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Fytfeudts, i Fol#« Jten«(li4 aueruaatigst 3 lUaiir, med ttatttrilitriir i Danmark o« Hertugdommern,

B U l l ( t l II.

Hans Matesiat M 0114,11 har havt 01 4ok> Nat 04
'.HUuheitiiauiiiKs B h'itrntr ci 4vdt. lom 1 de senere
Da4e.

Ao>t4»us Halais, den l'le .1p>>> I ».17.

C- enqer.

VI. I . SM74774.

4, ed, i! bavn. i,n 61, April
Igaar Ae, undtag alteilede fra Kdeden til X'yborg

DrUgs (kennel mi Delpdinen. under Eominanlo a| kieutenane

Igaa, torden i>olitici do« H»»,dstad«,>v handlende
en 1IK14 14 uiegei udstrakt Underlog, >|« af Bagier rg redder

<An |iot Mangd, af di»fe, |oi» delaudtes al vare urig«»g»
dleve bortlagu,

Indftndt.) Uddrag af »I Brev fra en ved nn vider

Ikabelige Dannelse udmarkel. i Italien reisende, »ngeljk Adels

mart, lil en Ben i Kwbendavn, dateiet ;Xom den 2hd« fr
druar 1667:

..Hhppigr Bese g i Deres deromi« landsmand ahorvatd
fens An, lier dav, der ifar ferloilrl mig- dan maa þÿ�n ��S«,«»
anseeS for de nyere lider« vpperste Billethugger. Den i lin
tid hoitprist, Eanova er nu fer del meste gie nu. Hans Bar
ker laal, olteles ikke al þÿ�f ��»ved v£ it en af tdorveldfei.«
Cm ter »rd ,ll,rl intet uiarkvartige var ai fee I Kiobeu

davn, feriienie del dog al defoges. diet fer at kunne deundre

d, herlige Billedstoiier as den store Mester, foin þÿ ��gnu daa.

der ere blevne opstillede der i deis sterste Kirke.'

hvad kan man da ikke i stn a,d haad, fer Kjobeni.avn

af det paatankle lhorvaldsenske Museum' At saavel Dan
marks Hader, sen, ftiodenbavn« eg fslgelig bele bantei« Bel

stand i g Anseelse ville, naar bel kemme« I Siand. vinde

uberegnelig derved, forekommer Indsenderen heraf fon,
ellers aldeleS ingen Deel har i ten d«t vedkommende plan
eller Indbydelsen til dens fremme ai vare saa klart, at bel

ingen videre Udvikling behover thrakenland frembragte
den klaostske Cldiik« storst, Kunstnere. Digtere eg Bid,n|kabs
mand Deu ufoegangelige AEre. son, det saaledes sar Aar
tustnder stten vandt, blev vistnok, i vor« Dage, Hovetaarsagen
ril deis endelig, Befrielse for langvarigt araldomsaag. ,ami

til det gråske frlko aandelige eg peliii|kr <h,enfodelse. De
som foge at unterirykk, ten Sandhed, at det ei en stor iSr,
for Da»ma«k ai have frembragt den nver« BerdenS Pdid>a«.
eller strabe al ferdindr« al hans Barker her kunnr faar el

dem eg han, vårdigt Ohemmested, beiar.k, vel ikke den Skan,
eller Skade fem deres ubegribelige og blinde, em end nok saa
Kl »»»ente Ivee nivd det omhandlede Foreeagei.de. » gmne«

den yrurlig kunde volde det dansse Folk. For den, vil Efter
stagtea« Saga kun kunne frembring, den Undskyldning De
vidste ikkr hvad de giorde. , .

(MeddeeU Naar der. fta den tidligste Ungdem af.

fsrgrs for ai uddanne Siorinandeas og den Siiges Sons
Aand. hvad Under da. at dan strider frem paa Bidenstader
nes Ban, og i liden bliver ,n duelig Embedsmand. d»t er
saare naturligt og levnligt: men mindre fadvanlig! ,r del.
»aar den i de lavest, og fattig, Stander fødte, arbeiter stg
frem af Stavet, og ved utratielig Flid og Udholdenhed bane,

stg selv Beien til Staisembeber og stne Samtidige« Agteif«
For efter Evn« at bidrage til at bevare Mindet oui »u ,a»
dan Mand er« fmgende linter nedskrevne Johanne« Peter,
len. Sogneprast til Cndlef, og Sandersted Menigheder, blev
den Ste Mai 1772 fadt i kandsbyen Beenlafe. Annersognei
til Rmgsted. af fattige d»v«ri,g,»r«nde Baderfolk, som han
as,isteret, ved Zafiegaarven« Drivi til ste 20de Aar. da a?
tabe Birte o Balle, paa en Bisttais. blev opmarksom paa
dett, opvakt, Hoved, og h,alp ham ind i Roeskilde latinsk,
Skole, o,»irene midt i Aaree 1792. Foraldrene kunde ikke
understod, ham, og han levede alen, as god« Mennerttrs
Hjalp Efter 44 Aars Skolegang blev han. med haist an
befalende lestimonium demitteret til Arademiet hvor han
den 7de September I79t» tog k »»,»> » Vetiu«, med b'dste
Earacieer. den »te April 1797 þÿ�t�t�»�»�i�» ��p�l�u�c�u�u�,med >1

liu.ljltilcin. Plulnlogicnm den Ilt« Cctober f mine Aar med
I au<> og 24de Juli l.tio Iheologist Embeds Egamen ligeledes
med llaracieren I au.lai.,1« >«. Pradikede lil Dem,« »1« Ser
lember lolH under Prof«»for P. E. Muller eg erhelti Earac
irren I austalstlm 0, u> I«?,,, eirjir. I fieraaret leuj

blev ban antal fen, Coerlarer ved Sa« etatens Ist, og 2den

Divinons Skole og forestod delte Sindede i 0 Aar. medens

han i de stdst« 3 tillig, var Ealeedet ved Holmen« Kirke
Deu lsd« August 1609 blev han kalde« til Sogneprast fe,
Butterup og ludf, Menigheder i Salland. ) Aaret lv!4

givied« dan stg med Jomfru« Ehiisttan« Seeberg, ,a Dateer
af Hr. Soedorg. Sogneprast til Hagested eg ciisliagr Me
nigdrder . hun bod« drn 4de Juli lol9. efterladende han, en
Sen eg en Datter. Efter J Aar« Forlob gioted« ban stg
trn I »de Februar >622 med Hr. Soedorg« anden Dåne,
Anna. med hvilken han avlede 6 Bora, 2 Sonner og 6 Dot
ir«. I Aaret 1627 blev han kaldet til Sogneprast for Cnt
lou eg Lontersted Menigheder, hvor han forblev til fin v»d
den 2iih« Mart« 1667. Hane forste Kald »ar al de meget
fmaae, ene huuslig tilfredshed vg aaaliiivdigded d,aip ha«,
at bare stne trange Kaar. Han var stn Menigheds kiartige
Hvrde. ,a Fader vg en trofast Len. Fred med hano Afke
Mangen farlig og veemodig aaar« vil vade hans lh,avdo>

»g hvo som k, endte dam vil stge ..Her hviler Stave« af en

adel Mand '
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