, velb. Hr. Christen Skeel Jørgensen og velædle Thomas Fincke med
en Renteriskriver, Jens Sørensen, Landets store Brøst
og Besværlighed udi disse onde Tider at erfare, milde
og [gode] Raad derimod at erfinde, formilde og tilrette at hjælpe de arme og elendige, saa og Lov og
Ret de fortrængte at forskaffe og alting udi Velstand
at forb ringe. Gud give, det maa være sket kgl. Majestæt til Velbehag, Gud for alting til Ære og dennem
selv til et godt og højlovligt Eftersagn. D. 17. Septbr.
rejste de her fra Rønne lykkeligen igen til Slottet.
Gud dennem bevare og velsigne naadeligen ! D. 5.
October blev Magister Claus Predbjørnsen Langstad
introduceret til St. Bodels og Nexø [123] Sogner udi
Hr. Ole Svendsens Sted, som for sine Forseelser for
den højeste Ret var sin Ære og Kald fradømt. Alle Helgens Dag er her lyst og forkyndet kgl. Majestæts
Brev om en Tavle, der skal gaaes med udi Kirkerne
til Hjælp [til] Helsingørs Skole og Hospital.

,f

Oplysninger, Tilføjelser og Rettelser.
Indledning S. IX. Den .anden Haaod• findes følg. Steder
i foliohaandskriftet (nærv. Udgaves Sidetal tilføjet i (I):
Ms. S. 8 (31, L. 13- 12 f. n.) tilføjet i Marg.: , Øer og Orter vidt
og bredt, til den sønder og øsler Strand• .
• 11, L. 5 f. n. [36, L. 15 f. n.) i en Lakune: .et Land·.
• • 14 [40, L. 12 f. n.) i en Lakune : , Zopyrionem• .
• • 15 [42, L. 11 f. n.]
do.
: . Kobberpande• .
• 20 (50, L. 15 f. n.]
do.
: , Brev og Diploma• .
• • 30, L. 2 f. n. [67, L. 12 f. n.] do.: . Confoedererede •.
• , 36 (76, L. 3) do.: • Torslensøn •.
• • 38 (79, L. 14) till. over Linien: . Rotter•.
• • 41 [83, L. 11 I. n.] i en Lakune: , en Slesier• .
• 42 [85, L. 10- 8 f. n.) til!. i Marg.: .om Landet, Sønden
for Rødne, hvor den kaste Anker paa en farlig ond
Ort ved Skieleøer•.
• • 42 (86, L. 12) till. i Marg. : . Chuurske•.
• • 47 [94, L. 13] ved Ao. 1655 er tilføjet som Marginaltitel:
. En gruelig haard frost • .
• 50, L. 1 [97, L. 14) till. over Linien: • lisen •.
, 52 [101, L. 7- 9]. Her har Afskriveren oprindelig skrevet:
... • derefter lod sine Soldater søge til hvert Sog n,
saa Bønderne• [herefter Lakune paa et Par Linier]
. saa forfærdelig en Vinter, som ikke kunde af ældgamle Folk• [igen overstreget af Afskrivere n] .dræbt
med 6 Soldater• etc. Her har den , anden Haand•
i Lakunen tilføjet Linien: , deriblandt var en fourrler,
hvilken blev af Bønderne• ; men som man ~er, maa
de to foregaaende Ord , saa Bønderne• slettes for at
faa Sammenhæng i del hele.

206
S. 9, L. 15-17. Den vistnok seneste Tilføjelse er Omtalen
(S. 116) af Borgmester Peder Larsen Møllers Begravelsessted i
Rønne Kirke; hans Jordefærd fandt Sted d. 21. Jan. 1674 (Kirkehist. Saml. 4. R. I, 479).
S. 10, L. 4 f. n .•Peder Carstensen (for Lavridsen)•. - Alle
Haandskrilterne har dog Peder Larsen (S. 116).
S. 16, L. 8, .vitligen•. Ordet forekommer adskillige Gange
senere, som Regel skrevet • vidtligen •, og det betyder der • vidt
og bredt•, • udførligt• el. lign., idet forf. har sammenblandet
det med • videlig•.
S. 18, Notet). • Beretning·, læs: forhold.
S. 22. Forfatterlisten har ikke stor Interesse, da Ravn utvivlsomt selv kun har kendt og benyttet ganske enkelte af de paagældende Forfatteres Sk rifter; de fleste af Navnene er simpelthen plukkede ud af Ar. Hvilfeldts og Lyschanders store Værker.
Forskellige Træk vidner om forfatterens (eller Afskriverens)
Ukyndighed paa dette Omraade; f. Eks.: Nr. 33 og 34 er samme
Mand, Wolfg. Lazius, en tysk Læge og Historiker (1514-65),
der forøvrigt nævnes rigtigt nok S. 44; Nr. 25 og 27 hører
aabenbart ogsaa sammen, Paulus Diaconus er forfatter til Longobardernes Historie; Nr. 6, Arild Hvitfeldt, hed ikke Emil. Nr. 20
er aabenbart Gullænderen Hans Nielsen Strelows . Chronica
Guthilandorum (1633); Nr. 23, Johannes .Gothus•, er den svenske titulære Æ rkebisp J ohannes Magnus (1488-1544). Nr. 3 er
Ælnoth, Knud d. Helliges Biograf. Mærkeligt nok mangler Claus
Christoffersøn Lyschanders .De Danske Kongers Siectebog"
(1622), hvorfra dog vitterlig den største Del af Indholdet i den
første og Begyndelsen af den anden . Notation• er taget.
S. 23, L. 4. .Esse-form• bør vist læses: Esse, form etc.,
d. v. s. Tilstand, form etc. - Resens (::i: Bagge Wandels) Kort
kan Ravn neppe have kendt, i alt Fald ikke 1671; det forelaa
først efter 1676.
S. 25, Note S). • adspredes•, læs: efterspørges, efterstræbes.
S. 28, L. 6 f. n. • Amonum•, skal være: Amanum, ::i: en Del
af Taurus-Kæden. Jfr. Lysch. S. 17.
S. 28. Ravns Tekst er bygget paa Lysch. S. 6, 15 og 17. S. 29: Lysch. S. 18- 19. - S. 30: Lysch. S. 25- 27. - S. 3 1:
Lysch. S. 27-28. - S. 32: Lysch. S. 28, 42. - S. 33 : Lysch.
S. 29, 42. - S. 34: Lysch. S. 43. - S. 35: Lysch. S. 43-44. S. 36: Lysch. S. 47-48. - S. 37: Lysch. S. 30. - S. 38: Lysch.
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S. 54, 56, 60-63, 69. - S. 39: Lysch. S. 69. - S. 40 : Lysch.
S. 70, 73, 76- 77. - S. 41: Lysch. S. 79, 39. - S. 42: Lysch.
S. 39- 40. - S. 43: Lysch. S. 167, 263, 270, 271. - S. 44:
Lysch. S. 168, 172, 326. - S. 48 : Lysch. S. 152, 158. - S. 49:
Lyscq. S. 161, 162, 167.
S. 63, L. 9- 10. ,,Monstrans", se Ar. Hvitfeldts Bispehistorie
(folioudg. 1652, S. 78).
S. 64, L. 1-5, se Ar. Hvitfeldt (folioudg. S. 568).
S. 81, Note 2). ,Maltkværnen•, læs: Malkværnen.
S: 86, L. 12. ,stødte paa Churske", læs: st. for Ch.
S. 105, L. 17. ,brugt•, bør vist rettes til: bragt.
S. 146, L. 10 f. n. Nørre Herreds Segl har Biskop Clemens
med Skibsanker og Krumstav.
S. 170, L. 12. ,kærlige ", læs: !ærlige ::,: lærenemme.
S. 173, Note 2). I Marquard: Kgl. Kammerregnsk. (1918)
S. 67, L. 2 f. n., anføres: ,jegermester Hanou til pandsvennene
och nogle øxer til soldaterne til samen lefvered 56 rdl. • (Aaret
1671).
S. 189, L. 3. • Slettemarken", læs: slette Marken ::, : den
slette (flade) Mark.
S. 189, L. 8-13. Disse Data henføres af Dr. H. f. Rørdam
(Kirkehist. Saml. 4. R. I, S. 466) fejlagtig til det foregaaende Aar
(1653).
S. 192, L. 7 f. n. Der er noget galt ved denne Verslinie,
som skulde være et Heksameter. Naar man tilføjer et ,Anno"
i Spidsen af Linien og læser de store Bogstaver hvert for sig,
bliver Rytmen rigtig; men der er ligefuldt noget uklart ved den
grammatikalske Konstruktion. M = 1000, D = 500, L bis =
50 2 Gange, XX ter = 20 3 Gange, tilsammen altsaa 1660.

Navne- og Sagregister.1)
Aaker 131, 183, 187, 189, 190,
195.

Aakirkeby 6, 125-31.
Aalborg, Ole J. 149, 195.
Aarsdale 164.
Accisepaalæg 100.
Allinge 151, 169, 181, 185, 192.
Almegaard 143.
Almindingen 23, 24, I 33, I 66,
178.

Ancher, Povl 120, 125, 126, 150.
Andersen, Morten, Præst 186.
• Oluf, Degn 159.
• Søren (Kbh.) 126.
Arenfeld, Hans I 74, 20 I.
Amager 141.
Arvegang 165.
Asketræer I 0, I 29, 175, 176.
Baggesgaard 147.
Bardon, Johan 86-88.
Barsel 171.
Bavne (Vestermark) 92.
Bededage 76, 180, 186, 187,
190, 192, 195, 196.

Begravelse 172.
Belo~. Tyge 184.

Bendtsen, Jon 189.
Beor 24, 25, 34, 36, 45.
Berg, Carl, sv. Sekr. 101.
Bertelsen, Hagen 196.
Bier 177.
Bilde, Anders 75, 180.
Bjergegaard (Aaker) 133.
Bjergegaard (Vestermark) 140.
Bjørn, sv. Kap!. 82.
Bjørnegaard 148.
Blodregn 4.
Blodsot 179, 182.
Blum, sv. Und.-Adm. 86.
Blykobbegaard 144.
Boelsker 135, 189, 196, 201,
204.

Bohn, Herm. Mart. 4.
Bondebyer 166.
Bore, Sv. Laur. 93, 189.
Bornholms Krønike 6, 7, IO,
li, 17- 19.
• Manifest 9, 97.
• Navn 23- 25.
• Polhøjde 25.
• Udstrækning 25.
• Vedtægt 165.

') I Registeret er saa godt som ingen Henvisninger til Siderne 28- 74 og
104- 11 5 medtaget, og (or de øvrige Deles Vedkommende er i Hovedsagen
kun anført Navne og Forhold af specifik bornholmsk Interesse.

209
Borringholm, Jens Ped. 2, 3,
6, 7, 94, 189.
• Laurs Chr. 201.
• Ole Laurs. 138, 197.
• Søren Laurs. 162, 201.
• Rasmus J. 141.
Brahe, Henrik 129, 132, 154.
• Tyge 192.
Brandskat 67, 83, 84, 89.
Brudekrone 128.
Bryllup 171.
Bukkegaard 145.
Butter 175.
Børnedød 4, 182.
Cantzeler, Ernst 145.
Carstensen, Evert 79, 89.
Christensen,Hans, Ridefgd.143.
• Mogens (Gadebygd.) 161.
Christian, udvalgt Prins 78, 90,
181, 186.
Christoffersen, Iver, Ltnt. 133.
Cramer, Daniel 111, 113.
Degnegaarde 167.
Deputation til Kongen 199,
201.
Dick, David 181.
Dyrepander (Jægergarn) 173.
Døbefont (Aakirkeby) 127.
Eckstein, Mathias 164.
• Michel 147, 169, 192.
Edsaflæggelse 85, 89, 97, 193,
199.
Eglegærde 71.
Ellekonge 178.
Ertholmen 25, 160.
Eskesgaard 92, 138, 189.
Falke 175.
Fincke, Thomas 10, 18, 204.
Fischer, Erik Julius 151.
Fiske 175.

Fiskeri 118, 122-24, 131, 141,
153, 160.
Fodermangel 96.
Frigaarden (Nyker) 146.
• (Rutsker) 149.
Friis, Albert 91, 95.
Frændegaard 163.
Frøer 177.
Fuchs, Adolph 155, 194.
Fugle 174-75.
Fædød 100, 174, 191, 198,201.
Fæstensøl 171.
Gaardmænd 165.
Gagge, Claus 180.
• Sivert 83, 133, 157.
Galtung, Laurs 79.
Gamleborg 23.
Geddefangst 124.
Gejstligt Gods, lndberetn. om
166, 198.
Gersdorf, Joachim 91, 155, 187,
193.
Gildes-Gaarde 165.
Gudhjem 159.
Gullands Krønike 8, 44.
Gyldenstjerne, Fru Lene 4.
Gyllensgaard 161.
Gøye, Falk 129, 132.
Haandkværne 168.
Hagl 91, 94, 182, 187.
Haldegaard 151.
Hammershus 23, 50, 51, 101,
113, 153-56.
Hansen, And. (Kbh.) 126.
• Jens (Rø) 157.
• Jep (Amager) 92.
Hartvig, Claus 145, 148.
Hasle 118-20, 189.
Haurum, Jens Sør. 87, 187.
Haver 175.

2l0
Hedevig, Prinsesse 4.
Helligdommen 157.
Herman, 0., Jægerm. 173.
Herred, Sønder 131-39.
Vester 139-46.
, Nørre 146-58.
• Øster 158-64.
Heste 173.
Hestemøller 168.
Hj orte 173.
Holvidie (Boelsker) 136.
Honning 177.
Horn, Gustav 98.
Huitfeldt, Arild 47, 53, 55, 56,
59, 62, 65, 68, 72, 108,
109, 115, 125.
• Fru Ø llegaard 91, 187.
Humle 176.
Hungersnød 200.
Hvas, Jens Mort. 197.
Ibsen, Peder (Aaker) 195.
lbsker 162.
Ild 189.
Ildebrand 148, 163, 186, 187,
196.
Jacobsen, Thomas 139.
Jagter, kgl. 173, 174, 179, 182,
195- 97, 201.
Jennum, Jens N. 186.
Jensen, Bendt, Præst 121, 163.
Hans, Degn 149.
,, Hans, Udbygger 95.
• Mads, Biskop 1.
• Peder (Aakirk.) 94.
,, Søren, Degn 141.
Jordskælv 90, 96, 179, I 80,
186, I 93.
Josephsen, Erik 136.
Juel, Niels, Admiral 159.
Juul, Fru Marine 132.

Juul, Niels, Præst 181.
Jærtegn 8, 92, 94, 95, 98, 182,
188, 190, 195.
Jørgen, Prins 149.
Jørgensdatter, Barbra 4.
Jørgensen, And., Degn 157.
• J. A. 11.
Kaasegaard 163.
Kalmarkrigen 75.
Kannikegaard (Aaker) I 32.
• Store (Boelsker) 136.
Kannikegaarde 167.
Kapitelsret 197.
Karakteristik af Befolkningen
168 f.
Karl Gustavs Krigen 95-103,
190-92.
Ketting, Sweder 71, 132, 152.
• Fru Margrete 152.
• fru Thalia 152.
Kilder 130, 156, 157.
Klemensker 146, 185, 187, 195.
Knop, Berendt 71, 132.
Knudsker 3, 142, 188.
Kobbegaård 159.
Kofod, Hans (Vellingsgd.) 145.
• Hans Olsen (Klemensker)
148.
• Jens, Landsdm. 145.
• Jens Ped., Kap!. 3, 161.
,, Mads, Landsdm. 88, 145.
• Mads (Persker) 92.
• Peder, Borgm. 87.
• Peder ,lac. 163.
Kolding, Didr. Carst. 131, 183.
,, Hans Greg. 186.
Komet I 95, 196.
Kornhjælp 201-3.
Krabbe, Gregers 184.
Krag, Kjeld 89.

211
Krigshære paa: Himlen 179, 195.
Kropper 175.
Kvinderne 170, 207.
Kvæg 172.
Kyndegaard 145.
Kyse, Jens H. 2, 6, 93, 189.
Kæmpehøje 105.
Ladegaarden (Klemensker) 148.
Landekiste 127.
Landsforvisning 90.
Langsted, Cl. Predbj. 124, 204.
Lauritzen, Hans, Skipper 9.
Laursen, Chr., Byfgd. 184.
• Eline Jep 188.
• Hans, Skolem. 124.
• Ole, Præst 185.
• Peder, Landstingskr. 159.
• Peder, Fæstebonde 132.
Lemvig, Ole Sv. 136, 196, 204.
Lensgaard 159.
Lilleborg 24.
Lind, Chr. Chr. 157, 198.
Lindenow, Christoffer 91, 187.
, Hans 154.
Listed 164.
Longomontanus 1, 7, 170.
Lund, Peder J. 93, 189.
• N. Madsen 135, 189.
Lyngen 24, 143, 148, 161 , 166.
Lyschander, Cl. Chr. 31.
Løwenhjelm, H. v. 155,194,199.
Maanedsskat 200, 202.
Maccabæus, Chr. 163, 195.
Jacob Bernt 134.
Maglegaard 161.
Malkværnen 81, 207.
Malmøe, Jens Laurs. 143, 166,
188, 189.

Mathiesen, Carl 195.
Medelfar, Rasm. J. 183, 187.

Melisander, Casp. 4.
Melsled 159.
Michelsen, Laur. Tolder 136.
" Mads, Præst 194.
Misfoster 195.
Misvækst 100, 134, 195, 199.
Morrødder 120.
Morsing, Jens Sør. 142, 195.
Mortensen, Peder(Povlsker) 94.
Miiller, Henrik 187.
Myregaard 133, 151.
Mælk 176.
Møller, Peder Larsen li 6, I 88,
206.

Nansen, Hans 178- 80, 184.
Nattefrost 202.
Nexø 1, 8, 78-82, 122- 25, 178,
189, 190, 195, 196, 204.

Nielsen, Hans (Riseby) 88.
• Jacob, Degn 139.
" Peder, Degn 137.
• Peder (Knudsker) 116.
Nordholmen 25, 160.
Noseby, Michel N. 2, 163.
Nyby 130, 190.
Nyk er 144, 190, 193, 194, 20 I.
Nylarsker 183, 189.
Nymaane 104.
Ogelbye, sv. Kapt. 82, 88.
Olsen, Laurs, Præst 188.
Mads, Sølvpop 149.
• Peder, Landsd. I02- 03,
119, 140.

Olsker 150, 181, 185, 197.
Orgelværk 117..
Ost 176.
Pa_ndsvende 173 ,207.
Paulli, Simon 176.
Pedersen, Didr. (Aaker) 95.
• Didr. (Lensgd.) 159.

212
Pedersen, Hans, Landsd. 140. Rundkirke, Østerlarsker 158.
Persker 138, 186, 189, 197.
Rutsker 149, 189.
Pest 6, 92-94, 129, 179, 182, Rø 156, 189, 198.
183, 189.
Rønne 2, 3, 79, 115-18, 181Positiv 117.
89, 194, 198.
Povlsker 136, 186, 189, 198, Rønneby, Hagen 148, 195.
199.
• Rasm. And. 141.
Printzenskold 9, 97-101, 120. Rørdam, Dr. H. F. 11 , 207.
Præstedrenge 183.
Røsted 157.
Præstegaarde 167.
Salne 157.
Præsternode 194, 198.
Saltune 162.
Qvidinge, M. Hag. 185.
Sandvig 152.
Raager 129- 30, 175.
Sejerværk 117, I 22.
Rade, Fru Maria v. 194.
Selvejergaarde, Antal 165.
• Jfr. Ursula v. 194.
Simlegaard 147, 155.
Ramel, Henrik 91, 187.
Sinklar, And. 154.
Rantzau, Chr. 193, 195.
Skeel, Chr. 18, 91, 187, 204.
• Henrik 200.
Skibbrud 25, 85, 86, 91, 180,
Rasch, Mathias 151.
182, 183, 186, 187, 199.
Rasmusdatter, Johanne 132.
Skovgaard, P. N. 10.
Ravn, H. And., Præst 94, 189. Skovsholm 163, 194.
• Peder, Degn 6, 10.
Skriversand 137.
• Rasmus Ped., Degn 1- 11, Skvatmøller 131, 133, 168.
17, 135, 155, 169-70, Smør 176.
182, 188.
Snogebæk 123, 137.
• Steffen 179.
• Rev 137.
Reedtz, Peder 91.
Sode, Hans J. 145, 146, 193.
• Steen 132.
• Jacob J. 151, 197.
Regnbuer 90, 92.
• Jens H. 94, 189.
Resen, Hans (d. æ.) 183.
, Jørgen J. 159.
• Hans (d. y.) 187.
Solformørkelse 93, 189.
• Peder Hansen 11.
Sorte Død 60, 114.
Risom, J. Laurs. 91, 155.
Spaadom 192.
Rodsten, Erik 200.
Spendt, Fru Anne 145.
Rosengaarden 3, 91.
Spidlegaard 9, 133.
Rosenkrantz, Holger 3, 4, 84, · Staalorm 177.
87, 118, 154, 155, 184.
Stegmann, Josua 4.
Rundkirke, Nylarsker 141.
Stenjægere 27.
• Nyker 144.
Stokkekilde 130.
• Olsker 150.

213
Storm 87, 90, 177-80, 18386, 189, I 93, 197, 200.
Styrterne 178.
Svane, Hans 194, 197.
Svaneke · 120-22, 178.
Svanenthai, Baltzar 83.
Sygdomme 177.
Sørensen, Jens, Degn 120, 150.
• Jens, Renteriskr. 203.
Sæd 176.
Sætteri 26, 124.
Taksation af Jord 99.
Tarnow, Th. J. 197.
Tejn 151.
Thaarup, Fr. 11.
Thielvard 24, 25, 32-36, 46.
Thimand, Matheus 132.
Thommesen, Baltz. 183.
• Michel, Præst 137.
Thomsen, Michel, Degn 162.
Thott, Tage 75, 180.
Thurah, L. de 11.
Tiendekorn 99.
Tiendepenge 193, 194.
Ting 116, 119, 121, 122, 131,
139, 153, 156, 161, 164.
Tobak 78.
Tobakspibe 195.
Tobis 175.
Torden 75, 90, 92, 94, 96, 187,
188, 199, 200, 203.
Torstenson Krigen 75- 88,
184-85.
Tresløv, Jacob Ped. 193.
Træer 175- 76.
Tygesen, And., Degn 142.
Tyrken 195.
Udbygger 95, 165.
Udskrivning, Heste 88.

Udskrivning, Mandskab 96, 98,
100, 191.
Udvandring 200.
Ugesøs 137, 160.
Ulfeldt, Corfitz 193, 194.
• Ebbe 4, 6, 90, 155, 185,
193.
• Flemming 89.
Urne, J. Chr. 10.
• Sivert 89.
Urter 176.
Vaaben udleveres 87.
Valdemar, Greve 183.
Vallensgaard 132.
Wanda!, Johan 166, 198.
Wandel, Hans, Degn 151.
Vandmølle 147, 168.
Vang 150.
Varde, .Johan H. 185.
Weile, Laurs J. 162, 201.
Vejrlig 177.
Vejrmøller 168.
Vellingsgaard 145.
Vendsel N., Degn 121.
Werlauff, E. C. I I.
Vestergaard 140.
Vestermarker I 39, 185.
Westerwald, Casp. Henr. 147.
Westhofven, Will. v. 126.
Vibegaard 188.
Viborg, Rasm. 0 . 198.
Winstrup, Peder 143, 183, 185
- 87, 190.
Winther, Laurs, Ridefgd. 91,
155, 190.
Vintre, haarde, 94, 96, 17375, 181 - 83, 191, 195,
198.
Voks 177.
Wolfsen, Albret 81.

...
214
Worm, Ole 1, 7, 170.
Vormords-en, Frants 3.
Vornedegaarde, Antal 165.
Wrangel, K. 0 . 79- 86.
Zahrtmann, M. K. 11.
Zandersen, Peder 145.

Ægter 99.
Ægteskab 104.
Ørred 131 , 175.
Østerlarsker 158.
Østermarker 160, 201.

