
Kort Efterretning
Om en i Aaret 1744. ved Jagers-Priis Slott

i en Hoy funden/saakalVct

Med sire deri liggende Beenradde, hvis Mde underso- 
ges efter Muelighed, dem ti! Behag, som elfte Landets 

Antiqvitættr /

af
E. P.

ar 1744. i Junii - Maanet, altsaa kort efter at Dekes 
Konges. Hoyhed Vores naadigste Cron « Printz hafde 
begyndt at tage sin Sommer , Boeliq paa Slottet Iagers- 
Priis, eller det Gamle Llbrahamsirup, som af Arrilds

Did har varet Dronningernes Lif-Beding, lood Hoystbemeldte 
Deres Konges. Hoyhed i den ved Slottets Norder Slde liggende 
Skov, giere een og anden Indretning til Egnens Prydelse ved 
Kunst, ligesom den allerede af Naturen har sine Fordeele. Sardee- 
les var man betankt paa at anlegge nogle jefne og Skyggefuldt 
Spadsere-Gange, og imellem dem, her og der nogle Hvile-^Steder 
eller Lyst - Huuse. Her til fandt man blank andre beqvam, en tem
melig stor og med Traer begroet Hoy, som ligger hen ved et Canon- 
Skud fra Slå, holder ongefar 50. Trin i Omkreds, og er gand- 
fte rund. For at giere en magelig Opgang til de paa Heyens Over- 
deel anlagde Graß-Banke, maatte der graves Trappe-Trin fra det 
nederste af, og i det man grov, fandtes ferst, paa Heyens Ostre 
Side, ey dybt i Jorden, tvende af de bekiendte Urner etter Afte-Pot- 
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Zo8  E. ?. om Jette - Stuve. ____
ter / fyldte lom sædvanlig med brcrndte Menniske-Been og Smul f faa 
var og l Asken henlagt, nogle uanseelige Smaa - Stykker Meta! eller 
Corinthiff Ertz, ligesom man overalt pleyer at finde tem i Urnerne, 
nemlig annulos, fíbulas, conos etter deslige smaa Ting, som den afoode 
har haft ti! Prydelse eller anden Brug. Ved den Sondre-Side af 
samme Hoy, ftodte Arbeyderne med deres Spader paa nogle Stene 
af middelmaadig Storhed/ og da de i Begyndelsen vilde bryde dem 
op, blev manvaer, at dc stoLe ordentlig i tvende Linier, som strakte 
sig ind ad mod Hoyens Middel-Punct, vare ey heller enkelte Stee- 
ne, men mange over hver andre, saa det stuntes de vriste V y og 
tiente til Indgang i Hoyen; Dette var saa i Sandhed, tbi da man 
udgravede den Jord som fyldte det i? Allen brede og lange Rum imel
lem disse Stcene, saa fandtes ved Sceenradenes Ende en Hulk/ ey 
Mg en stor Bager-Ovn, som gav sig ud til begge Sider, omsatt 
med mange temmelig glatte Kampfteene, men oven til tzvelvet eller 
dekket alleene med t oende Steene, hvis Storhed kand fluttes der af, 
at Hulen er 5. Men lang og 4. Alen dreed, ligesom Hoyden er half- 
fierde Men, forstaae siden man har udryddet den lose Jord, Sand, 
Most og deslige som fandtes derinde. Men det som der fornemmelig 
fandtes og allermeest kommer i Betragtning, ja det, for hvis Skyld 
denne runde Hoy som et Maufolæum Gothicum firmes oprettet, var 
sire dode Mennrskers Beenradde, henlagde paa et Stratum of guul 
Sand, stråledes/ at den eene Rad laae foran i den omtalte lange og 
smale Indgang, men de trenbe ovrige, inden Hulen eller- Kielderm 
selv. Nu man man beklage, detArberderne, saafom Folk uden den 
Slags Eftertancke, ey gik vaerligcn tilnerks,saa snart de fandt Been/ 
fcrrbeeles det forste Sceleton som laae i Indgangen; thi da de kom un« 
der Steenhvcrlvmgen 1 den merke Kreider, hvor de 3. ovrige Sceieta 
vare lagte, saa grov og stak de der allevegne i den lo le Muld og 
Sand, og merkte ey Beenradenes ordentlige Situation, Lcrngde eller 
andre Omstændigheder, men blandede alting ufoevarendcs i hinan
den, forend de paa 3. Dodning-Pander kiendre, at Resten af Bene
ne maatte have bort 3. menmstelige Loegcmcr til. Vrdre ventede 
man at sinde noget x denne Hule, men da den lost Muld, som detts 
siuntes at vcrre nedfalden imellem Steenene, blev udkastet, fandtes 
intet uden en Blanding af Been, og derhos 2.skarp-flå Flimstee-
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_________ E. P. om Jette-Stlwe.________ 309 
ne, af Det flags Banderne pleye at kalde Torden-Steene, og egent
lig have varet Braadden i de gamles Kaste-Spyd eller andet Glvar. 
At een af disse skarpe Flint-Steene/ ffutte have sidder ligesom indftsdt 
iden eene Hoved-Pande, var vel nogle af Ardeydernes Foregivende, 
men i de Hoveder jeg faae, fandtes ingen saadan Aadnmg og ieg sin 
der ingen Aarsag til at troe det/ da man veed/ det var de Gamles 
Maade at begrave med en Mand hans egne Vaaben/0g ikke keFiendt- 
lige af hvilke hand kunde have faaetñt Bane-Saar, hvorfor man 
nejlen og overalt i vore Grav - Hoye sinder deslige Steene.

At ellers denne Hoy, enten tilforn har vcrret aabnet, eller dog 
dens indvortes Beskaffenhed , maaffee af Tradition, maaffee og af visse 
udvortes Tegn, Venderne ved Jcrgersprils bekiendt, fluttes deraf, 
at de give den det Navn Jette-Stuen, i. e. ^.Lempe-Stuen, Krem» 
pernes Boelig. Paa saadant Nafn kunde nu grunde sig den Formod
ning, at de deri begravede Dodninge hafde vcrret af den saakaldte 
Kiempe -Art, som siges fordum at have beboet disse Egne, i folge af 
det som Herr Peder Syv i sine Anmerkning?r over Kiempe-Viserne,- 
beretter om Lange Bern Riser hans Grav med Been og Svcrrd, fun
den i Roeffild Egn, faa og af de trykte og mundtlige Relationer, 
man har om Krempe- Beene fom her og der siges at vcrre opgravede 
i vore Trder, fee fárdenles Herr Wielands Maanetlige Relationer 
for Anno 1727. menfe Novembris, 0M en paa Turopt Malk en Mill 
fra Ass ns da fund n K empe- Beenrad, fem fulde Srcrllankffe Alne 
lang/ faa en fuldvoxen Karl, som lagde sig ved siden deraf, naaede 
ickuns fra Beenradens Kncrcr indtil Skulderne, efter Herr Profeir. 
Luja udi OOenfe hans Beret ung , fom L. c. provócete^ til, hvor 
og visses Figur og Storhed af 2. L d i Tommelfingeren. Endffront 
nu dette maa flaae ved sit Vcrrd, og ikke undersoges denne gang, faa 
er det dog vist, at demceldte Jette - Stue med de deri fundne Beene, 
ingenlunde bestyrker den Meening. De Laar - Been og Hovet-Skal
ler som jeg der har ftmökt, og nove examineret, siunes intet, eller 
dog fa« re lidet fierre, end hvad fadvanligt findes i vore andre Grave 
og Been hu se. Dog have de noget Besynderligt som jeg til andres 
Uadersogelse VU have h nstillet, nemlig, forft er Hovet Skallerne, 
af hvilke jeg har giemt dm eene, meget tykke, hvoraf tand flumsy 
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Z!0_________ E. P. 0M Jette-Stuve.
at disse Landes Indbyggeresom haardfore Folck/ mueligt af Barns 
Been have haft lidet eller intet Skiul paa Hovedet, og ladet Naturen 
bcrrde sig selv ved Kuld og Frost/ i hvilken ve som Soldater og Soe- 
Folk mest levede. Dernest finder jeg fcrrdeeles dette/ at een "af be
meldte Hoved - Pander/ som er neget fuldkomnere conserveret / og nu 
glemmes af Deres Konge!. Hoyheds Cammer Tiener Monf. Bruun, 
har saa got som ingen Pande/ eller dog een af synderlig Skabning/ 
nemlig gandfte fpids og steilstaaende tilbage/ saaledes som man kunde 
forestille sig/ at et Barns Pande vilde blive/ hvis man idelig fatte 
den under Tryk og Klemme af en haard Pande Smecke. Bemceldte 
Monf Bruun, som m Kiendere afAnatomiske Ting/ forsikrer at Skab
ningen er uscrdvanlig, og det Mennifte der nu gik med saadant Ho
vet, vilde kaldes Pandeles.

For at vedligeholde dette Gravsteds og de deri fundne Afdodes 
Ihukommelse, haver Deres Kongel. Hsyhev saasom Steders 
Hoye Beboere og Antiqvitcrtens Elftere, naadigñ befalet mig at lade 
hensette en Stotte af Hlands Steen med folgende Paaftrrft:

Qvod
Qvatuor Mortalium Osfibus Servandis, 

Ante O¿lo Minimum Secula, 
Sepulcrum condidit,

Et Stupendae Molis Lapidibus Obtexit 
Majorum, utut Paganorum Hominum, Pietas, 

Illud,
Anno MDCCXLIV. Menfe Junio, 

Non Nifi Pia Manu, Recluiit 
Et Memoriali Ifthoc Saxo Infigniri Jusfit 

Serenisfimus Princeps, 
FRIDERICUS, 

Aviti Imperii Avitæqve Virtutis 
Ex Alle Hæres.

Suorum
Spes, Decus, Delici«.
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E. P. om Jette-Stuve. gu 
I Anledning af det som hidindtil er berettet/ siuncs wig Umagen 
værd at undersoge/ om denne Jette Stue har været et sedvanl'gt Be
gravelse-Sted, og hvis saa er/ til hvilkenTiids Alder man da rime« 
ligst bor henregne den samme;

At den Hoy vcdJægers-Pnis ffulle have været en Rover Hule/ 
eller et Opholds Sted for Soe-Haner / som der kunde have gremt de
res Bytte/ særdeeles da Skoven fordum har været tykkere og Ind
gangen begroet med Bufft/ det er den Meening som een og anden 
har om disse Jette Stuer. Nu nægter jeg ey / at af si ge Noverhuler 
ogsaa mange Foedspoer maatte findes ved noye Eftersogning / saasom 
det lidet Muursteens-Huus/ parva domus lateritia, VM hvilket Mtldts 
i et Mss. angaaende Moenffe Antiqvitæter/ ar en Degn fandt det j 
en Hoy/ ikke lange fra/ hvorEmelund-Slott fordum har standet. 
Saaviises og i Kæynefi-Sogn paa Als/ en meget berygtet Rover- 
Kule eller Hule / kaldet Kay-Hnle/ hvor en nafnkundig Soe-Hane 
eller Friebytter Kay/ ffa I have haft fik Opholds og Tilflugts sted. 
Men heraf folger ingenlunde/ at alle hule eller hvelvede Hoye maatte 
være Soe-Roveres Boeliger/ thi for det forste/ er deres Mængde alt 
for floor/ anseet den Hule ved Jægerspriis i alle Danffe Provintzer 
har mange hundrede sine lige/undtagen at de sielden findes saa hoye/ 
da de fleeste Jette « Stuer ere ey hoyere end Bager Ovne/saa man mag 
krybe paa Knæe derinde/ hvor imod den llorste Karl kand her staae 
over Ende. For det andet saa finder man Jette « Stuer ey alleene ved 
Soe Kanten/ men ogsaa midt i Landet/ hvor Soe Rovere ventelig 
ey har boet / og for det treble saa seeis tydelig nok / det er Begravel
ser og ingen levende Folkes Boeliger / deraf/ at nsar saadan Jette- 
Stue forñe gang aabnes/ altiid findes een eller fleere Beenradde 
derudi. Naar de efter haanden ved adift'llig Hendelse blive bekændte 
eller deres Indgang findes/ da pleye Venderne strap at loge Skatte 
og Aggîefæe derudi / men finde miren intet andet end nogle Dod- 
nmg -BelN /hvorfore de overlades Rævene og andre Ro5Dmr/ nvi lke 
Jægerne vel vide at opfoge paa de Marker/ hvor flige Tilholds - Slæ
der ere dem dekiendte.
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ZI2 E. P. om Jette-Stuve.
Naar det nu staaec fast, at Jette •- Stuerne ere Graf- Steder , 

saa spsrges for det andet , af hvad LElde de ere , eller til hvilken 
Periodum i vort Lands Historie de bor henregnes. Hertil svarer jeg: 
at de i det mindste maa vcrre crldre end Cyristenbommens Zndforelse, 
det taler for sig selv. Vel ncrgtes ikke/ at jo een eg anden som hafde 
taget ved den Christen Troe / enda kand have haft den Hsyagrelse for 
sine Fcedres Begravelse/ at hand hellere der, end i Kirken eller paa 
Kircke - Gaarden, vilde udvelge sit Leyersted. Herom vidner blant an
det den in Marmoribus Dan. Tom. II, pag. 264. ñnf0kte Gravstnft PVtk 
en Jydst Herre-Mand:

Jag heite Viderich Visf, 
Fadur min boed paa Hourisi 
Jag giorde Kyrkia for dig, 
Bed du Got for mig 
Min Fader ligger i Olle - Höu 
Sielf vil jag ligge i Vegel-Höu.

3tCît1 ThorThott hans Grafstrift, som af Ola O Worm i o in Monument. 
Dan. Libro III. pag. 152. anfStkS Mkd disse Okd:

Dalbys Molle og Kielby Vang, 
Bage Are og Ringsee Fang 
Gifver jeg Bosie Closter ny, 
Men selv ligger jeg i denne Hoy.

Hertil setter Wormius disse Ord: Antiqvitus autem fummus honos ha
bitus magnatum fepulcris, præfertim communibus, in qvibus non unius fal- 
tim, fed totius familiae condebantur cadavera, ut mirum non iit ex Chriñia- 
nis wtpÛToiç haud paucos in agris & fundis apud majores fuos fepeliri maluis- 
fe, qvam nova fibi in templis eligere conditoria. Dog dkNNe HoyÑgtelje 
for Fñdernes Gravsteder varede ey lengere end til Christendommen 
og tillige Papisteriet toog Ooerhaand, thi da man fort efter denne 
Did indbildte Allmucn, at den Dodning, som ikke hvilte sit Lcrgem i 
Viet Jord eller saa kaldet Christen-Jord paa Kirke - Gaarden, hvor 
Messernes Kraft kunde udstrccke sin Virkning, hans Sicrl kom ogsaa 
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__________ E. P om Jette-Stuve.___________ 3’3 
langt sildigere end ellers af Sicrrsild og til Hvile i Abrahams Skiod/ 
see faa var denne Hedenffabs Lefning een af de allerlettesie at af
straffe. Inden kort Tiid var det meget ffammeligt , og sattes i Lovene 
fom en Straf for Misdadere, at begraves i Hoy og Heden-Jord. 
Paa den Grund kand man flutte, at nepve nogen Grav Hoy her til 
Lands / er yngre end siden Canuti Magni Tider / det er nu paa ottende 
hundrede Aar. Om vi da siger de i Jette-Stuen ved JcegerspriiS 
fundne Hoved-Pander / Laar Been og andre Stycker har ikkuns ligget 
der 7 til ZoO.Aar, da er vet allerede sioor Forundring va?rd at de 
under Jorden har kundet conferveres saa vel/ i faa lang en Tiid/ fær*  
veeles da de ey saasom hine , der sindes i Affe - Potterne eller Umis, 
ere brcrndte og ved Ilden hcrrdede/ mens henlagte med fuld Fugtighed, 
indvortes afMarv og udvortes afKiod,som ved Forraadnelse er bort
faldet. De Dodnmg-Beene font efter et hundrede Bars Leye i Gra
ven, opsankes og henftttes i luftige Been-Huse, kunde letteligcon
ferveres : Men at det samme hendes faadanne Been, fom syv gange 
lcrnger ligge i en Jord-Hoy gandffe tet indelukke, er visselig forun
derligt. og viser hvor sterke stamina der maa verre i Been, da rempus 
edax rerum saa lenge respekterer dem.

End sierre maatte vores Forundring blive, hvis vi ville antage 
som mue ligt, ja rimeligt dette, at disse Beene kunde vel verre et tu
sinde Aar erldre end Christendommen her til Lands, og alrsaa paa 
attende hundrede Aar. Grunden til denne nye suppofition beroer der- 
paa, at man fra Othins Tiid af, sædvanlig brendle de dode Legemer 
og satte Affen hen i Urner, hvoraf ald den bemcrldte Tiid kaldtes 
Bruna old, d. k. Brende Tlden I ætas combuft ionis, efterdi man ikke 
da som tilforn, pleyede at begrave de dode Lceg^mer hele og holdne. 
Herom kand den Lysthavende vidre eftersee Trog.Amkieis Cimbrilche 
Heyden Begräbnisse. L.I. c. ).§. i2,feqv. faa Og Chriftian Detlev Rhode 
Cilnbriseh HolsieinksiheA ttigvitäten Remarqves: p.4, seqv. Al Humatio 
her til Lands, saa vel som andensteds, er en alore Skrk end Crematio, 
(hvilken sidste Othin Mkd sit Asiniffe Tilhcrng ffal have indforl hen 
ved hundrede Aar for Christi Fodsel) derom er vel ingen floor Tvivl. 
Dog folger deraf ey heller, or Crematio eller Ligenes Forbise delse og 
Begravelse i Aske-Potter, just hafde afffaffec alldetes og hos alle, 
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314_________ EP. om Jette-Stuve____________
den CTÍfctT Sfif som kaldes humatio. Hos Saxonem Grammaticum sinde 
vi fieere end eet Exempel af Kongers og andre Helces Begravelse med 
heele Lcrgemer, endogsaa midt i Brende-Olden, ja hvad meere er, 
Snoro Sturlæfon beretter, at forend Cyristendommen afssaffede Crema
tionem og mdfsrte Humationem paa nye, da var det allerede sseet af 
Hedningens selv, thi bemcrldte Skribent som regner fraothins Tiid 
af, kalder Bmna-oid, Brende - Alderen, den forste og Houg-oid, 
Hoye-Alderen, da man henlagdeLcrgemerne ubrendte i Hoyene, kal
der h nd den anden eller yngre Alder, endssront deres viftinñion er ikke 
ret tydelig, hvorom jeg vil anfore vores lcrrde Thoms Bartholini Ort), 
de caufis contempts a danis adhuc gentilibus mortis. Lib.I. Cap. VIII. 
p. i i 3. Eam aetatem, qva cadavera cremabantur, Bruna - Olid nominatam 
Snora docet : Hin Fyrfia OUd er Kaullund Bruna Odd, tha skyldi brema alla 
Danda wenn, b. e. prima ætas, ætas combuftionis vocata eft, tunc omnes 
mortui cremarentur. Congeftos ea state colliculos in memoriam defunélo- 
rum audivimus, qvod non minus fuccedenti stati ob'ervatum, qvando in 
tegra corpora humata,ea enim fub montibus qvoqve fepulta. Neqve tamen 
NB. protinus in fecunda state, mos cremandi cadavera ceflavit, fed indi" 
fcriminatim nonnunqvàm in cineres redigebantur, aliqvando integra recon
debantur, ut plurimum contjmuands defumftorum memoris infervituri ag
gerebantur tumuli. Vocabatur autem altera stas, Haugs aulld, feu stas col
lium. Ikke destomindre naar vi tilftaae, disse Lande have for othins 
Tiid vrret beboede af Cimbrisse eller Celtisse Folk, og at disse for de 
sik Othin til Lcere-Mcestere, have begravet deres Dode naturlig -viis 
eller uforbrcrndte, saa reyser sig atter det Svorsmaal, om ikke vore 
Jette-Stuer ved Jeegerspriis eller andensteds, kunde vcere af den 
forste, saa snart som af den sidste Hang-Old, det er celdre end Christi 
Fodsel. At saa kunde vcrre, vil maassee ingen stride, og at det vir
kelig er, kand heller ingen stadfæste; thi Sagen er en pur-Gitzning. 
M n dersom nogen inclinerede for at sette deres Alder saa vidt ud, 
da vil jeg ikkuns anfore een Ting, som stunes at give den Meening 
nogen Anseelse af Rimelighed, nemlig dette, at i Hoyen ved Jaegers- 
priis, hvor neden under ligge ubrendte Been, der fandtes oven paa 
4. Urner eller Asse Potter, saa got som in fuperficie teme. Dette 
meencr jeg kunde give nogen temmelig Formodning, at de der begrave
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___________ E. P. om Jette-Stuve.__________ 3x5 
deLcrgemer har lagt längere end de forbrændte Lcegemer, eller at de 
vare af den Haug-Old, som gik for, og ikke af den som fulgte efter 
Brunna- Old, thi pofito contrario, da sporger jeg, om ikke Urnerne vist 
nok vare blevne ruinerede, den gang Hvelvingen i Hoyen blev giort: 
Denne er sandelig ikke giort ved en Udhuling fra siden af, thi de hart 
ad udtroelig store Steene, med hvilke saa velHvelvingen som Sider
ne i Hulen ere besatte, vise noksom, de ere allecforst hensatte med 
stort At beyd, og siden den hoye Jord-Dynge kastet der oven paa.

Er dette nu steet, da folger, at Aste-Potterne som fandtes i 
Hoyens Overdecl, ere siden nedsatte og kunde ikke have vceret der, den 
gang man bygte Jette - Stuven. Paa denne Grund siger jeg det tlu# 
nes troeligt, at de ovendemcrldte Beenradde, maa vcrre crldre end den 
sidste Haugold, om hvilken Snoro Sturiefen taler, efterdi de endogsaa 
synes tttdre end Brunna-Old. Dog er det noget som jeg henstiller til 
andres noyere Grandstning og Eftertanke.

Endnu maae jeg erindre een Ting, i Anledning af den Grav Hoy 
ved Jcrgers-Priis, nemlig at samme saavel som andre af det Slags, 
seeis^kiendeltg nok at vcrre colles faótitii, eller ved mennistelig Arbeyd 
opkastede, og ingen bolt naturlige, eller siden Syndflodens Tiid 
staaende Hoye; thi de ere gemeenlig Cirkel-Runde og ligge paa 
gandste flet eller jevn Grund: Nogle Stcrder, scrrdeleS i Zyll md 
finder man paa flet Mark og i saare liden Diftance ti ve, tredive 
og fleere saadanne runde Hoye, hos hverandre, og der synes de at 
bare Vidne om store FelLflag, efter hvilke man kastede de dode Krop« 
pe i Dynger paa hverandre og stiulte dem med Jord, af hvilken hver 
Soldat maatte, efter Krigs-Reglerne, tage og bcere saa meget som 
kunde fylde hans Hielm eller Storm-Hette. Cambdenus in Britann: in 
Wilshire, pag. i8$. tilstriver denne Sklk de Nordiste Folk og kalder 
flige HoykBurrowes, kllék Barrowes : HicSelbury Collis rotundus & in fa- 
ftigium editus surgit, qvi hominum labore aggeftus,cum ex ipfius cohis for
ma , & terrae fubfidentis facie videatur. Cujusmodi multa in hoc tractu ro
tundi & faftigiati cernuntur, & Burrowes & Barrowes vocantur, in occifo- 
rum militum memoriam forte excitati, offa enun in illis reperiuntur, & legi, 
in ufu fuiffe septentrionalibus, ut singuli milites praelio fuperftites, tantum 
terræ. qvantum caffide capere poterant, in occiforum tumulos aggererent.
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'D rimod, hvor man finder en enkelt Hoy saasom den her tales 

om, eller ogsaa ikkuns et Par tilsammen, saasom de tvende nafm 
kundige Hoye ved Jelling Kirke, der er det gemeenlig enten een eller 
anden fornemme Person, eller og en vifi Familiesom har beredet stg 
et Grav-Sted, og underriidm ladet deres Haste have den LEre at 
hvile hos dem, hvor over den Gidsning Olaus Wormius Monum. Dan. 
Lib. I. p. 42. gior om et usadvanlig stort Ridbeen, som hand havde 
seer, bliver daabelt uvist. Saaledes heder betin præfat. chron. Snoronis 
at een af de gamle Danste Konger ved Nafn Dan. Mikihti bejlede, 
man stulle sammenkaste ham en Hoy og der begrave hans Lageme 
tillige med Hans Kongel. Smykke, Vaaben, Hast og andet Gods, 
hvilken Skik Hans Paarorende siden den Tiid efterfulgte. Paa He- 
demarcken i Norge er en navnkundig Hoy kaldet af Venderne siofla- 
Kongens Hey i hvilken efter gammel Sandsage en af de Nordste Naste- 
Konger stal vare begravet. Denne Grav lod en god Ven, paa min 
Begiarmg, aabne for nogle Aar siden, og sendte mig det hand deri 
fandt, nemlig en Storm-Hue half opadet af Rost, Mundstykket af 
et Bidsel, en Spore, 2. Svard og tvende Spyd, af hvilke det eene 
er llgesom emanieret med nogle smaae Pockler ogLov-VerkafSolf, 
hvilket bestyrker den Meening at Eyermanden har varet en StandS- 
Person.

Angaaende de langagtige og flade Hoye, som baade i Egnen ved 
Jagerspriis og andensteds sadvanlig findes, hundrede eller fleere 
Alen lange og half faa brede, samt omsatte med maadelig store Steene. 

Da siunes samme at have varet allmindelige Grav-Steder 
ligesom vore Kirke-Gaarde paa narvarende Tiid.

J.F.R.


