
209

Forste Mfhñndlmg
Om 

REFORMATIONEN®!*  
Hvad Begyndelse, Fremgang og Modstand 

samme har havt 
fra 1539 til 1543.

Meddeelt 
af 

Ludvig Harboe.

t betragte Guds Riges Beskaffenhed, hvor herlig det 
udbreeder sig, og hvor fast en Grundvold det har, at 
alle dets Modstandere med deres Magt og List, med 
saa vel aabenbare som hemmelige Anslag ey kand for- 

maae noget mod samme, er een af de fornoyeligste Forretnin
ger, man kand forlyste sig med, og tillige een as de nyttigste 
Ting, man kand opbygges ved. Derfor have mange brave 
og berommeligeMcrnv ikke sparet nogen Umage, at udfore 
saa vigtig en Materie, ikke alleene i Almindelighed, ved at un
dervise os, hvorledes Guds Rige er bleven grundet og udbre
det allevegne, men og i Særdeleshed at meddeele os udfor
lige Beffrivelser, paa hvad Maade et og andet Rige, Land 
eller Stced er bleven oplyst, og kommen til Sandheds Er- 
kiendelse.

Dd Dette
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Dette har og bevceget mig / at foretage ncervaerende 
Afhandling om Reformationen i Island.

Naar Khristendommen forst er bleven indfort idette 
Land, er noye og omstændelig bleven udfort deels i Chriften- 
doms Saga.ed.Skalholt i688.4.OlufTryggefons Saga trykt 
pa(i Skalholt 1680,4, Part. IL p. 21$, 238. Schedis Ara 
Prefts Froda ederet Skalh. 1688.4. pag. 6. feqq.øgilffcitø 
D. Chr. Worm Oxon. 8. Cap. Vil. p. 42.feqq. ligeledes ñf 

sal. Andrea Buflæo Hafn. 1733. 4, Cap, VII, p. 33 - 49. 
deels og i den lcrrde og accurate Isländers Herr Amgrim 
Jonilens Skrifter, i fcrr hans Crymogæa Lib, I, p. 103, fqq. 
at fegstal forbigaae en Deputation de prima fundatione Re
ligionis Chriftianæ in Islandia, foni en Jslcrnder Jonas Davi- 
dis 1696. har ladet udgaae, efterdi derudi kun kortelig findes 
excerperet, hvad udi de anforte udforlig berettes, endffiont 
det derhos ikke kand negtes, at det meeste l denne Materie er 

' skreven i et Sprog den mindste Deel forstemer/ ogatdeBoger 
derom paa Latin ere udgangne, ikke ere almindelige-

Derimod er om den i Kirke-Historien saa merketøe 
Periode ñNgÑñende Reformationen i Island ikke retmeget 
bekiendt, hvilket og i et af de berommelige Skrifter, Danne
mark har Ere af, nemlig det Danste Magazin Tom.HL 35de 
Hefte p.338.er bleven erindret; thi vel forekomer adstilligt om 
Reformationen sammesteds LvoresstoreHiftorie-Skriveres 
A,FIvitfelds Krsnike, Cunradi Aslaci Chronologia, Cragii 
0g Stephanii Annalibus, og forbkNWVNte Herr Arngrirn Jonf- 
fens Crymogæa Lib, III. p.145, fqq. Comment, de Islandia 
P.II.p. 63.66. Anatome Blefkeniana P. II,Lit. H.2.ed, 
Holanæ og p. 42. fqq. ed.Hamb. 1613, mm som det ikke har 

vtvret
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vceret nogen af disse Skribenteres Hoved-Byemerke, at 
ffrive en udforlig Kirke-Historie, saa soger man hos dem for- 
gieves en tilstrekkelig Beretning, hvorledes Reformationen t 
Island er bleven indfort,og hvad Modstand samme har haft.

Da jeg nu deels den Tud, jeg opholdt mig i Island, 
deels siden har faaet adffillige Manuicripter i Hcender, der 
kunde give nogen ncrrmere Oplysning i denne Materie, saa 
troer jeg, at een og anden ffeer en Lieneste derved, naarjeg 
meddeeler, hvad jeg herom har kundet opspore, hvorhos jeg 
formoder, at andre derved lade sig opmuntre, at fuppiete, 
hvad herudi mangler, paa detman med Tiden kand faae noget 
tilstrekkeligt og sammenhcengendes.

Detvilvceremig tilladt, atjegiForveyen korteligvi- 
ser, horledes deres Regimente, der stulle have vceret etLys 
OgExempel for andre, en Tiidlang for Reformationen har 
vceret beskaffen, og hvor lidet af Christi Sind hos dem 
har vceret at finde, der ncevnede sig Bistoper og Meenighe- 
dernes Forstå nd ere, paa det og derved i Henseende til Island 
det merkvcerdige Vidnesbyrd kand stavfEstes, som den sa
lige Lutherus aflegger om de Tiders ynkelige Tilstand i Kir
ken! Totum orbem tædere corruptionis cæperat, nemo 
enimabufus ferre amplius volebat, ita ut ad inordinatum 
impetum & periculofiíTimam mutationem, cum totius 
Religionis interitu, ¿kchriftianismi in atheismum conver- 

fione perventum fuiñet. Vid. Seckendorfii 
Hilt, Lutheranism! L. II. S. 14.

§.44, Add,
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§. I.
^ES^en Overmod ogHaardhed/som de sidste Catholffe Bisper i Is- 
ÇgO land lode see mod Almuen samesteds, foraarsagede megmUvil- 

lighed ogGienstridighed blantden gemceneMand/ hvorvel in
gen Tviil er, at den storste Deel mere hemmelig har sukket over de dem 
tilfoyede Trcrngseler/end at de offentlig torde lade sig merke dermed, af 
Frygt, at de ikke maatte falde under Kirkens Band/ og deres Eyendom 
dem vorde frarovet; dog blev samme ved een og anden Leylighed kien- 
delig nok, hvorom jeg vil anfore nogle Prover.

Allerede hundrede Aar og lcrngere for Reformationen horde 
man de bitterste Klagemaal, over den Haardhed de Catholffe Bisper 
traÄerede Folket med; derfor blev i Aaret !4ZI-Loverdagm na'st efter 
Peders Messt/ af Hirdstiorene eller de overste Befalnings Mcend, Lav- 
Mcrndene, Lavrettes Mcrnd og Almuen paa Althtnget, saaledes beflut- 
tet, og derpaa gave de hinanden Haanden, at de ville vcrre deri s vcer- 
dige ¿erreErich, med Guds Naade, Norriges, Danmarks/ Sverriges 
og Bothers Konge og Hertug over Pommern/ huld og troe, og holde de 
Love, som 8. Olaf havde givet, og hans rette Efterkommere siden havde 
stmtykt imellem Kongeriget, og dem/ som boede iLandtt, efter det som 
Lov-Bogen, Christen-Retten og Kongernes Rette-Boder indeholdt/ 
men alle nye Paalceg, som Bisperne ville giore, ved at feite i Band, at 
giere Forbud, og at herffe over dem/ videre end udi det Forbencrvnte an» 
fort er, ville de paa ingen Maade underkaste sig.

I Aaret 1481. da Olaus 1. (*)  var Biffop i Holum, beklagede 
24Prcrster af Holum Stift sig, udi et Brev til Kongen/ Erke-Bispen 
og Rigens Raad i Norge over den meenige Almues afvendte Sind fra 
Bispen ; dette Brev er ffreven paa Holum iHialltedai in vigilia St. Ja
cobi Apoftoli 1481. og sindes udi en Copie-Bog i Holum Stift-Kiste/ 
hvoraf jeg i seer vil anfore de Ord/ hvormed de tilkiendegive deres For

trydelse 

(*) Denne Biskop Olaus Rögnvalldfen blev 1458. Mandagen »test ester Barnabæ Apo
ftoli af Prarsteffabeti Holum Stift udvå til Biffop, og heder det, i det derpaa ndst<xdcdeBrk0/ 
tlk det er ffeet Gud, sto Johanni, den gode Gudmund og den hellige Kirke til TEre.
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trydelse over Almuens opbragte Sind; Saa strive de: "Helldrvitúm 
’’vier, adAlmúgennhefr fkulldvid Bifkupinn, fuohann måKyrkjun- 
’’narRietti ey framkoma fyrer fceirra Ofurdådigheit : er og fo ftór 
" miffemia kominn millum lærdra Manna og Almugans um alk Island, 
" at vier £einkjum, ad Chriftinndomr muni forgángaft, ef fuo fkal 
" leingi ftanda. i. e. Men vi vide, at Almuen har opsat sig imod Bispen, 
" saa at hand/for deres UregierlighedsSkyld,ey kand udforeKirkens Ret« 
"tigbed; der har og sira stor en U eemghed opspnnden sig blank 
"lcrrde Mcrnd og Almuen over heele Island, at vi har den 
"Tanke, ak Lhristendommen vil gaae kil Grunde, dersom dek 
"saaledes lcrnge stal Vedblive." J et andet Brev skreven af XI. 
Prcrster Loverdagen ncesi efter Peders Messe 1481. finder jeg, at da 
Brstop Olav/i LavRetten paa Oxeraae-Thlng, lod opicese de Privilegia, 
som Kongen havde givet Holum Dom Kirke og Bipperne, en Lav-.Mand 
ved Navn Raffn Brandssen og hans Tilhængere gjorde Skraal og 
Larm, paa det mgen maatte hore det, som brev ovlcrst, de viisie Bispen 
ud af Lav-Retten, og truede nogle, at de vilde myrde Prcesterne, hvis de 
ikke lode deres nye Pialceg fare : ” ad had mundi gyllda Preftanna Lyf, 
’’ ef Veir liete ecki af fijnum Upptektum." Samme Klage igientages 
i det rredieBrev, streven i samme Aar af 12 Prcrster, in oåavaviftta- 
tionis Sanétæ Mariæ Virginis, 0g MEldks k erudi blñNt ÑNdkt: At den ge« 
meme M rnd ey vrlde rette sig efter Praesternes Domine, men de domte 
tvert imod de samme udi Sager, som angik Kirken, saa at Bispen og 
hans Ombuds Mcend ey kunde udfore Kirkens Ret, de saae ikke heller 
nogen Redning for Kirken, hvis ikke GUd selv, Erke Bispen i Tronhiem 
paa Kirkens vegne, Kongen og Rigets Raad i Norge, ville bevise Kirken 
den Hiclp, at den maarte faae den 2Ere, som den tilkommer, og Kirkens 
Lov om formcelder; derhos anfore de, at denne Opfttsigh d, som Ab 
muen beviifte, ha . de taget sin Oprindelse af Bistop Olavs Nidkierhed 
forK'rke s B sie, hvilken veîsirrdeles bestod derudi, at handunder alle« 
haande Paastud kunde tage andres Eyendomme til sig, og derved 
foroge sit Gods.

At de Jorder, som Hand paa den Maade havde fa aet fra Almuen 
ey har vcrretfaae,kand sees af hans Testamente, forfattet Fredagen 

Dd 3 ncesi 
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Est efter Olavs Messe ^n.1479. hvomdi hand, GUd, Jomfru 
Sandio Johanni Epifcopo Holenfi, (*)  dm flODe GttdMUNd Biffvp

PÑÑ

(*)  Om denne Johanne eller Jon Augmundfen Distop paa Holum, hvls Navn 1 litt 
Tiid har varet saa beromt, at mangiorde mange Lofter og Benner til hamsomen stor Helgen, ril 
jeg kortelig berette det fornemste tf en Historie , som haves i Mfot. i det Islandske Sprog, og 
Hr. Atfeifor Arnaz hiagmilfen har taget fig den Umage, at oversattepaa l-atiii> hvilket Et. forefin
des blant hans ypperlige Samling af rare Documenter paa Univerfitsets-Bibliotheket. Jon Aug- 
mundiTen, er fod i Aaret 1052. paa Bredebolftad i Flióts-Hlüd; hand blev i sine unge Aar sendt 
til Bistop isleif paa Skslhollt, for at informeres, og vandt ved sin Fliid Bispens Bevaa- 
genhed. Da hand var blevcn Diaconus, reiste hand, ongefehri Aaret 1074., til Norge, derfra filDan. 
mark og endelig til Rom; ben anseelige Person hand forte, gjorde ham vel behagelig, men scrrdeleS 
hans gode Opforsel, og hans Videnskab at synge ogat spille paaHarpen. Ved sin Tilbagekomst til 
Island bragte hand een af sine berommeligste Landsmand Sxmund Sigfuflen med sig ( •'mag- 
” num illum & nunqvam fine honore nominandum Island!« facerdotem, cui haberemus fane 
’’qvod deberemus, nifi infignia c jus feripta , plena fapientiæ & eruditionis, temporum no- 
•’bis eripuifiet injuria, ita S, V. D, C. Wormius in Differt, de Ar« vita dt feriptis, fubjunéta 
•' ejusdem Schedis de Islandia pag. lgz.'') pg begav sig til sit Fsdestñd Bredebolftad, hvgr hand 
forti Prarst boede larnge, og sde gange indlod sig i Hgtestab. Anno 1105 blev hand som den forste 
Bistop udva't i Holum Stift, og forfsyede sig til Dannemark for at iadesigindvie af Erke Bistop 
øzur eller Adzer, men hand giorde bam det vanskeligt, fordi hand havde havt 2de Koner, og be« 
foelham at reise til Rom, for at ssge Pavens Tilladelse- Hr. Jon Augmundffen maatte babegive sig 
paa denne Reise, og udrettede ved Erke-Bispens Recommendation sit tzErende saa vel, at Hr, Adzer 
fik Befalninq af Paven at indvie ham, hvilket og strebe zCal. Maji noä. i hans Alders 54. Aar, (ikke 
64. fomArngrirnus Jon« in Comment, de Islandia fol. 59. m«lder.) Saasnart hand havde tiltraadk 
sitBispe-Embedei Holurn Stift, varhanbbetarnktpaaat bygge en stone Kirke paa Holum ; og paa 
det unge Mennister i lide kunde præpareres til det, som denTiid blev udkrtrvet afen Preest,oprettede hand 
en Skole, og antog til L<rrer drrudi en Prarst af Gothland Gisle Finnefen.derstuldedocereGrammaticam, 
derhos maattehans egenCapellán og sårdeles Veo, Rich'mns, undervise demi Sang og atgioreVer?; 
hand forbod viffeDagrs Udvaeigelse efterHedningers VilS,og at synge losagtige Viser,som den Tiid vare 
brugelige. Een af Difciplene Klxngur Thorftenfen der siden blev Bistop paa Skalholt, vilde 
band ikke tsistede at lñse Ovidii Epiftplas Amorum, paa det hand ikke deraf maatte forfores; de 
Navne Odins Dag og Torsdag aflagde hand forsi i Island, fordi de smagede af Hedenstabet, 
hvorimod de Navne Midvikudagr og Fimtudagr bleve indforte, som endnu ere brugelige; derimod 
anbefalede hand, at soge flittig til Kirken paa Hellige Dage, og andre bestemte Tiber, og underviiste 
Praesterne, hver Dagaarle »g sildig at soge tsi Kors og Kirke, og formanede enhver at haveet KorS 
i sit Huns, og ved ave Leyligheder at tegne sig med Korsets Tegn; hand paastod og', at hver Mand 
fiuldk vide Pater Nofter og Credo in Deum. Paa det Hand des bedre kunde tage vare paa sit Etilbede, 
overlod hand Bispestolens Oeconomie til andre. Som hand hsylkgen berommes for det exem- 
plariffi Levnet hand forte, den store Gavmildhed hand tidvisste,’Beden og Fasten, hvormed hand Dag 
og Nat tvang sit Legeme, saa roses hand sårdeles for de idelige Formaningers styld, hvilke hand 
gav, og sine Prædikener, som hand leeste af Bogen, paa det Folket skulle see, at hand tog dem af 
hellige M«nds Boger. Hand var ellers meget elsket, og mange sogte til Holum, for at hore ham, 
hvorfore drog hygte smaae Huuse omkring Kirkegaarden for at vcere hannem des nærmere. I Aaret 
1121. blev hand syg, lod sig efter Papistist Viis smore med Olie og annammede Christi Legeme; hvor- 
paa Hand sang den Psalme : Refeóti Demine pane coeleßi ad vitam qvxfuiuus nutriamur »ternam, 

og 
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paa Holum (*)  og alle Guds Hellige til Mre, henlagde disse Jorder tik 
tn Proches Underholdning, der hver Dag stulde lach en Messe i Holum 

Dom

os side«: Benedicam Domino iti omni tempore,- fémperlaus ejus íu ore meo, tindet hvilke Old hand 
opaav fin Aand 9 Ralead. Maji, da hand havde »æret 15 Aar L istop og levet 69 Aar. Hans klig 
bleo 1198. iglen som en Helligdom opsvgt; men fsrst I2oo.- qvinto Nonas Martii med Proceflion 
Sknin lagt, siden blev hans Dods Dag helligbolden, som een af de storste Apostel-Dage, hvor« 
c i ti dei hver saaledes ien Pergaments Bog der indeholder adstilligt om de Helgenes Hoytider: •’ágixta 
” hi tid eigum vier at hallda Jons Hola Biíkups, fkulum vier patin dag hallda fem ftærrftu 
” Poftula Meflr.” Man indbildte stg, at hand giorde Mirakler, hvorfor man giorde mange Lofter 
og Bonner til ham, nogle at de vildesynge 5 gange Pater Noster hver Uge, andre 90 gange Pater 
»öfter og Ave Maria, andre hver Lsverdag 50 gange Paternoster; Dette er en kort Indhold af den 
temmelig Vitl oftige Jon Bilkups Saga. I Laurentius Bifkups Saga, (som fegi den henseende agter 
f'r een af de beste Zrlandste Historier og Levnets-Bestrivelser, efterdi adstilligt merkv«rdigt om uden« 
landste Affairer deri berettes , hvoraf faaoel en og anden Feil i vore Historier kand rettes, som og 
Historien paa en og anden Maade íúppleres) findes Cap. 4. at Kong Erich i Norge «rede ham 
fom en Helgen, saa lrnge hand levede, forbi hand meente engang ved hanS Forbon ak have faatt 
god Vind , hoorftr hand og 1286. forante fin beste åbning tik hans Amindelser om Gudmund 
den Gode, som strop mere stal mås om, berettes, at hand altt'id bar et Been af denne Johanne 
hos sig, j de« Mening, at hand derved ville udrette store Ting.

(*)  Een ved Navn Broder Amgrimur har bestreven denne Gudmundi Arafons Levnet, hvil« 
kenBeffrlvelseer fuld afJertegn, der stal va-restrebte af ham, saavel for som efter hans Dod : Hans 
Fåneland var Island , hvor hand blev fsdt uño. (andre ñqe ie6m) I hans irte Aar blev hand 
Acoluthus r (hvad dette Embede Med sig forte viser 1 Bingham in Antiqq : Eccle£ vol il og J.G. 
Veberin Sched. de ordin. Eccles, päg. ÑY.) i Hans I Zde Mr Subdiartmus, birpafl Diaconus, eg 
i hans 24de Aar blev hand viet til Prast og forrettede dette Embede paa adstiliige Stader; hand 
var allerede den Tiid agtet for en hellig Mand; thi en Abbed ved Navn Carl gst i Proceflion mod 
ham, da hand kom til hans Kloster, og sang det Refponforium : Virifte in populo mitiflimus appa
ruit, Sanctitate autem et gratia plenus, iste eft qvi aflidue orat pro populo, & pro civitate 
ifta. Da hand 16 Aar havde vieret Pr<est blev hand udsalt til Bistop paa Holum, og blev An. 1202. 
XVI. Calend. Octobrisaf Etkebistop Erick iTronhiem indviet,' Men hand var Neppe kommen til
bage til Holum, som steede i Anret 1203, forend hand ved at kage dem under sin Bestiermelse, 
der havde begaaet grove Excefler, ved at bandsette, at lade K rkerne kaase, og at forbyde 
Guds-Tienestens Holdelse, i den Meening derved at bringe sine Modstandere til Ydmygelse, op
vakte sag mange og mivgtige Fiender mob ft j, at hand maatte vige fra Bispe-Stolen , og opholde 
sig snatt her, snart hisset i Landet; hand sogte personlig Hielp og Bistand hos Ei kebispen i Tronhiem, 
hvor hand bl-v i 4-Aar, men kort ester at hand havde indfundet, sig iglen paa Holum, bliver hand der 
as sine Fiender fangen tagen, og en tidlang nsye forvaret, af hvilket Famgsel hand til sidst ved en 
Bonde Eyolf Kårfon befries; hand soger vel adstillige gange iglen at faste Fod paa Holum, men 
har samme Skiabne som tilforn, nemlig at hand atter fangentages. Endelig stevnes band og hans 
Uvenner for Erkeblspen, som finder Gudmund» Sag af den Bestaffenhed, at hand dommer Gud
mund kand ey beholde det Blflopelige Embede uden at Paven vil difpenfere^m, hvoraf man let 
kand slutte, hvor grove hans Forseelser maae dav« vivret ; band sendte da en Prast ved Navn Ketel 
med et Latinst Brev til Paven, og forestillede ak hvad passeret var, derpaa fik hand det Svar, at det 
fivd i hans Magt, enten hand vilde blive i Bispe Embedet eller ikke: Si vult «edere«dat Men

detñ
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Dom » Kirke for alle Chrisines Siele. Da denne Bistsp Olav 1497. 
ved Doden afgik, fuldre Hans Broder-Son Gottfchalk li. hannem ikke 
allene 1500. i Bispedommet/ men hand overgik ham og meget i Haard- 
hed, i det hand under Lovens Skin frarsvede andre deres Gods ; hand 
lod nemlig ved sine Speidere udforste, hvad der blev spiist og talt i Him

lene,

dette sidste havde hand ingen kyst fil, hvorfor hand, efter 4. Aars Forlob, vendte iglen til Island, 
forat forrette sit Biskoppelige Embedet Holum Stift, dog det gik ham ikke bedre end for, hand 
maatte nemlig vige to gange efter hinanden, og gdie gang beqvemme sig til, som en Fangest mre 
forvaret paa Holum, Endelig flap Hand dog los, og levede de 4 sidste Aar rolig ; hand bode 1237. 
17- Cal. April, i hans Alders 77de og Btfloprlige Embedes 34dkAar. Denne Historie flutter 
af Brodér ArnZrirnur med folgende Vers:

Me difpone pia poft mortem virgo Maria 
Pontificis mundi fub prxfidium Godetnuudi.

Efter Laurentius Saga Cap. 30. lod Diflop Audun paa Holum efter Kong Haagens Tilskyndelse/ 
rzl)- sogc efter hans Been, thi ingen vidste hvor de vare henlagde, man grov i Choret, men fandt 
dem ikke, endelig bleve de fundne i For-Kirken, og lod da Biflop Audun samme legge i en Kiste, 
og satte dem for det store Kors i Kirken, hvorpaa man allevegne fra Island sogte derhen og giorde 
Lofter til ham ; Saa blev i Aaret 1402. da saa svar en Pest grafferede i island, at naar 15. Meuni- 
fler fnldte eet Mg til Graven, ikke mere end 4. af dem komme levendes tilbage, for at afvende denne 
Lunde-Plage beflnttet, at give en halv Dertt, det er 40 Pund Solv til Holum Dom-Kirke, for deraf at 
forfcrrdige Gudmund den Gode et Skrin eller Kiste. Der er tæt ved Holum Bispegaard et hsyt Bierg 
og imod den sverste Hoyde en Hule, hvori Biflop Gudmund lod opreise et Alter af Jord, denne 
besværlige Bey gik hand hver Morgen i Fasten med bare Fodder, for der at giore fin Bon.

Skulde nogen have Lyst at laese mere om ham, faa Fant) sturhmga Saga tiene til videre Ef
terretning i Tredie Part. Cap. i. 2.3.4.5. serrdeles, hyor der handles om hans Opforsel, Fliid, Bonner 
og Almisser, hvorved hand forhvervede sig det Tilnavn Gudmund den Gode. §6.8.9.20.32.33.3^.36., 
FierdePart. Cap.7-ro. I Femte Part Cap.i-ix. XII.XXIII. xxiV. xx vn.XXix. xxxii. xlvii. 
Siette Part. Cap. 8-11.13.14 49. udi hvilket sidste Capitel berettes, at Gudmunder levede de 3 sidste Aar 
ruml ia fra 1234. til 1237. fern en rolig Eremit og ey somen haard Biflop, hand havde den Tiid liden 
Hilsen |og kunde ry see at lasse i Boger, men i det sidste Agr blev hand gandste blind; Imidlertid 
lod hand laese for sig hellige Mrnds Historier paa Latin; hand roses yg der meget for sin Godhed, 
og at Kong Haagen og Erke-Bisperne Thoris og Guthorm med andre Laerde M«nd i Norge, flal 
have elflet ham som en Broder, og anmodet ham om Forbon for dennem ; Om hans Gudfrygtig
beds Oorlse brrettxs dette,at hand hverMorgen,naar hand opvaagnede, betegnede sig med Korsets Tegn; 
S:gnde hann fig fyrft, og siden sang Adefto Deus unus omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanélus, 
derpaa Credo inDeum, siden Confiteor, videre den Bon Omnipotens Sempiterne Deus, qui es ter
nus & unus, da Aflkhie nobis &ç. Pater nofter Ac, NVgle DñVids PsalMtk, 0gendelig Exaudí 
orationem meam og andet Mere.

Bartholini Adverfariis Miet, ad Au. 1237. anfskes folgende afñollandi Añ. 8. S. Feb. 
T. r. p. 3 .6. S. Godermundus Epifcopus & martyr in Islandia refertur in Mfct. Florado, & 
Molani Additionibus ad Ufvardum, nobis ignotus,qvia diverfum remur ab Jona Ogmundo Epi- 
fcopo Holenfi, 
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sene / og udsuede derefter paadetubarmhiertigstedem, hvilke hand fore
gav at have overtraadt Guds og Kirkens Love; dette hans uretfærdige 
Forhold gisrde ham saa forhadt/ atder ikke allene blev klaget over ham 
tilErke-BispGamoi Thronhiem, men hand blev og kaldet den Grum
me, hvilket Navn hand, til at stille ham fra en anden af det samme 
Navn der var Bistop i Holum 1447./ indtil denne Dag forer» Særde- 
les viiste hand et uforsonligt Had mod en Lav Mand Jon SigmundiTen, 
hvilken og hansKone hand stilte fra alt det de eyede,og des uden satte dem 
i Band; Jon SigmundiTen forestillede vel Kongen og Erke-Bispen 
den Uret hannem var steet; Erke-Bispen gav og i Aaret 1509, en 
Skriftlig Befalning til Bisp Stephan i Skalholr, Abbeden pññ Helge- 
feld Closter Hr. Halldor, og Hr. Narfe,at de stulle stevne Bistop Gott- 
fkalk og Jon SigmundiTen for stg / og med Kirkens Prælater og de 
vittigste Mænd domme imellem dem; menendstiondt JonSigmundT- 
fen tydelig nok kunde bevise sin Uskyldighed, saa trængte dog Bistop 
Gottfkalk ved sin Magt og falste Vidner igiennem. Der fortælle-/ at 
da Bispen var i et Giestebud, og horde Jon SigmundiTen var dod, 
blev hand forstrekket og sagde : ad på være mål at bua fig til o: Nu var det 
Tud at og hand bercdde sig til sin Bortreise, hvor paa hand styndede 
sig hastig til sit Hiem, og efter en haard Sygdom ved Doven afgik i 
Aaret 1520. (*)  De Jorder, som hand saaledes havde lagt under Bi- 
fpe-Stolen/ tillige med andre, hand havde kiobt/ befalede hand/ at stulle 
legges til Siele Messer/ hvorom hans Teftamente uh^rtiå formælter, 
som er strevet Onsdagen for Larnadæ^pottoU 1520.

Til samme Did/ nemlig fra 1494. til 151Y./ var Stephan Jonfen 
Bistop paa Skalholt; Hans Opforsel bestrivks af jon Ligilfen «N Con

tinuation

[*)  Angrimus Jonæ in Comment, -le Idandia k. II. fol. 63. skriver dtlOM saaledes: 
Anno 152O, cum inter pocula & voluptates convivales verfaretur, audiretque obiifte Jonam 
Sigismundum, qvem cum uxore & liberis multos annos crudeliilime vexaverat, in fubitum 
morbum repente incidit, 6c lie paulo poft eam , qva in tota vita in miferos fubditos ufus eft 
vim, cum miferabili morte commutavit. MäN fiuder og adffilligt Otti den Uvet 0g Doid Jon Sig- 
mundffen Mññtte taale , t en meget rar piece paa 3 Sirf, fom 25iÿop Gudbrand Thorlakfen An. 1608. 
8. Har ladet trykke pm ttolum om de faljke Breve, fom vare digtede paa Lav-Mand Jon Sigmundf» 
fen, lEnge efter Hans Då

Ee
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tinuation af Hungervauku , der findes i Mfct. saaledks: At hand var 
en lcrrd Mand/ og fandt fin Fornoyelse i at undervise andre/ at hand 
aldrig drak saa meget i den Tiid hand var Biffop / at man ffulde 
have fret ham drukken, at hand aldrig aad Kiod uden vaa Juuie og 
Paaffe-Dag, aldrig havde Skiorte paa, eller aa^ Melk-Mad (hvitann 
mat) uden paa Sondagen. Hand beretter ellers en etheroiffGier- 
ningom denne Biffop, og noget merkvcrrdigt, som i hans Tiid har 
tildraget sig / at nemlig i Aaret 1513, een indfandt sig paa Skalholt med 
Aflads-Breve fra Paven, og der opholdt sig i 14. Dage, men ey fik 
Bispen mere i Tale end 2 gange, da hand talede Latin med Aflads 
Krcemmeren, paa det andre ikke saa lige maatte forstaaedet de talede 
samme»/ og erklcrrede sig, at hand ve! ikke ville imodstaae Paven eller 
hans Sendebud, og maatte hand scelge sine Aflads Breve til hvem 
hand vilde/men ingen afdem,der vilde folge hansRaad/ffulde kiobe dem, 
ikke heller nogen af hans Folk, hvorfor samme Aflads Krammer med 
uforrettet Sag og en tom Pung maatte reise fra Bispe Stolen, og 
hos andre der i Landet soge at faae sine Vahre afsat ; Ellers mcelder for« 
anførte Hr. Jon Eigilfen om ham / " at hand forfoer saa Haardt 
"med dem/ der havde forseet sig i noget, med Revselser og 
"andre haarde paaleeg, at mange heller ndvaldteisigD-' 
" den/ end faadan haard Medfart." Deraf kom det og vel, at hand 
med sine Mand eengang blev overfalden/ og en Deel ilde Mcdhandlede, 
paa hans Villtats; derom bar en Dom Vidne, domt afi2.Praster, 
over Morten Olassen og hans Son isleif i Aaret 151Z. Hvilken Dom 
findes paa Pergament skreven iSkalholts Stift-Kiste. Jeg kand ved 
denne L ylighed ikke forbigaae at anføre om denne Biffop Stephan 
joniTen, at hand har vceret udenlands, og bes-et sig i frenrmede Lande, 
hvor hand og blev Magifter Artium. Biffop Sven gav ham i Aaret 
1422. Tilladelse at vare borte i iv Aar / derom vidner et foralder Per
gaments Brev, ifornavnte Stift-Kiste som jeg herved uforandret vil 
meddeele r ’’ Noverint univerfi per prefentes, qvod nos Sveino, per- 
’’ miflione Dominica Epifcopus Scalholtenfis, in vigilia Pafche vide
licet, XX o&avo die mentis Marcii, anno ab incarnacione Domini 
"MCDLXXo. fecundo, inecclefia noftracathedrali apud Scalhollt
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” in Islandia lacros & generales ordines celebrantes ; Dileéhim nobis 
* inChrifto Stephanum Johannis diaconum noftre dioecefeos ad utilita- 
" tern diète Ecdefie noftre Scalholtenfis, ad omnes sacros ordines, 
" fibi concelTum, de qvo reputavit fe contentum, in Presbyterum cano- 
" nice ordinavimus tunc ibidem, qvem prius duobus preoedentibus 
" sacris ordinibus, fcilicet Subdiaconatus & Diaconatus, ac etiam omni- 
" bus & lingulis minoribus ordinibus videlicet hoftiariatus, Leâoratus, 
’’exorciftatus & acolutatus, (*)  ftatutis ad hoc a jure temporibus, 
" Canonice in Ecclefia ordinavimus fupradiéta,ac eciam diâo Domino 
" Stephano licenciam dedimus, qvatenus fcolas in partibus tranfmari- 
”nis freqventare & luas peregrinationes poflit peragere, ubicun- 
”qve fibi placuit ex devotione Sanctorum liminum, fit ita, qvod 
’’infra decennium revertatur. Veftram igitur caritatem affectuofe 
’’rogamus, qvatenus Dominum Stephanum, in fuis neceffitatibus 
"veftris confiliis misericorditer adjuvetis, ab omnium bonorum. 
” opum retributore mercedem in futurum defiderabilem percepturi, 
"in cujus rei teftimonium Sigillum noftrum prefentibus eftappen- 
”fum. - - - mois Anno qvarto poftpreferipta Et. - - -

§. 2.
De tvende sidste Biskoper for deformationen/ eftergave de For« 

máte intet udi Haardhed. Disse vare Ogmund Paulsen og Jon 
Aresen, den forste Biskop paa Skalholt, og den anden paa Holum. 
Om Biskop Augmund Paulsen findes en smuk Efterretning/ der er (fre« 
ven af en Krrd Isländer/ Jori Olafsen, udi Dansse Magazins 35 Hefte 
P2g.zz8-Z48/ og kand samme give en temmelig god Oplysning om det, 
som i hans Did forefaldt ved Reformation^/ i Island ; Jeg vil ikkun 
for Historiens Skyld tilfoye noget lidet om hannem/ som ikke er anfort 
paa forbencrvnte Sted ; Hand/ Bissop Augmund, havde i sin Ungdom 
vcrret i Engeland,og maae hand have havt gode Midler ; thi da hand var 
der, forstrakte hand een afsineLands-Mcrnd en Sum Penge, som jeg 

E e 2 har

(*)  Om disse aMllige Ordener sg deres Forretning frrtienerat eftersees D. Johan. 
Sinterns in DifT. deV, D. Miniftrorum ordine ac, vocatione poteftate. Hamb. I6$o. 12. Joh. Georg. 
Weber de Ordine Eedes, ed.1730 P. 66. Ó8. ft<|. D, Joh, Alb. Fabricius in Biblioer, Antiqvaria 
k 4$2. 457- 



220__________L. H. Ferste Afhandling
har lcest i et Vidnesbyrd udgivet/ 157z den 7de May af SigurderOrm-- 
sen/der havde vceret Biffop Augmunds Tiener. Medens hand var ung 
var hand temmelig for Pragt, men siden skiottede hand ikk? meget om, 
hvorledes hand klcedte sig. Af Natur var hand haard og strcrng mod 
dem, hand omgikkes med/ og flog sine Tienere/ som smaae Born ; Naar 
en og anden gjorde noget/ som ikke var efter hans Hoved, saa var Hore- 
Sonden beste Titus hand gav dem/ de maattevcrre Fattige eller Rige, 
og havde hand for sin Stormodigheds.ogHaardheds Skyld liden Der- 
llghed i Stiftet. Hand var ellers af Person en velvoxen Mand/ hoy 
og feer/ havde smaae og ffarpeSyne,et guultHaar, og var rund af 
Ansigtet. Allerede 1504 maae hand have vcrretPrcesi 1 Breedebels- 
stad i Fliotshlyd ; thi i Skalholts Stift-Kiste findes et Brev ffreven raa 
Pergament afBiffop Stephan, paa forbemcrldte Sted in Translatione 
Sanéti Benediéti Abbatis & Confeílóris Anno MDIIII. hvoruî j haud gi
ver Herr Augmund Paulsen/ som hand ncrvner sin Promt,s ldkommen 
Magt og Tilladelse, at lade sig i Bispens Fravcrrelse afen Prcrst abfoi- 
vere i Skalholts Stift,som hand vilde anmode derom,afdkSynder,som 
hand uformodentlig kunde falde udi/ paa det Guds Tienesten derfor ey 
maatte nedlegges. Da Hand der var Praft xañerede en egen Cafus, 
hvorved hand vilde lade see hvor reisens og nidkier hand var for Guds 
LEre; Der var nemlig til samme Tiid en stor Hungers-Nod i Landet, 
hvorfor man fegte alle Udveye, for at finde noget til sin Underholdning; 
Man havde blank andet og opstillet et Fugle-Garn, for at fange Fugle 
dermed. Det ffeede da paa en Paaste-Dag, at saadant et Gar n stod op
stillet paa Bredebolstad, og havde enMcrngde Fugle samlet sig under 
samme, hvilket man forkyndede Prcrsien Ogwund, men hand forbod 
at lade Garnet nedfalde over Fuglene, af den Aarsag, fordi det var en 
Livsens Dag, og ikke enDodsDag; dog ffeede det at en Koe fleed sig 
los, og med Foden traadde paa Strengen, saa at Garnet faldt over 
Fuglene, uden Tviil saa kaldede Ryper, som findes i stor Mcrngde der i 
Landet, disse vare 3001 Tallet, og bleve de alle glemte i en Stue til ef- 
terfolgende Mandag Eftermiddag, da man forst slagtede dem, og 
giorde Herr Ogmund sig derover folgende Tanker, at dette var et Mi
rakel, som Gud havde giort, for at frelse mange Menniffers Liv, lige-
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som hand havde sorget for Sielene, og frelst dem af Helvede/ det som 
våre kand vcrre merkmrdigt om denne^ Mand, stal i det efterfol« 
gmdeanfores.

Om Bissop Ion Aresen bor og noget mceldes/efterdi hans Navy 
siden udi den Zslandsse kî.e5orm3à8-Historie meget ofte forekommer; 
omendffiont hand i sine Forfcrdre var af fornemme Slwgt, og sogte en 
TEre derudi/ at hand kunde opregne sit Stamme Register fta Adam af, 
fra hvilken hand vilde v«re den 85 (*)  Green/ saa vare dog hans For- 

Ee z celdre

(*)  At eftcrfolgende Stamme-Tavle, som Biskop Jon Arase» selv har forfattet, her tllfoyes, 
fleer blot for at fornsye en og andens Lurisåt, dermaaflee finder Behag i at see, hvorledes drnneve. 
nc-losiffe Label! er indrettet.

1 Adam.
2 Seth.
3 Enos.
4 Kenan.
5 MahalaleN.
6 Jarcd.
7 Hanoch.
8 Mathuselah.
9 Lamech.

10 Noa.
n Japheth hans Son.
12 Jafne eller Javan hans Så
13 Jothum hans Son.

14 Syprus hans Son.
15 Cretus eller Denus hans Sorr.
16 Saturnus i Cryt hans Son.
17 Jupiter hans Son.
18 Darius hans Son.
19 Oxitonius hans Son.
20 Throashm-sSon.
21 Ju!us hans Son.
22 Hundaan hans Son.
23 P iamus

Munan eller Mennan Konge i Tro/a havde 
Priami Daatttr til ZEgte.

24 Priami Daaiter heed Troana.
2; Hendes Gon Throar, som vi kalde Thor.

26 Hans Gon Evlda eller Jndrida.
27 Hans Son Lorica.
28 Hans Son Dinge Thor.
29 Hans Son Vinge Ner.
30 Hans Son Modan.
31 Hans Son Maage.
32 Hans Son Sesep.
33 Hans Son Ledius.
34 Hans Son Atra.
35 Hans Son Trinan.
36 Hans Son Heremot
37 Hans Son Skialldr eller Skiold.
38 Hans Son Beuf.
39 Hans Son Godolfer.
40 Hans SonByrta.
41 Hans Son Fialfr Borek.
42 Hans Son Doven eller Odiñ.
43 Hans Son Skiolldr.
44 Hans Son Fridleifer.
45 Hans Son Fridftode.
46 Hans Son Herleifer.
47 Hans Son Havar Handrame.
48 Hans Son Frode.
49 Hans Son Vermundrr den Kloge 

(hinn vitre.)
50 Haus DaatterOlof.
51 Hendes Son Frode Fridsame.

52 Hans
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aldre Are Sigurdffen og Ellen Magnus Daatter meget fattige, og 
blev hand fedt i Hefiords Syssel i Holum Stift i Aaret 1484. Man 
fortæller, at hans Moder, forend hun blev gift, stal have havt en 
Drom, at hun var svanger og derpaa fodde en Slange, hvorhos hun 
havde hort en Rost, at i det overste Chor i Holum Dom-Kirke en Reede 
var bereedt for denne Slange, hvilket hendes Moder saaledes stal have 
udtolket, at hun ssulde fode en Son, der ffulde erlange en smdeles An
seelse i Holum Stift. I sia Barndom maatte hand, for stor Fattig
doms ffyld, ofte lide Sult og Hunger, der gik saa vidt, at hand een- 
gang ville stiele et Faar, hvis hans Moder ikke havde forhindret ham i 
dette hans Forstet. Samme Rod drev ham endelig ril Muukathver- 
raae Kloster, hvor hand blev brugt til at rense Koe-og Heste-Staldene. 
Paa dette Sted lcerde hand formodentlig det hand vidste, at lasse i det 
Jslandffe Sprog, og maaffee saa meget, at hand kunde kiende de La- 
tinsse Bogstaver/ paa det hand siden maatte vcrre i Stand at líese Mes
ser, men hand fik aldrig nogen Grund i det Latinsse Sprog; hvorfor 
og Peder Pouelsen, som siden blev Abbed paa Muukathverraae, og i scrr 
en Prcrst ved.Navn Bodvar, vrocetterede, da man udvaldte ham ril 

Bissop,

51 Hans Ssn Fridleifr.
5Z Hans Son Frade hinn Fræknc (ben 

Dappere.)
54 Hans Ss« Halfdan.
55 Hans Ssn Hro«.
56 Hans Ssn Baldar den Milde.
51 Han« Ssn Harald den Gamle.
58 Han« Ssn Halfdan Smalle.
59 Hans Ssn Iper Vidfadme.
60 Hans Daatter Audr hin piupaudga 

(den meget Rige.)
61 Hendes Ssn Randver.
62 Hans Son Hringr.
63 Hans Son Ragner Lodbrog.
64 Hans Ssn BiornJarnßda.
65 Hans Ssn Asleiker.
66 Hans Ss« Hroalder Hryggr.
67 Hans Ssn Bl'srn Byrdusmior.
68 Hans Son Hofda Thorder,som boede paa 

HsfdeiHsfdestrand paa Island.

69 Hans DaatteyHerdis
70 Hendes Daatter Thorlaug.
71 Hendes Son Eyolfer Hallte, paa 

Modrevall.
72 Hans Ssn Gudmunder.
73 HanS Daatter Thunder.
74 Hendes Son Thorvalder hinn Audge.
75 Hans Ss« Gudmunder Dyre-
76 Hans Ssn Einer.
77 Hans Son Erik.
78 Hans Son Brander.
79 Hans Daatter Oddni.
80 Hendes Ssn Steinthor.
gi Han« Daatter Oddni Skerkerllngr
82 Hende« Daatter Ellen.
83 Hendes DaatterThora Brok.
84 Hende« Daatter Ellen.
85 Hende« Son Jon Arasen Bissop paa 

Hoolum.
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Biskop/ i det den sidste meente man burde agte paadengeistligeLovs/ 
eller Christen Rettens Bydende/hvori var befalet, at en Deel af de Bi
skoppelige Forretninger, fom at indvie Kirker/og atftrmeBorn/stulde 
skee i det Latinste Sprog, hvis samme skulde vcrre af nogen Gyldighed. 
(*)  Biskop Jon Arafon/ giorde over denne Herr Bodvars Modsigelse 
folgende Vers:

Latina er lift mæt
Ihenne eg kann
Til Nauda hefrnóg tråd, 
Hotte mier ho riett

ESglhar Bodvar 
Ecke par Bødvar 
Nu har Bodvar
Hitt svar Bodvar. i. e.

Du Lov - kyndige Bodvar ! det Latinste Sprog er en herlig Videnstab, 
men kicre Bodvar, jeg kand ey der ringeste deraf, imidlertid har du fagt 
nok derom mig til Modsigelse, endstiont det syntes mig, min gode 
Bodvar, atdutalede ret.

Naar hand derfor stulde strive et Latinst Brev, eller efter de Ti
ders Scedvane i samme Sprog lyse Band over nogen, maatte hand 
bruge andres Hielp, og i sær Jon Matthiesens, der var Prcrst og 
Bogtrykker paaBredebolftad i Westerhope; Der berettes, at da hand 
i sine opvoxende Agr, faldt i Sovn paa en Hest, og af samme i en 
Morads, hand stal have tilraabt de narvarende Arbeids Karle: fti- 
died hier Bifkups efned. i. e. hielper den Op, føm engang skal blwe 
Bistøp; hvilket man vel den Tis loe over, da d.t havde flet Udseende 
dertil, men man maatte til sin Tid erfare, at hand uvidende havde spaaet 
Sandheden. Abbeden paa Muukathveraae Emer Benedictsen, en 
Mand, som siges at have vceret snart den eeneste i Holum Stift, der 
vidste noget Latin, viiste ved alle Leyligheder sig ham bevaagen, og paa- 

min-

(*)  Saa herder det i Thorlaks Runolfsens og Ketkk Thorstenffsns gamle iChristen Rett. 
Cap. IX. ef mapr letr pan Byfcop vigía Kyrkjor, epr By fcopa Baurn creigi er a Latino tungo Jerpr, ok 
verpr hann fekr uni pat prim M.n kom vip penna Byfcop er ker er ipr. .... Svo fkalKyrkjovigia 
oc Byfcopa Baurn, fem ecki fe a rat gert, pott peir hafi yfir fungit er eigi ero a Latino tungo lerpir. i, c. 
Saafremt nogen lader en Brstopindvi Kirker, eller firme Bmn, som ikke forfîuaer dttLatinssr Sprog, 
dsr hand derfor bo-de 3 Matti,I den Bi-kop, som her er tilforn. Naar Kirker indvies oa Born finnes 
af de Personer, som ey forstaaer det Latznffe Sprog,saa stal denne Forretning dog igientageS, ligesom de« 
ikke tilforn havde vmet foretagen.
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mindede de andre Munke hemmelig, at give ham noget' af deres Spise; 
hand stal og undertiden have sagt til ham: Hvorledes det og ganer, 
jaa siger mit Hierte mig, atdublwerenst-rreMknd end jeg er. 
Siden forlod hand Muukathveraae Kloster, og opholdt sig hos sin Mo» 
der, og arbeydede for hende indtil sin Alders 24de Aar ; derpaa reyste 
hand til Holum og blev indviet til Prcest. Hand fik forst Helgestad 
Kald i Reikiadal, hvor hand tog en áitreñe Helge Sigurders Daat» 
ter, der blev hos ham indtil hans Dods Dag; de Navnkundigste af 
hans Bern vare, Are, Biorn og Sigurder, hvis Navne siden efter 
forekomme, de 2de forste erklærede hand 1522. paa Himmelfarts Dag 
for sine Born og Arvinger.

3 hans Embedes andet Aar blev hand forflyttet til Hrafnagils 
Prceste Kald, reyste i den Tud 2 gange for Biskop Gottschalk til Norge, 
og blev efter hans Dod, forst Officialis og siden Biskop i Holum Bispe
domme, hvilket Embede hand forestod indtil 1550, da hand i sit Alders 
66de Aar blev henrettet, hvorom siden mere stal vorde anfort.

I sin heele Opforsel viiste hand sig haardnakket i hoyeste Grad, 
hevngiertg, og fornsyet, naar hand kunde vende alt op og need; hans 
stsrmodige Sind forforte ham til de stsrsteLxcelñr, der endelig udbrod 
til en aabenbare Ulydighed imod Kongen og hans Befalninger ; Der
hos var hand for at lade sig see ; ved Solennités lod hand sig opvarte af 
i2 Tienere, af hvilke hver maatte bcere sit Lys for ham ; Som hand var 
meget beqvem til den Islandske Poesie, saa anvendte Hand den og ved 
alle Leyligheder, til at bestrive sine egne Forretninger, hvoraf siden ad- 
stillige Prover stal meddeeles.

Kort for sit Endeligt forfærdigede hand et temmelig viitloftigt 
Poema overkaffionen, kaldetplår§roatr, som Herr Bistop Gudbrand 
Thorlaksen har ladet indrykke udi en Viise-Bog trykt 1612.4.p.2ç6.fqq. 
Man har og af ham en anden Digt over den 51. Psalme, som sindes 1. c. 
k' 2ó9.fqq. Endelig tillegges ham og et Jslandstkaema over Christi 
Lidelses Historie, og et Vers, der er giort Zomfrue Maria til LEre, og 
endnu sindes i MSSt. men om Hand har kündet saa meget Latin som 

samme 
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samme er blandet med, tviler jeg paa. Maria kaldes derudi : Matrona 
Angelorum, gemma polorum, gloria Sanétorum, auxilium mifero- 
rum, exemplar morum, porta Coeli &c. Det man har at takke hñM for, 
er Bogtrykkeriet/ som hand izzo. forffrevftaSverrig; hand stal der
udi have ladet et Breviarium trykke i 4t0, men det er nu bleven usynligt.

§♦ ?»
Disse forbencrvnte Bisper Ogmund Pouelsen og Jon Araftn 

laae hverandre fra den forste Tiid/ de kom til Bispe-Scrdet, i Haarene; 
Ogmund var af Brffop Stephan Jonsson udseet til at vcrre hans Efter« 
mand/0g blevBisp i522.Som hand derhos tillige forrettede enHirdstio- 
res eller Stifts Befalningsmands Embede, (*)  saa havde og Kanikerne 
i Tronhiem givet ham fuldkommen Magt over Hole Dom-Kirkes Eyen« 
domme og Penge/ hvorfor hand allene vilde have at raade over det heele 
Land, saa ingen i begge Stifter foruden hans Villie maatte foretage no
get: SDîcn Prælaterne og Praesterne i Holum Stift, havde allerede til
forn fra de samme Kantker i Tronhjems Capittel faaet denBefalmrig, 
at de i den afdode Biffop Gottschalks Sted, skulde udvcrlge een, hvilken 
de selv vilde/ og derfor udncevnte de i Slavet 1522.Jon Arafon til deres 
Biffop. Delle deres Adfterd forsvarede de ikke allene med den Fuldmagt/ 
som de dertil havde faaet fra Tronhjems Capitel/ men og derved, at 
Dom-Kirken i Holum havde lidet stor Skade, naar Bisperne i Skalholt 
havde havt Opsyn over Holum Stift/ i det de havde borttager meget 
Gods og Penge derfra, og ey givet nogen Erstatning derfor; i scrr 
havde Biffop Ogmund tilbageholden en Summa paa 200, Riinffe Gyl
den, der tilhorde Hole Dom Kirke, endffiont Erke Biffop Erik havde 
befalet, at de igien ffulde udleveres; Hvorfor de appellerede til be- 
ncrvnteErke«Biffop og hansCapitul, imod Biffop Ogmunds Dom, 
og bade at det Val, som de havde foretaget, maatte vorde stadftrst; 
dette merkelige Brev sindes udienLopie-Bog i Holum Stift-Kiste, 

og
(•) Denn« stor« Myndighed ffal hand derved have forhvervet sig, at hand ved Forcering 

vidste at infinuere sig hos den bekicndteDuwrke, da ellers Kong Chrift.ii. ikke var ham gunstig, fordi 
Ogmunds Folk i Aaret 1519. havde ilde tilredt og samet nogle Mcend, fom tilborde Kongens Ombuds, 
mand paa Beosested.

Ff
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og er dateret in craftina Die Apoftolorum Simonis & Judæ Anno Do
mini 1522.

Bistop Augmund satte sig af yderste Krafter imod dette Val/0g 
sendte til den Ende en Prcrst ved Navn Olaf Grflesen til Holum, at 
forelase Jon Arason et Brev, hvorudi hand forbod ham, at reise ud 
af Landet ; Samme Mand torde ey vove sig langer end til Wiidenas, 
en Gaard, som ligger tet hos Holum Vispe-Gaard/ hvorhen hand cite
rede Jon Arasen for at hore det SErende, hand havde medbragt. Jon 
Arason lovede vel paa efterfolgende Dag at indfinde sig, men fom hand 
let kunde flutte, hvad LEcende Sendebudet havde at fore, iforte hand 
en Prast ved Navn Thorsten Gunnersen sine Klader, satte ham ester 
de Tiders Sadvane en Struds-Feder paa Huen, (fette uppa hann 
mukähafn med Sernot staaer i en Relation) og lod ham, ñkleidet ñf 
alle sine Tienere og sin Son Are, gaae til den af Bistop Osmund 
udsendte Olaf Gistesen; Efterdi nu denne Olav tankte/ at Thorsten 
maatte vare den udvalte Bistop / giorde hand store Complimenter 
for ham, og overleverede Bistop Osmunds Brev/ hvorhos hand i 
Forvirrelse lod Hatten falde. Dette Brev fik Bistop Jon aldrig at see; 
men Thorsten Gunnersen svarede igien striftlig i Jon Arasons Navn/ 
og forebragte sine Undstyldninger/ hvorfor hund ey kunde rette sig ef
ter den tilsendte Skrivelse, endelig satte neden under Brevet:

Vafade i Vyenes, valinntil at bera skiai,
Setti nidrfinn Hatt, og (al, ha) Sveinenn fann (qvadde) hann 

HorÜein. i. e.

Den som var udvalt til at bare Brevet kom ubetanksom tit Videnas, 
og lod sin Hat falde, da hand fandt (hilsede) Tieneren Thorsten; 
hvoraf Bistop Augmund strax fluttede, at hans LErende ikke ret var 
bleven bestilt; derfor sendte hand 2de gange efter hinanden 2de andre 
Praster, af hvilke den eene var Jon Eimrsen, som Augmund vilde 
have til sin Ombudsmand eller Bistop i Holum Stift, da hand vel 
faae, at Hand eene ikke kunde bestride begge Stifter, men den underfun
dige Jon Arason magede det saa, at de Breve lkke bleve laste, hvorudi 
Ogmund giorde Forbud paa hans Udreyse af Landet. Endelig sendte

Jon
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Jon Arason sin Tiener til Biffop Äugmund og tilbod ham Fred ; men 
medens samme Mand var paaSkalholt og blev derveltraåeret, sam
lede Biffop Augmund zoo Mand, hvormed hand agtede uformodent- 
lig ar overfalde Jon Arason. Forberorte Tiener erfoer ferst efter Bi- 
ffoppensBortreyse, hvad hans Agt var/ hvorfor hand kastede sig !paa 
Hesten, kom Bispen forbi/ og til Holum, hvor hand forkyndede hvad 
der var i Vente. Allevegne hvor Biffop Augmund kom i Norder etter 
Holum Stift, tvang handPrasterne til at igienkalde bct Votum, de 
havde givet Jon Arason, og at give det til den af ham Renommerede 
JonEmersen; Een ved Navn Thomas/ Prcest/ og Raadsmand paa 
Holum/ som ey vilde lade sig tvinge, grebe Biffop Augmunds Folk, 
da hand stod for det hoye Altere i Holum Dom-Kirke/ med en stor 
Kniv i hver Haand/ for dermed at forsvare sig/ bandt ham i en Heste- 
Tomme, og flabede ham med sig ongefar zMiilVcys til Meelefels 
Dal, hvor de lode ham fare. Jon Arason var imidlertid kommen paa 
et Skib, som tilhoxte Tydffe Folk ; Biffop Augmund sendte vel derhen 
og lod dem haardelig true, hvis de vilde understaae sig, at tage Jon 
Arason med sig af Landet, men hand fik til Svar, at de ey frygtede sig 
fer at komme til ham, og ffulde de hverken spare Lod etter Krudt. Dette 
fttte ham i saa stor Frygt, at hand lod i2Mcend holde Bagt hos sig. 
Derpaa lod Bisp Augmund allevegne forbyde at lade nogen Kost og Tce- 
ring vcrre folgagttg til Skibet, hvorfor de som vare paa Skibet moxm 
uden Taring maatte begive sig til Soes. Sgmund sogte vel i Norge 
formedelst forbi meldte Jon Einersen, at beffylde Jon Arason 
for adffilliae Forseelser, iblant andet/ at hand havde staalet 
alt Selv af Holum Dom-Kirke, og fort det bort med sig, men 
Jon Arasen fremlagde Lovfaste Vidnesbyrd, at det altsammen var 
nedgravet i Kirken, og derfor udrettede hand intet med denne Klage, 
men Jon Arason blev 1524. indviet til Biffop over Holum Stift; og 
beretter de Jslandffe Annaler, at da hand var bleven indviet og gik fra 
Erke-Bispen, Biffops -Huen ffal vare falden af hans Hoved, hvor
over hand selv giorde den Udtydning, at den Vardighed, hand som Bi
ffop var ophoyet til, iglen hastig vilde mindffes og fra ham tages.

Ffr Hand
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Hand kom derpaa 1525. tilbage til Island, og sad stille indtil 
1527. da begge Bisper rustede sig med Mugt imod hverandre, og modte 
hinanden paa Lands-Thinget ved Operaae; Biskop Augn und nu d 12. 
til I4OO Mand, og Biskop Zon Arasen med 900 Mand, dog bleve de 
formedelst Abbedernes, og de fornemste Pwsters Mellem handling saa- 
ledes forligte, atdetvedenEenekamp ffulde afgiores, hvorudiBiffop 
AugmundS Mand fik overhaand.

Som diffe martmiffe Bisper vare deres Underhavende og Al
muen, med flig en Opforset, til Forargelse, saa forsomte de og ikke at 
bruge al Haardhed mod dem, der paa nogen Maade forsaae sig imod 
dem, og naar de da vilde forsvare sig, varedestraxftrrdigemedatfttte 
dem i Band; Jeg har funden en Loneept af fligt et Bank-Brev ffre- 
ven paa Pergament, men udenAars-Tall, i Stifts-Kistn paa Skal- 
holt, hvormed Biffov Ogmund scvtter een ved Navn Eyoi er Einer fin i 
Band, for det hand blank andet havde stået ham udafLandet, uden 
Tviil for Erke-Bispen i Tronhiem.

4*
Midt udi denne jammerfulde Tilstand forbarmede GUd sig i 

Naade over sit Folk i Island, og lod «formodentlig Reformationend 
Lys frembryde; Dette begyndte forst at ffinne i Skalholts Stift og 
paa Bispe Gaarden selv, hvor Morkhedens Magt hidindtil havde havt 
sit Sade. Det forste Redffab,som GUd brugte dertil,var Herr Odder 
Gottffalksen; Jeg har vel paa et andet Sted (*)  allerede kortelig 
mceldet, hvor meget Island har at takke denne brave og retsindige 
Mand, men jeg agter det fornoden for mit Oyemeeds Skyld, at igjen- 
tage det samme,og at tilfoye et og andet. Herr Odder Gottffalkson var 
en ond Faders god Son; Thi Blffop Gottffalk paa Holum, om hvilken 
tilforn noget er bleven anfort, havde avlet ham, efter de Tiders Scrd- 
vane, da Bisperne udenPaa-Anke holdt Makreller, med Valgerder 
Jons Daatter; Hand havde den Lykke i sin Alders siette 
Aar at blive sendt til Norge til sin Fader - Brår Guttorm, 
som der var Lav-Mand, hvilken bar megen Omsorg for ham, og lod 
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ham undervisse i det Latinsse, Tydsse og Dansse Sprog. Da hand 
fornam at mange lcerde og fornuftige Mcrnd vendte sig til den Lutherie 
Religion, blev hand derover urolig'i sit Sind. Paa det hand nú 
maatte komme til en Hiertens Forsikring i denne vigtige Sag, saa 
vendte hand sig til GUd, og laae i 3 Ncetter, da alle vare i Sovne, i den 
bare Skiorte i Bonnen for ham, og paakaldede ham, at hand vilde 
aabne hans Hierte, og overbevise ham, saa hand maatte faae den rette 
Forstand paa den sande Religion, hvortil hand foyede det Lofte, at 
hand afalle Krcefter vilde fortplante og udbrededen Sandhed,hand blev 
overbeviist om, og forsvare samme indtil sit sidste Endeligt.

Hand bevidnede, at hand, siden den Tiid, fandt en stor Averfion 
for den Rom. Catholsse Lwrdom, og at derimod alt var bleven ham 
klart og ydeligt, som hand latste om den Luthersse Religions Grund« 
Sandheder. Da hand siden kom til Dannemark og til Tydssiand, 
hvor Hand üuäerede i Wittenberg, blev hand mere og mere rodftrstet 
i den Lårdom, handnubekiendtesigtil, og da det var hans Forset tro
lig at sagre med det Pund, GUd havde betroet ham, saa kiobte hand sta 
gode Danste, Tydste og Latinste Boger, og reyste dermed til Island 
for at tiene sit Fåene Land; der vendte hand stg til Bissop Augmund, 
og insinuerede stg stråledes hos ham, at hand blev hans Skriver; Bi- 
ssoppen havde og gllrne viet ham tilPrcest, men hand undssyldte stg 
derfor, og foregav, at hand, efterdi hand havde en meget flet Rost, ey 
kunde synge de strdvanlige Horas, Messer 0. s. v. Omendssiont nu Od
der Gottssalksen ikke understod stg offentlig at fremfore den erkiendte 
Sandhed, saa laae dog der Lofte, hand havde giort, hannem bestandig 
i Minde, hvorfor hand hemmelig sogte at udstroe Guds Ords reene 
Sced, hvilket og vilste stn Kraft, og ved hans Tieneste flog Rodder i en 
og andens Hierte. I sier fik hand en Opsyns-Mand paaBispe-Gaar- 
den Odder Eyolfsen paa sin Side, saa og den, som var Prcest ved Dom- 
K'.rken Herr Gisle Zorsson, hvilke hand hele Dagen igiennem infor
merede udi et afliggendes Huns, og videre underviiste, udi det som horde 
tilden sande Lcrrdoms rette Kundssab og Forstand.

Sf 3 Dtt
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Det er troligt,at hand ved denne Leylighed ncermere har veyledct 
Kirke-Prcesten at randsage den Hellige Skrift ; Thi der fortcelles, at ved 
samme Tiid bemcetdte Herr Gisle Ionsson uformodentlig er bleuen fun
den af Biffop Augmund staaendes for Kirken at lcrse i dttLatinffeNye 
Testament/ og at Bispen, da hand fandt samme hos ham, ikke allene 
med star Vrede spurdte hamad/ om hand havde Zuckerl Vildfarelser, 
men og reev det Nye Testamente fra ham, og flcengte det paa Gaden.

Der fandtes og ved den Did en anden Prcest paa Skalholt Herr 
Ion Einersen, der ligeledes fik Smag paa den Sandhed Herr Odder 
Gottffalksen ikkun i Eenrom forkyndede. Hand blev saa dristig,at hand 
paa en Kyndelmisse Dag offentlig i enPråkentalede om detMgude- 
rie, som blev dreven ved Helgenes Paakaldelse; Derover blev Bispen 
meget forbittret, hand tiltalte ham derfor/0g sagde, at hand aldrig havde 
anfeet ham for saadan en Mand, der ffulde vakre indtagen af Lutheri 
vildfarende årdomme ; Prcrsten forsvarede sin Thefin efter Guds 
Ord, og lod stg blank andet forlyde, at Paulu- mod denne Dids Lcerdom 
og Praxin havde lcert, at en Biffsp, en Prcest, en Diaconus ffulde vcere 
een Qvindes Mand ; hvorpaa Bispen svarede: Paulus var en Leerer 
for Hednmgeue, og ikke fox os: Et herligt Svar afeen, derffulde 
have Kundffabens Negle og virre de Blindes Veyviser, og et u-imodss 
geligt Vidnesbyrd, hvad Kundffab hand har haft i Guds Ord. Der
efter var Bispen betcenkt paa, at ffaffe bemcrldte Prerst fra Bispe-Gaar- 
den, paa det ikke, som hand sagde, flig en Vildfarelse maatte udbrede sig 
fra Bispe Scrdet, men fordi hand ellers var hans Ven, gav hand ham et 
andet Prceste Kald, derivar bedre, nemlig Odde i Rangervalle Herred, 
hvor hand fik mere Leylighed, og friere Haand, at pmdike Guds Ord 
uden Menniffe-Bud.

Herr Odder Gottffalksen forsomte imidlertid ikke, at 
anvende Tiden paa et meget nyttigt og nodvendigt Arbeyde, 
nemlig det Nye Testamentes Oversættelse i det Jslandffe Sprog. 
At hand des mere rolig og hemmelig kunde anvende Tiden paa 
dette Arbeyde, lod hand stg i enKoe-Stald er lidet Rum indrette, og fo

regav,
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regav, athand varoceuxeretmed, atlcrse og afskrive gamle Beger/ og 
B stopelige Stafuter, som hand og foreviifte dem/ der begierede at fee 
hvad hand forehavde ; det samme havde hand og overtalt Bispen at troe, 
hvorfor hand i Begyndelsen bekom saa meget Papiik/ som hand beho- 
vede/men det er troligt, at Bispen endelig ved sine Speydere har opda
get/ hvad hand forehavde/ og hvad Lcrrdom Hand indprentede andre, 
som hand omgikkes med/ thi hand havde ikke bragt mere end Matthæi 
Evangelium i den forehavende Oversættelse til Endt/ forend hand be
gav sig bort fra Bispe-Stolen/ og forfoyede sig ril Reykjum i Slveft, 
hvor hand videre fortsatte sit Arbeyde.

Saaledes maatte Bistop Ogmund med Grcrmmelse see/ at 
Guds Ord er som en Suurdey, der igiennemlyrer den heele Dey , og at 
den rerne Lcrrdom videre oa videre/ efter saa ringe en Begyndelse udbre- 
dede sig. D tte bragte ham i saa stor Bevcrgelse, at hand Anno 1539. in 
ipib die Sanéti Gregorii d. 12 Martii lod en DoM UdgÑÑk moi) Lutheri 
Lcrrdom(videDansteDlagazms 35Hefte p. 342.) hvori hand stger/ñt 
den store Vildfarelse og Vantroe krcår ham/ som tiltager i dette fattige 
Land/ og at en Munk, som har opreyst stg, og prcrdiket den nye Vildfa
relse og Vantroe, stal ligeledes have udstikker sine Sende-Bud/ saa vel i 
dette Land, som andensteds; Mm efterdi hand ingensteds kand finde, at 
dette Kretterie bor agtes eller adlydes, saa dommer hand det udygtigt og 
ingenlunde efterretligt; forbydende alle i Skalholts Stift,at holde der
med, saalcrnge, og indtil et aaber Brev indkommer i Landet fra den Pa
velige Magt og Kcryserlige Majestcrt; de Fremturende truer hand paa 
det haardeste med Band, og tilbyder siguden Penge-Straf at aflose 
dem, som have funden Smag i forbemcèldte Religion; derhos befaler 
hand sinePrcrster, at lcrft dette Brev off ntlig, hver i sin Sogne-Kirke, 
og at holde sig det efterretlig/ dog uden al Haardhed og Umildhed.

Dog GUd vilde nu u - agtet al mennistelig Viisdom og Magt, 
som lagde sig derimod, udfore sin Gierning,og vriste ligeledes her, at 
hans Raad er underligt, men at hand udforer det herlig.

§« 5»
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Biffop Augmund havde i sin Alderdom, da hand var hen ved 70 

Aar, mistet sit Syn, og var bleven saa fvag, at hand var betcenkt paa en 
Succeifor i sit Embede, der med sierre Fyrighed kunde imvdsiaae Le for» 
meente Vildfarelser, hvilke hand saae mere og mere at tage overhaand; 
dertil udvalte hand sin Sester-Son Sigmunder Eyolfsen, som var 
PrcrstiHitardal; Samme Mand gik izZ7. til Norge, og lod sig der ind
vie til Biffop, men hand levede ikke lcenger end 19 Dage, da hand fik 
Krcrftiden ene Fod, hvoraf hand dede, og blev begraven i Tronhiem, 
og maa hand have vcrret den sidste Catholffe Biffop, som er bleven ind
viet i begge hans Majestcets Riger. Da nu en anden i hans Sted ffulde 
udvcelges, faldt Biffopens og alle Prcesternes Vors paa Herr Gisser Ei- 
nersen, en Mand,som GUd siden brugte til et nyttigt Redffab i sin Viin- 
gaard, for at udbreede den Evangeliffe Zions Gierder, hvorfor hand og 
fortiener at hans Levnets Omstcrndigheder noget mere anfores, hvor
ved jeg foruden adffillige andre Manuicriptet soerdeles har betlent mig af 
en Beretning, som en ved Navn Ion Gissersen, der har vcrret af Herr 
Gisser Einersens Slevgt, efter ffriftlige og mundtlige Beretninger har 
optegnet ; Hans Familie var een af de anseeligste i Island, thi hand ned
stammede fra Biern Thorlevsen, der blev Ridder, og forde en sort 
Biorn i guult Feldt i sit Vaaben, og fra Lopter den Rige, 
som ligeledes blev Ridder, og forde en hvid Falk i blaat Feldt i sit Vaa
ben ; hans Fader Einer Sigvaldssen var saa hoy af Vext, at hand var 
moxen 4 Alen hoy, hvori og denne hans Son flcegtede ham, i det hand 
siden blev hoy og anseelig'.af Vext; hans Faster Halldore Abbedisse i 
KirkebayKloster, tog ham tilsig, oglotzham undervise, og som hand 
havde et ypperligt Hoved, og derhos var meget flittig, saa overgik hand 
alle andre, som vare paa samme Kloster for at undervises, i de Studerin
ger, som der bleve rrårede. Da Biskov Sgmund fik Efterretning 
derom, ffrev hand et Brev til fornavnte Abbedisse, og bad hende, hun 
maatte sende denne sin Frcrnde til ham, og tilbod sig videre at sorge for 
hans Studeringers Forfremmelse, hvilket Tilbud hun gierne imodtog, 
og lod ham, da hånd var 16 Aar gammel, rejse til Skalholt. Herr åg
mund blev snart ôverbeviist, at Rygtet om dette unge Menniffes Mun
terhed og Fliid, ikke var siorre, end det befandtes i Gierningen, derfor 

giorde
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giorde hand sig om saa meget mindre Betænkning, at lade ham, paa sin 
Bekostning reyse til Hamborg, og at så ham t Skole sammesteds; 
den Tiid hand var der, beviiste hand en overmaade stor Fliid, og som 
hand var fcrrdig t at strive, saa optegnede hand alt, hvad hand saae og 
horde, ikke allene i Skolen og Kirken, men og andre merkvcerdige Ting, 
Ler ellers kunde forefalde, hvorover hansLcrrere meget forneyede sig, 
og derfor engang sagde til ham: Det seer jeg pan dig dn Islandske 
Dreng/at din Haand i sin Tiid vil hielpe dig frem. Denne Eced- 
vane holdt handog siden bestandig ved, faa lcrngehand levede, at hand 
og antegnede de mindste Ting, som hand fik afeen og anden, og hvad 
hand ved Len eller hin Leylighed kunde love Nogen. Siden forfoyede 
hand sig til Wittenberg, og horde der Lutherum og Melanchthon, og 
af deres Underviisning samlede hand sig den Skat, hvormed hand siden 
var sit Fcrderne » Land til saa stor Nytte. Foruden andre Videnstaber 
havde hand i den Did hand var udenlands, faaet saa stor en Færdighed 
i det Tydste Sprog, at indfodde Tydste ofte maatte bekiende, at hvis 
de ikke vidste, hvorfra hand var, vilde de troe, at hand var fed i Tydst« 
land ; hvorpaa og det anfores til et Exempel, at da hand var udvalt til 
Bistop i Skalholt, og i Aaret i5Z9« kom til Kiodenhavn for at indvies, 
hannem af Kong^llriMan in. blev forelagt, at tale Tydst eller Latin, 
og da hand udvaldte det Tydste Sprog, vilde Dronningen ikke troe det, 
at hand var en Jslcender, hvorfor man, for at overbevise hende derom, 
maatte soge en Jslandst Dreng, der stulde tale Jslandst med ham, da de 
og maatte lcrse den lille Catechismum paa Jslandst. Efter at hand i zde 
Aar havde continuent fíne Studia paa foranførte Stceder i Hamborg 
og Wittenberg, kom hand tilbage til Island, men fandt en unaadig 
Bistop for sig, thiAgmund forekastede ham, at hand var bleven Lu- 
rherst, og havde cedet Kiod paa Fredage. Da nu ingen blivende Sted 
var for.ham paa Skalholt, forfoyede hand sig til sin Moder, der levede 
i stor Fattigdom, hvorfor hand fandt sig tvungen til, at begive sig med 
andre Arbeids-Karle paa Fisterie, og gav Gud hannem saadan Velsig
nelse af Fist, at hand mestendeels kunde betale den Gield hand uden
lands havde giort, og desuden underholde sin Moder og hendes Born.
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Dog opvakte GUd snart en anden Leylighed for ham, at hand 
igien kunde tanke paa sine Studeringer/ thi en Adbed paa Tyckebcr Klo
ster ved Navn Sigurder/ fom var en Elskere af Studii?, tog Hrr Gisser 
Einersen til sig/ og gav ham fri Underholdning i Klosteret i to Aar; I 
den Tiid studerede hand flittig og bekiendte siden ofte med Taknemmelig
hed, at hand deraf havde havt den storste Nytte/ efterdi Hand der havde 
forefunden mange gode Beger. Endelig maatte Biskop Augmund af 
Nod kalde Herr Gisser til sig igien/thi hand havde ingen der kunde fere 
hans Regnskaber, og bringe alt i Rigtighed/ som hand havde at svare til 
Kongen for z Aars Reftanect?/ hand var ffyldig at betale for den Tiid, 
hand havde havt Island i Forlehning, hvorfor hand saae sig tvungen til 
at sege hans Hielp. Herr Gisser var og dertil villig, og beviiste udi det 
ham Anbetroede al muelig Troffab, hvorved Ogmund igien lod sig be- 
vcrge at fatte Godhed for ham, som hand og derudi lod see, at hand efter 
et Aars Forlob, gav ham Tilladelse at prcrdike. Kort Tiid derefter 
giorde hand ham til sin Diaconum, og sendte ham derpaa med 2 andre i 
et vist 2Erende til Erke-Bispen i Tronhiem Oluf Engelbretsen, hos ham 
forblev hand et heelt Aar, og kom i faadan Yndest hos ham, at hand 
giorde ham til sin Lcrse-Diaconum. (*)  Endfftont hand nu afMenniffe- 
Frygt ffiulte de Principia hand havde/ saa forsemte hand dog ikke hem
melig at ove sig i Lutherske Bogers Losning; da hand engang lcrste i 
saadan en Bog, kom Erke-Bispen uformodentlig over ham, og vilde 
vide, hvad det var for en Bog hand lceste i. Herr Gisser kastede Bogen 
om paa et andet Sted, end hand havde lcest i/0g gav Erke Bispen Bo
gen, som da vel kastede Oye iden, men strap gav ham den tilbage uden 
videre at sige noget. Der var ham en ftor Gloede, at Hand? paa den 
Maade flap, thi hand sagde siden ofte, at hand vilde vcere kommen i ftor 
Fortråd, saafremt Erke-Bispen havde lcrst den Locum, som hand havde 
for sig, da hand saa uformodentlig overfaldt ham. Men paa det hand 
ikke oftere maatte komme i flig Nod/ tog band sig siden bedre vare, og lod 
giore et lidet Skriin, hvori hand lagde sine Lutheriske Boger/ og ned- 
grov dem i Zorden indtil hand reiste fra Norge; dog der modte ham ikke 

lcrnge

(*)  En gæffrDiaconus blev sterdeles brugt af Bispen før ak l«se før ham, hvad som forekom, 
hvorpaa man sinder et Exempkl i Laurentius Saga Cap. 43.
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lcrnge derefter en ny Fare ; da hand med sine Kammerater havde udret
tet deres 2Erende hos Erke Bispen, og faaet deres Afsteed fra ham, og 
de vilde gaae om Borde for at begive sig tilbage til Island, fik Herr Este 
Bilde een afKongens Raad ogHovedsmand paaBergenhuus denEfter- 
retning, atdervareMcend, fom forte Breve imellem Erke Bispen og 
BistopAugmund. Det erbekiendt hvor urolig enDtand da vcrrendcErke- 
Bistop Olav i Tronhiem var, og hvor opsetsig hand beviiste sig imod 
Kongen, derfor bleve vel de Tanker fattede, at hand forde forbuden Cor
respondence. Herr Bilde lod disse Mcrnd strax opsoge,og alle deres Klse- 
der, Mellem-Foret, og Skoene paa det noyefte giennemsoge, om hand 
kunde finde nogle Breve; Men Herr Gisser, som var Formand for disse 
Sendebud, vidste jaaledesat stiule Brevene, at de ikke bleve opdagede. 
Imidlertiid maatte de alle z vandre i Fce-igsel, og bleve hver for sig for
varede, Herr Gisser var indfluttek paa et Loft. Endelig antog Bispen i 
Bergen Mag. Geble eller Gebierus Petri sig hannem, og formaaede saa 
meget hos Herr Este Bilde, at de ester z Dages Forlob bleve satte paa 
frie Fode, saa de kunde ubehindret begive sig paa Reysen. Dette stede 
uden Tviil i Aaret 1536 ; thi jeg finder et Brev, som Bisp Ogmund har 
tilstceven M. Geble iAaret 1537. hvori hand takker ham for de Velgier« 
ninger, hand havde beviist mod hans Diaconum Herr Gisser Einerssen, 
og lover at betale de Penge hand havde udlagt for ham. Herr Gisser 
maa og have aabenbaret sit Hierte for M. Geble, og derved vundet hans 
Kierlighed og Forsvar, hvilket jeg flutter af et Brev, som jeg har blant 
mine Papirer, streven 1538, hvori hand paaminder ham at tilstrive sig 
og at bevise sig troe i Herrens Viingaard ; Brevet er kort, hvorfor jeg 
her vil indsoredet.

Salutem per Chriftum.

"Jeg tacher echer kreere Herre Gisser for alt got, og vil gierne 
" meth ether forschylde. Gode Den, jeg hassner jute Scrisselfe 
" faaek af ether, thi beder jeg ether, scrrfftter mig thil. O mi 
” Frater in Chrifto perdilé&e, labora in vinea Domini, & certa bonum 
’’certamen, ac ejus fmcerum Verbum femina, ut peflit aliquando in 
” tua terra ferre frudum in patientia. Dominus JEfus Chriftus dabit ro- 
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” bur & fortitudinem. In Chriíto vale. Raptim in Die SanétiPetr 
’’Cathedra An. 1538»” .

Efterat nu, som oven meldt er, Biffop Augmttnds Anflag at 
faae sinSyfter Son til fin Succefíbr, ved hans DoL var gaaet ov r styr, 
var hand betankt paa at aftræde Bispe-Stolen til en anden, og blev med 
Prasteffabet i Skalholts Stift derudi eenig, at udvalge Herr Gisser 
Em rsen. Da hand af dem var bleven udvaldt, begav hand ñg med et 
Haurborger Skib paa Reysen, og havde et Brev fra Blffop Ogmund til 
hans Majestät med ñg, dateret paa Althinget feria tema næil efter St. 
Peders og Pauls Messe 1539*  hvorudi hand i Begynd, lstn takker Kon
gen for de god? Paanrindelser hand i sine Referipter havde givet ham, at 
bcere Omsorg for, at Guds Ord maatte forkyndes eg prcedikes for Al
muen, hvilket hand efter sin Formue og enhvers Forstand ffulde foge at 
efterkomme ; men eftersom hand havde i Sinde at opgive Bsspe-Stolerr 
og Stiftet, beder hand, at hannem, som en blind Mand, Vidoe Kloster, 
paa hans Livs Tnd, som hand haabede at ikke ffulde vcrre lang, til hans 
Ophold maatte forundes. " Og paa det Naadrge Zotige (ffriver 
"hand videre) alle Indretninger og gerstlrg Regimente vel 
" maae vedllgeholdes, da bede vi allejammen at Eders Ronge- 
"ligeMajestcek, vilde bestikke hertil en anden Indfad, der veed 
"vort Moders Maal, og bede vi allejammen om denne Herr 
"Gisser Einerfen, der er narvserendes for Eder; Saafremt 
" den samme behager Eders Naade, da vide Eders Kongelige 
"Majestctt confirmere og indsttte ham, fom en Formand for de 
" geistllge Prælater, (thl hand elster fcrrdeles Gads Ord) paa der 
” detHelligeEvangelium her lblant os maa faaeFremgang,voxe 
" og tiltage. Den samme ville vi efter Eders Kongelige Maje- 
" ftcrts Befalmng vcrre lydige og underdanige." Tillige gav 
hand og Herr Gissr Einerftn folgende Recommendations - Skrivelfe 
mcd:

Univerfis & fingulis Chrifti fidelibus præfen tes literas vifuris 8c 
audituris Augmitndus Dei Gratia Epifcopus Scalholt, reverentiam 8c 
honorem in omnium Salvatore.

Nove-
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Noveritis Nos, Chariífimi, propter ingraVefcentem fenedu- 
tem& nimiam corporis debilitatem SchalholrenfemDiœcefîn diutius 
gubernare non poilë. Qyamobrem, cum cœteris Clericis & Incolis 
Schalholtenfis Ecclefiæ, elegimus in nomine Sandæ & individuæ 
Trinitatis honorabilem virum GISSERUM ENARI in Superinten
dentem & Protedorem prædidæ Schalholtenfis Ecclefiæ-,cum fit ama
tor verbi divini & converfationis Chriftianæ, cui etiam Jura & libertas 
patriae noltræ haud latent. Ideo per nos emiiTus exiftit ad Dominum 
Sereniflimum Regem acqvirendæ füæ confirmationis caufa. Qvare 
rogamus inftanter omnes acfingulos, ad quos ipfum in hujus viæ pro- 
greiTu five egrefiu venire contigerit, humane eum pertredent, & ejus 
commodum & caufam hac in re promovere velint, & fi praefatus Do
minus alicujus debitor fit, ei afliftant in quocunque indiguerit negotio. 
Quod libenter una cum ipfo in pofterum recompensare ftudebimus. 
Datum SchalholtiAo. 1539. i Julii Sub Sigillo. -

§♦ 6.
Da Herr Gisser Einersen gik fra Island, havde hand Herr Od

der Gottffalkfen i Folge med fîg, fom derfor begav sig ud af Landet, at 
hand kunde faae der ny Testament befodret til Trykken, fom hand havde 
overfatt i det Islands Sprog, hand var og lykkelig i dette sit Foreha
vende, thi Hans Majkstm beføl ikke allene Redor, Dodores øg Profet
fores ved det Kongelige Academie i Kiobenhavn, at de skulde igiennem« 
fee dette hans Arbeide,men hand forsynede hannem og med et Kongeligt 
Privilegio, der sindes trykt før dette meget rare Testament og lyder 
saaledes:

"Vi Chrestiann met Gudtz flaade Danmarckis florges 
" Wendrs oc Gottis A.onnmg, Hertugh vdi Sleswigh Hol, 
" sten Gtormarn och Dytmarsten, Gvessne vdi OldenborAoch 
"DUmenhorst. (gitørev alle witterligt, at thenne BreffuMe 
" off elstelige Otthe flovste Haffner derer for off at hand Haffner 
"wdfett cher nye Testamente paa Islands Tnnghe, paa thz 
"then menige Mand cher samesthet, Gom wille leffe oc wide 
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" then Hellige Scrifft mne then stiff forftaa. (De effrerthij at 
" hMcerde Mend ojf elstelige Rector, Doctores oc Leftmestere 
"vdi then h^ye Skole hervdi wor Stad Ai-bnehagen haffue 
" offuerstet samme hans Arbeyt, oc thet befundet, ath kand 
"rettheligen ath were vdsttt efster then Latiniste Translation. 
"Thapaa thet ath then Almechtigste Gudz Loffog 2Lre maa 
"formeres, och then menighe Mand, fom bygge och boo paa 
"wortLand Islandt, och icke fuldkommeligen kunde forftaa 
"andreTungemall, mue thes bedre bliffue undervist vdithen 
" Hellige Scrifft, øoin thennem ernytteiigt til theris Salig- 
"hed. Haffue wijsamme ny Testamenthe befaiedt at lade 
" trycke. Bethendis och biudendis alle wore Vnderfaathe, Bi- 
"fper, prelather, Fogether, Embedz-Mend, och alle andre 
"geistlige och werdzlige,oc besynderlige thennem fom bygge oc 
"boo paa sorneffnde wort Landt Island at i tilstede jamme 
"B-ger at fellies, ki-bes, och bruges, oc Lcke tilstede nogen thes 
" emodHLnder ellerForfangh,att giøve ellerstee lade vnder wort 
" Hylleste och Naade. Gessuet paa wort Sloth BaHbnehagen 
"otthende Dagen esscher alle Helgen Dagh Aar &c."

M. D. XXXIX. vnder worth Signet.
De mandato Proprio 

regie M.
Dette ny Testament kom derpaaaf Hans Barths Bogttykkerie 

den 12 April 1540.8. i Roskilde under folgende Titul for Lyset:
£>etta er hid nya 

Teftament, JEfu Chrifti 
eigenlig Ord, og Evangelia huer hann 

fialfr predikadi og kiendi, hier i hei- 
me, fem hans Poftular og Guds Spi- 

alla Menn fidan fkrifudar. Han 
eru nu hier vtlogd á Nor 
rænu, Gudi til Lofs og 
Dyrdar, enn Almuga- 

num tilSæmdar og 
Saluhialpar.

i. e.
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L e.
Dette er det Ny Testament/ ZEsu Christi egne Ord / og Evangelia/ 
hvilke hand selv prcrdikede og lcrrde her paa Jorden/ som hansAvostler 
og Evangelisterne stden streve ; de ere nu her udlagde paa Norst Tunge« 

maal/ GUd til Lov og LEre, og Almuen til Nytte 
og Salighed.

Jeg agter det ellers ufornoden her videre at strive om dette Ny Testa
ment, da jeg allerede i det Danste Bibliotheks îom.vin.p.2i-4i.udfor« 
lig har handlet derom, og er vel u imodsigeligt, at ved dette herlige Mid
del og klare Lys Reformationen ikke lidet er bleven befordret i Island, da 
man derved fik Leylighed at see del Merk og den Blindhed man hidindtil 
havde vcerer udi.

At jeg igien vender mig til Herr Gisser Einerfen/ saa modte ham 
en egen Hce? delst, der paa nogen Tird standsede hans forehavende Rc yse 
til Krobenhavn. Hand var nemlig neppe kommen til Hamborg forend 
hand maatte hore, at paa SkalholksBispe-Gaard var steetetMord 
paa een af Kongens Land-Fogeds Claus van der Merwitz hans Om
buds - Mand Diderich van Minden, og adsttllige af hans Folk. Man 
stod i de Tanker, at Bistop Ogmund havde vceret Ophavs Mand for 
dette Mord, og Claus von der Merw-tz forsomte ikke ved fine Tilhæn
gere saavel at fverre Bistop Ogmund, som Herr Giss r Einersen, som 
denne sidste beretter i et Brev streven fra Hamborg til Herr Ogmund, 
hvorhos hand truige Elder, at hand og hans Medhavende havde fryg
tet for, de maatte for den Sags styld blive fastsatt. Derfor resolverede 
hand til, ved et Sendebud, som hand leyede for 10 Gylden, og en Sup- 
pliqve til Hans Majestæt, at anholde om Kongelig ProteÄoriurn og 
Tilladelse, at komme ttl Kisbenhavn, og da samme blev ham given, 
efterdi man blev forvisset om hans Uskyldighed i den Sag, forfoyede 
hand sig derhen, og anbragte sit LErende. Kongen modtog ham med 
stor Naade, erkyndigede sig om Lan dets Tilstand, hvad Beskaffenhed det 
havde med det bekiendtt Field Heela, og ommange andre Ting, hvilket 
hand udforlig giorde Reede for. Derpaa bekom Profeflbrerne ved Kis
benhavns Academie Befalning at examínete ham, om hand og havde 
deVidenstaber, som udkmvedes tildet Bistoppelige Embede, af hvilke 

hand 
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hand fikdet Vidnesbyrd, athand var cn lcrrd Mand, og derhos faaledes 
stikket i fin Opfsrsel og Levnet, ae dñ Biskoppelige Embede ham vel 
kunde bctroes. Den Hoysalige Konge giorde sig da ingen Bemnkning 
at coåmere hans Val/ men derhos anbefalede hand hannem ar have 
god Tilsyn med, at Guds Ord blev prcrdiket reent og klart udi det ham 
anbetroede Stift efter den Ordínang, som derom var bleven forfattet, 
hvorom Konge-Brevet selv videre formelder dateret paa Gottorp Slot 
Mandagen ncrst efter Dom. judica 1540. (*)

"W.ii Christian & c. Gi-re alle witterligt, at effterdr 
" thenneBreffvilfer Gydtzer Einerfen nduald och kaldet er afHr. 
" Amonder Brstop/ menige Clericie og Meenigheden offner alt 
" Skalholt Stigt for Synden paa vort Land t Islandt, atstntte 
"ware Superintendent oc en Tilsiuns - Mand/ ak det hellige 
" Evangelium Guds Ord reenligen och klarligen prcedickis och 
" lås stall, och wir nn noksom forfarit haffueaffdewidms- 
" byrdt/ hannem giffne ere aff oss elstelige Doâore, Lefemestere 
” och andre lcrrdte Mcrndt ndi wor H^ye Schole udi wor 
"Ri^bsted Li^benhaffn, at hand lcrrdt, och thifligeste udi 
"hands LefUet och Omgiengelfe beqvemter er til fanrme Sn- 
" perintendents Embette. Thi haffne wir tilkroed och befaldt 
" oc nu medt thette wort obne Breff tiltroe och befale forstreffne 
"Gydtzer Einerfen atstullehereffterwere och bllffue Superim 
" tendent ndi Skalholt Stigt, som forstreffuit stander. Dog 
" at hand stal were oss och wore Effterkommere honninger udi 
"Danmarck och Norge huld og tro. Sammeledes stall hand 
''haffue gott og flittig Opseende paa Religionen/ saaat thet 
"HelligeEuangelium, Guds reeneOrd/4)råkis og lcrres 
"klart og reent for den nrenige Mand offner alt forstreffne 
" Skalholts Stigt epter wor Ordinantzis Liudelst/ wi derom 
” beflnttet haffne. Och stall hand hielpe huer Mand Fattig og 
"Rig, fom for hannem kommendis worder, medLoff og Ret, 
" uden alt wild, Gunst eller Gaffue. Thi bede wir og stren- 

"geligen
(*)  Vid. Dansse Magazins 35 Heste p. 350. MS. des Roches i Hiftoire de Danneuiare T.V. 

f. 142. naevner ham urtt Gisser Eversen.
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'geligen binde alle GeMige och werdtzlige, Biffoper, prwla- 
" ter, provster, pruster, Longmendt, Sysselmendt, Laug» 
"rettis Mcrndt, och Menigheder; i forffreffne Gkalholt Stigk/ 
" at I annamme forstreffneGydtzec Eynerjen forEdersAuper- 
"intendent och geistirg Vvrighet, ocherehannem udialTilb^r*  
" lighed hørige och lydrge, som I aff rette pligtiche ere, och lader 
" det ingenlunde under wor Hyldist och Ñaade. Giffnit paa 
" wort Slott Gottorp Mandagen nest efter Judica Anno 1540.

Bistopen i Siellands Stift D. Peder Palladius indviede ham derpaa i 
vor Frue Kirke iKrobenhavn ttl Bistop over Skalholts Stift Domin. 
Jairi 15:40. hvilket hans collations-Brev formelder om, fom jeg har 
funden i en Breve-Bog, Herr Gisser Einersen selv har streven:

Piis Lectoribus Salutem.

Petivit å me Vir venerabilis Dominus GilTerus Enari natione Islandus 
fuæ ordinationis teftimonium, id pro mea benevolentia erga eos, qui 
facris literis dediti liant, neutiqvam illi negare potui ; mea igitur hac 
propria manu coram omnibus teftatum volo,quod hic Dominus Giïlè- 
rus Enari, plusqvam legitime vocatus fuerit in Superintendentem 
trium partium Islandicæ terræ fcilicet Orientalis, Auftralis & Occiden
talis. Deinde ab Univerfitatis Hafnienfis Profeflbribus examinatus & 
approbatus. Poftremo poftqvam Sereniffimo Regi noftro C hriftlano 
fidelitatem juraverat, ab eodem confirmatus. Tandem hic Hafniæ in 
Ecclefia majori more Apoftolico per verbum & orationem cum ma
nuum impofitione â me & fratribus meis ordinatus eftj Quod felix fau- 
ftumqve fit cedatqve in gloriam Dei fempiternam.Spero Ghriftum fuo 
fpiritu ftudium prædicandi Evangelii ita in eo auéhirum, ut doétrina & 
pietate plurimum profuturus fit Ecclefiæ Ghrifti ad gloriam Dei & 
multorum falutem.

Proinde rogo quoque omnes, ut quantum poffint hujus viri 
ftudia provehant, dignus enim omnino eft, qui apiis & bonis viris ad 
Ecclefiæ ôcReipublicæ utilitatem foveatur.

Hh Datum
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Datum Hafniæ eodem die quo ordinatus eft, nempe Dominica 
JairiAnno Domini M.D.XL.

Sub meo Signeto. 
Petrus Palladius Doéhor 

Superintendens Selandiæ 
Danorum.

§♦ 7*
Herr Gisser Einersen kom da i forbersrte Aar 1540.^ Hand ikke 

var erldre end 25 Aar, fern den forste Lutherste Bistop til Island, (*)  
og forelagde Bistop Sgmund, flt Konge - Brev og de leftimonia hand 
havde faaet, hvorpaa Herr Sgmund fuldkommen reftZnerede det Em
bede, hand hidindtil havde fort, og derhos striMg paammdche alle 
Skalholts Stifts Indbyggere, at bevise den ny anfomne Bistoo al Tro- 
stab og Lydighed. Hans Skrivelse er i Henseende hi det som siden stal 
meldes,vcerd at den her indfores, som,afdet Iblandste oversatt,staledes 
lyder:

"Me dem, st>m dette Brev see eller h§re, sender Kgmund 
” ved Guds Naade Bistop i Skalholt Hilsen nred Herder og 2Lre 
" r alle Tings Gienl-fere: I vride vel kicrre Venner, atvifortil- 
" tagende Alderdoms og anden Svagheds styld ey langer 
"kundestyre og regiere Skalholts Bispedomme hvorfor vi i 
" den Hellige Tree Enigheds îssavn havde kaaret og udvaldt 
"den hcrderlrge Mand Gisser Einerfen trlFormand og Befal- 
"mngS'Mand over forbenefnte Skalholts Domkirke- fordi 
" Hand elster Guds Ord og et Lhristeligt Forhold, som og vort 
” Lands Lov og Fruhed icTe er ham nbekient. Effterdr nu denne 
” Eieétion ved Guds Hielp har hafft god Fremgang, i det for 
"nefnte Herr Gisser Einerstn har faaet fin Confirmation af Hans 
"kongelige Majestæt, og Skalholts Stifft hanncm er ble-

"ven

(*)  Det er en temmelig Lapfus Memoriae, ft IN den berømte Theodorus Thorlacius in Diff. 
de Islandia Seét. II. Th. ni. §. 4. har ¡wwí, hvor hand anforer Herr Morten Einerstn fom den ftrste 
îutherstc Biflop. Samme Fehl findes og udi en Liig-Pr«diken hviden overBlssop Einer Lhorsrenstn 
»aa Hoium. p. 33.
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" ven anbetroet, fom vor Nnadigste Herre konges det Harder« 
"lige Univerfitæt i Ki^benhavn og Bispestolens Breve aaben« 
" bare udviife, derfor overlevere vi fuldkommen og refignere fri« 
"villig Skalholts Strfft med stirre og mindre Ting, som 
" Stlfftet tilhorer, til forbenefnte Hr.Gisser. DenAlmaegtige 
" GUd give,at hand maae styre forber^rte Stifft vel, sig selv til 
" Lycke, og den Guds Hiord til Nytte, som hannem er anbefalet. 
"Derfor bede vrmstarndig alle og enhver, at I bevise ham den 
"samme Hyldest. Harder og ffyldig Lydighed, sbmIffullehave 
" bevllst mod mig, og medtager derfor en uafladelig Ldn af 
" GUd den Allmargtige iEvlghed. TU dis meereBeviis og 
"Atadféngpaa denne itellgnLtion have vi ladet vort Ind segl 
" trycke for dette Brev. Skrevet paa Bispestolen Skalholt 
" 14 Kalendas Junii. Aar effter Lhristk I'odsel 1540."

Efterat Herr Gisser havde faaet denne Resignation indfandt 
hand sig paaAlthinget, og lod der oplcese sit Konge-Brev med andre 
Documenter/ der tiente ttt Bkviis/ at hand var bleven retmcrssig kaldet 
tilBissop over Skalholts Stift, og begierede efter den Tuds Scedvane 
af Lau «Mand Erland Thorwardfen Syssel« Mcend, Lav «Rettes 
Meend og Almuen i oftberorte Skalholts Stift, at de vilde give dereS 
almindelige og villige Samtykke dertil, hvorudi og Lav-Manden med 
hele Almuen samtykke, og derover udstcrdde et Brev, at de vilde antage 
ham som en fuldmyndig Formand over alt Skalholts Stift. Tillige 
fremlagde hand paa samme Althing Mandagen for St. Peders og Pauls 
Messe paa et almindeligt Prceste Mode for de tvende Abbeder i Helge« 
fell og Vidoe og en Deel Praester af Stiftet alle forbencevnte Breve, og 
begmede ligeledes deres Samtykke derpaa. Disse samtykte ligeledes 
alle som med een Rsst, at hand skulde vcrre deres og Stiftets Biskop og 
ingen anden, og lovede ham Troskab og Lydighed, hvorimod Bispen til
sagde dem, at holde dem alle ved Lov og Rert efter Kirkens gode og gamle 
Love og dens Privilegier, og ikke uden Kirkens Samtykke at gisre nogen 
Forandring derudi, saa viit de ikke vare mod Guds Ord. Denne hans 
Forpligtelse er skreven paa ThiNgvelle in feftivitate Apoftolorum Petri 
& Pauli 1540.

HH 2 §. 8.
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8.
Hidindtil var alt gaaet for Herr G Mr Emerse» efter Susse, og 

alle havde med et bliidt Ansigt modtaget ham, men der varede ikke 
lamge, forend hand maatte fornemme en stor Forandring herudi, og er
fare, arde, som tilforne havde syntes at vcere Haus Venner, fattede et 
bittert Had til hannem. Hans Majestcrt lod ved sin Ombuds Mand 
paa Althinget en Befalning kundgiore, at hver Mand i Fremtiden 
ffulde rette sig efter den udgivne Kongelige Ordinary ogat 
saavel i Lcerdom som i Guds-Tienestens Ceremonia*  en 
Reformation skulde foretages : Derover kom Prcrste-Standen 
og Almuen for Norden og Vesten i Island, efter BFop Jon Amsens 
Tilffyndelse, ifuldBevcrgelse, og forsamlede sia Onsdagen efter Petri 
og Pauli Messe 1540. paa Althinget, og beraakflogc sig, hvad de ffulde 
giore i denne Sag. Endelig bleve de med bemeldte Biskop Zon Arasen 
vaa Holum enige derudi, at de vilde tilffrive Hans Majestcrt, og give 
hannem at forstaae, at flig Forandring ikke bueöt ffee uden Pavens 
Samtykke, men hvis dem en anden Lcerdom ffulde paabyrdes, end de 
hidindtfl havde havt, saa vilde de heller med Hans Mcjestcrts Tilladelse 
reyff ud af Landet. Dette Brev har jeg ved Herr Archivant Lange- 
hecks Godhed feet i Original, med Biffop Zon Arasens ogficrrs Jndfegk, 
saa og en Oversettelse deraf i det Ptat-Tydffe Sprog. Dette handler 
vel ellers viitlsftig om det Mord, som var ffeet paa Skaiholts Bispe- 
Gaard paa den tilforn menåerede Diderich van Minden, men jeg 
forbigaaer det, og vil ikkun anfere de Ord, fom tiene til mit inftimtum:

Vorurn Hogbornafta veralldligum Herra Dannmerckur, og 
Norges Konge. Kong ChríílíanFredrichiTen y dur heilfum vier aller 
ydar Herradoms Faræker .pienarar Kiennemennd og Leikmennd af 
Islande med GudsKuediu. Aumyuklega føckannde Frid og Mild
heit fem ydar Herralig Majeft. hefer i afhan vid offogallan vorn Lands
lyd, fynt og giortth har Innanlands og vtan. Vier hofum feingt 
nockur Bréf med ydar Ombods - Mo nnu m fem liockud vppahliada 
vmfkiptte kiennemannligs Embættis og kriftelegraSida, fuórum vier 

fuo
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fuo partit at vier vilium giarna giera og tala allt fcatydar nadar Heidur 
og Herradorn ma auka Kriftnenne til Styrkingar hat vitum at bells ma 
gioraft fuo Gudelike enn Monnum hafæ. Enn ho vier hofum huorcke 
lefit nie heyrtth fidan Nordur Lönden voru fyrfth kriftnud ad 
nockud Kongligtrh Valid hafe vmfkipre ca giorrth kiennemannlegu 
Emhætte vtan hat hafe verit innfett af Romuerfku Valide, ha vilium 
vier i ollum Hlutum Hnèigiafttil ydar Nadar Vilia hat vier vitum off 
giora mega fyrer vtan Skada Lifs og Salar, Aliar vondar ;0ueniur vi
lium vier aflnijda enn Guds Ordum ogydargodum Rcadum framfy- 
ligia eprter vorre fremftu Formogan hat Emhætte og Atrunad vilium 
vier hallda fem vorer vifuftu lærder Menn verda aller famhyekeleger 
og ecke eru imote riettum Noreges Logum. Vilje ydar Herradoms 
Vmbods-Menn fetia upp a olT nockurn Han Atrunad at hallda fern 
imote er vorum Skilninge. J>a bidium vieraudmiukliga yda Ko- 
nunglig Majeftæt at gefa off Orloff med vortt Hufafie at vier megum 
hialpa offi Heim Rikium fem GUd vijfar huerium Huifuo mikell Fá- 
tækdomr og hallære hefer verit I Islande vm nockur forliden ar at 
met Horre Neyd hefur Ordit hia ipad fatæku Folcke og Po hafa marger 
Menn doait af riett Hangur heir fem eike hafa verit nær Heim godum 
Monnum fem nockra Hiaip hafa getad giortth. Vilje ydar Herrdomur 
lata hallda off med riett Norges Log fem ydrer og vorer Forfedur hafa 
Jafnan halldit fijdan Kriftenndomurinn elfdifth ha vilium vier giarnan 
aller lifa og deya vnder ydar Konugligre Vernd &c.

Voru heffar adurfkrifadar Greiner upplefner øg famhyekttar af 
Byfkupe og Log- Manne og Logriettum Monnum a almennelegu 
auxarar H)inge og har eptter af ollum almuga Nordan og Veftan 
Islande. Til Audfyningar og famhyekttar hier Vm fetium vier Jon 
med Guds Forfia Byf kup a Holum Are Jonffen Logmann Nordann 0» 
Veftann a Islande Horleifur Grimffon, Islcifur Sygurdffon, Jon 
Magnuflon, Einar Bryniolffon,Einar Jonffon, Gisle Hakonarfon, Skule 
Gudmundffon, Einar Einarion, Brandur Olaffon, StiorHofkuldffon 
Dade Gudmundffon, Erlingar Gislaffon, Olaf Gudmundffon, Audun 
Sygurdffon, Gisle Jonffon, Syurdr Gunnarfon, Pall Grimffon, £*or-  
JeifrEinarfon, Narfe Ingemundarffon, Biarne Skulaffon, Ormr Jonf

fon,
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fon, Jonn £orlakíron, J) or it einn Simonifon og Biorn ^orwaldsfTon 
Nefndar - Menn og Logriettu-Menn Nordan ogVeftan a Islande vor 
Incigle fyrir petta Bref, er vpp varlefid og fampycktta almennetegu 
auxarar jDinge Miduikudagenn næftann eptter Peturs-MeiTe og Pals 
Arum eptterGuds burd. 1540,

(L.S.) (L.S.) (LS.) (LS.)

i. e.
Vores Hoybaarnste verdslige Herre Dannemarks og Nomes 

Konge, Kong Christian Frederichsen hilse.vi alle Eders Herredoms fat
tige Tienere, Prcester og Leeg Mcend paa Island med Guds Hilsen. 
Vi tacke ydmygelig fer Fred og Mildhed, som Eders Herrligheds Maje- 
stcet bestandig har bevitst og ladet see mod os og alle vore Lands-Mcrnd 
saa vel innen som uden Lands. (*)  Vi have ved Eders Ombuds- 
Mcrnb faaet nogle Breve, som indeholde noget om det præstelige Embe
des og christelige Skickes Forandring. Dertil suare vi saaledes, at vi 
gierne vil giore og tale alt det, som Eders Naades Heder og 
Herredom vil foretage til Christendommens Bestyrckelse, saa viit vi 
viide, at det best maae ffee, saa det kand voere Gud behageligt og Menne- 
ffene taekkeligt. Men endffiont vi hverken have lcest eller hort, fra 
den Did af at i de Nordiste Lande forst bleve Christne, at nogen Kon

gelig

(*)  I det Plattydste Brev beder det saaledes: Wij hebben enthfangen mlth Iwer K. Majest. 
Voaeth Bresse ludende op em ander Ordinatie des Presterstaps wnd alle andre cristlike ghewonten mikh 
welker wij altijdth willen doe, wnd spreken willen, wach Jweer K. Majest. gheliiue schal tho starkinge 
der Christenheyt dath wij wethen dett welcke vor Godth vnd den Menschen wol qhedaen is. Vnde 
nochkansenn hedde wij niewarlt ghehort ofte geleß, dath die Konincklike macht heffth vandert diePre- 
sterschop oste de Ordinantie der Kercken dan by Jnscttinge der heyliger Römischer Kercke. - - - - 
Ende wij willen wnderhollden die Ordinanti« vnd ghrlove die vnse Wijseste vnd Gheleerdste duncket 
besth ghedaen to wesen vnd nichtt doende tegen wnse rechtte Norges Rechtt, wnde roil Iwer Dogeth 
einen ander gheloue op vnSsette, dat wij nicht nu vorstae oste dath wnffeVorstanth te boroen gaeth So 
bidde wij Iwer K. Maj. ons vorloffen to varen in eenen ander Lanth wndt Herlicheiten knytch wnsse Enve
ren dar wos Godth vijsen schall.

Under dette Plattydste Breo henger allene Bistop Ion Arasens Seigl i Vox, hvori sees 
Christus paa Korset, derhos ved den venstre Side en tilbedende Bistop med Bispe-Stav, ved den hoyre 
Side tti Bispe - Hue og hans Vaaben med en Lilie udi. Under Korset ligger et Dodninas Hoved. 
Saa er og hos den hopre Side et flyvendes Blad med de Ord paa: do. Mis. me.

Omkring Seiglet lasses:
SECRE. PRS. AC. DNI. JOANNIS. HOLENSIS. EP.
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geligMagt har giort nogen Forandring i pmstelig Embede uden det har 
vceret anordntt af den Rommerste Magt. Saa ville vi dog i alle 
Tmg rette os efter Eders Naades Villie, saa viit vi viide/ at vi maar 
giore det uden Livs og Siels Skade. Alle onde Sædvaner ville vi af- 
staffe, og folge Guds Ord og Eders gode Raad efter vor yderste Formue. 
Vi ville holde den Ordinantz og Troe, hvori vores vitstfie lcerdeMcrnd 
alle vorde enige, og som ey striide mod de rette Norges Love. Saafremt 
Eders Herredoms Ombuds-Mcrnd vilde have os Mat holde en anden 
Troe,som gaaer over vor Forstand/da bede vi Eders Kongelige Majestcet 
ydmyaelig, at give os den Tilladelse, at vi med vores Gods maae begive 
os i dr Lande og Riger, som GUd vilviise enhver afos. Thi her i Is > 
land har vceret faa stor Fattigdom og dyr Tiid, i nogle Aar, at man med 
stor Nod har kündet hielpe det fattige Folk, og dog ere mange Mennisser 
dode af Hunger, som ikkr vare saa ncer hos gode Folk, at de kunde hielpe 
dem med noget. Vil Eders Herredom lade os blive ved den rette Nor
ges Lov, som Edrrs og vore Forfcedre bestandig har rettet sig efter, siden 
Chrrftendommm kom paa Fode, da ville vi alle gierne leve og doe under 
G ers Kongelige Bestnrmelft, rc. » » - D sie forestrevne Poster 
bleve p aa det almindelige Omaae Thing oplceste og samtykke af Bisto« 
pen, Lav-Manden, Lau-Rettes Mand, og siden af den heele Almue for 
Norden og Vesten paa Island. Til Beviis og Stadfcrstelse herpaa 
fette vi - - - - vores Indsegl for dette Brev, der var oplcest og 
samtykt paa det almindelige Operaae Thing. Onsdagen ncest efter Pe
ters og Pauls Messe 1540.

Endstiont Bistop Oamnnd, som tilforn er bleven berettet, 
havde frasagt sig Skalholts Stift, saa meente hand dog det var hans 
Skyldighed, ligeledes at protefterr mob Ordinarien, derfor gav hand 
og sit SamtM til det, som Bistsp Ion Arasen havde beflutter, og lod 
ved bemeldte Brstop Ion Arasen saaledes strive til Hans Majestcet:
-s -

Enn um £ær Ordinantiur femydar Nåd hefr låtid inn fkrifa, 
har i Landit, had ahrærer kennemannlegt Emhætte og kriililega fidu, 
hvad Svar Almuginn gefr har uppa, kann ydar Herradomr vel for- 
merkia, af pvi incigludu Brefi Almugans, fem vor Broder Jón â Ho

lum, 
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lum, nu utfendr til ydar Nådar, og hvi famaBrefi høfumvierfam- 
py cker ordit, treyftum vier at ydarHerradomr halldi off under ret
tu m Noregø Løgum, med Frijheit Krununnar og Kyrkjunnar, og 
med |)vi viljum vier giarnann lifa og deya under ydar Konglega Valldi. 
Tilfannenda hierum byfølum vier vorum Bródrfyrrnefndum Byfkup 
Jone at fkrifa hetta Bref under vortt Inncigli, er fkrifadvari Nula i 
Reykjadal, Transfigurado Dom. Anno Dom. M. D. XL.

Wier Jon med Guds Nad Byfkup á Holum medkîennunftat 
vier høfum fo hliódandi Bref fkrifa látit, undir Inncigli vors kiæra 
Bródrs Byfkup ^gmundar, fem hier fyrirfkrifat ftendr, og eingu 
Orde hat aukit nie aftekir, og til fannenda hier um fetium vier vort 
Zignett fyrer hetta Bref i fam a Stad fem fyrr feiger,

Men hvad ñg betreffer de Ordinantitf/ som Eders Naade haver 
ladet sende striftlig til Landet/ angaaende det Prcestelige Embede og 
Christelige Skikke/ sag kand Eders Herl. vel forstaae hvad Almuen hol
der deraf af deres beseglede Brev/ som vor Broder Jon paa Holum nu 
udsender til Eders Naade/ og det samme Brev have vi samtykt. Vi 
have den Titliid, at Eders Herl. holder os ved ret Norges Lov med Kro
nens og Kirkens Frihed/ og saaledes ville vi gierne leve og høe under 
Eders Kongelige Regiering. Til Stadfæstelse herpaa befalede vi vor 
Broder fornevnde Bistop Jon at strive dette Brev under vort Jnd- 
segl, som var strevet i Muule i Reikedal transfiguran Dom. A. 1540,

Wi Jon med Guds Naade Bistop paa Holum bekiende at vi 
have ladet faa lydende Brev strive under vor kiere Broders Bistops ¿fø 
munds Jndsegl/ som her foran er strevet/ og ikke lagt et Ord dertil/ 
eller taget derfra/ og til Stadfæstelse derpaa sirtte vi vort Signet for 
dette Brev, som var strevet paa samme Sted/ som før er meldt.

Bistop Ogmund lod det ikke blive derved/ men hand strev og et 
viitløftigt Brev til Lcrrde og Leege udi Skalholts Stift/ hvorudi hand 
beretter at hand har lader Kongens Oråantzstgforelcese/ og tilstaaer/ 
at hand deraf intet andet kand formcrrke/ end at Aongen har stor 
herlighed hl Chrisimdommen og Almuen i Landet. Hans 

Majestcet/ 
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Majestæt/ siger Hand, befaler, at vi skulle stadig holde den hellige 
Troe, og troe allene paa GUd Fader, Son og Hellig Aand/ som Guds 
.Son selv haver lagt Grund til med sin bittre Pine og Blods Udgydelse, 
og Aoostlerne have lcert og prædiket i den hele Verden. Viidere, at vi 
skulle holde de ti Bud-Ord, som GUd Fader gav sin Tienere Moses 
paa Sinai Bierg paa to Steen-Tavler, og deto Kierligheds Bud, som 
Guds Son befalede os i det Ny Testamente, at vi stutte elste den Al*  
mægtige GUd over alle Ting og vores Næste som os selv. Derpaa 
igiennemgaaer hand hvert et Bud, og anforer hos et hvert, atdenZs- 
landste Lov-Bog forpligter dem til det samme.

Derefter anforer hand Kongens Befalning, at Præsterne stulle 
prædike det Hellige Evangelium paa Sondagene, og at enhver saavel 
Leeg som Lærd stulle lære og undervise deres Bom og Underhavende i 
deres Borne-Lærdom i Modersmaal » - "vi sige alle dertil, (he- 
" der det) med een Röst for vores Bispedomme, efter at vi have 
"paakaldet den HelkgAand, at vi ville holde denne Tro, og i 
" alle Maader forfremme den. Men om andre Ting fom staae 
" i dette Brev (Ordinantem) byde vi og befale alle og enhver i vo- 
"res Bispedomme, at J fremme den hellige Lærdom og gode 
"Gierninger (Olmufu giordum.) Men hvad angaaer Foran- 
" dring paa Guds Tienesten og Messer, da kunde vi for dette 
"Lands Fattigdoms og Vanvittigheds Skyld ikke gi-reno- 
" gen Forandring derudi, thi faa staaer i Lovens Regler : Nul- 
" lus obligatus ad impoiHbilç. Ingen er forpligtet til de umuelige 
''Ting."

Enhver som med nogen Eftertanke læser den Hoysalige Konges 
Chrift. in,vratige og grundige Brev, som findes for Kirke-Oråantzen, 
vil forundre sig, hvor listig Bistop Ogmund deraf har udplukket hist og 
her noget, paa det hand maatte indbilde Folk, det angik ikke Troens 
Lærdomme, som burde reformeret, og at Kirke Oråantzen ey i denne 
Punct befattede eller befalede noget andet, end det som bestandig der i 
Landet havde været i agttaget. Og at det særdeles ankom paa nogle 
Forandringer med Kirkens Skikke og Messer, hvilke umuelig kunde for- 

Zi andres. 
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andres/ da Hand gandffe med Stiltiende forbigaaer / hvad derudi hand
les om den rette Maade at praedike Evangelium paa, om Saeramenter- 
nes Brug efter Christi Indstiftelse/ om de mange Vildfarelser, der findes 
j den Papistiske Kirke/ stridendes mod JEsu hellige Lårdomme og 
aabendarede Vlllie. Ellers bor det billig ansees fvm en stor Formastelse/ 
at da Biffop Azmund tilforngandffehavde nedlagt fît Embede/ ogaf 
Hans Majrstcet en anden i hans Sted var bleven beffikket, hand ved flrge 
eircuiå-Breve sogte at tilegne sig den forrige Myndighed/ og derved 
at under-minere den Autoritær, som Herr Gisser Einerssen var satt udi. 
Hand obrinerede og derved til ikke Uden Hinder for Evangelii Frem
gang/ det hvad hand sogte, thi Herr Gisser maatte fornemme, at de 
flestes Sindvar afvendt fra ham/ og at Prcrsterne, naar de vilde raad- 
fore sig i de Ting som angik deres Embede, begave sig til den gamle Bi- 
ffop og betienre sig af hans Raad/ hvorimod hand for den formeente ny 
Lårdoms Skyld intet blev agtet; saa at hand ikke kunde faae Huus/ og 
maatte see sig forladt som en fattig Mand, ja ikke engang havde Lov at 
raade over Dom-Kirkens Guld og Solv, thi der blev borttagen, nedlagt 
i en Kiste, og forvaret i det Huus, som Biffop Sgmund sov udi, derimod 
bleve de Klenodier, som Herr Gisser havde tillagt K rken, flomgedehist 
og her, hvoraf man kand ffutte den Foragt man havde fattet til den ny 
ankomne Biffop. Men det blev endnu ikke derved. Biffop Hgmund 
áeñerede sig videre til Biffop Jon Arase»/ og bad ham hemmelig at 
tale med Prcrsterne i sit Stift, at hand og de kunde komme Biffop Hg' 
mund til Hiklp at kuldkaste Kongens Befakninger og Ordination, og 
var det hannem ikke imod, naar Biffop Jon kunde faae Skalholts Bi
spedomme at raade over, faa hand kunde Heede saavel Epifcopus Skal- 
holrenfis som Holenfis. Videre beffyldte Biffop Hgmund Herr Gis
ser/ at hand foruden mange andre utroelige Ting havde borttaget B. 
Hgmunds Penge, som ikke vedkom Skalholts Stift, og derved handlet 
moo ken Eed/ som hand hos fin Indvielse havde aflagt tik ham. Hvor- 
paa Herr Gisser gav ham tilGiensvar, at hand ey havde giert ham 
gu Juramentum, men de Lofter hand havde giort Kongen og Præste
skabet havde hand i god Minde, derhos giver hand B. Ogtnund den Eed 
at betcrnke, som hand ved sinBispe-Vtelse havde aflagt, at hand for

svarlig 



OtttReformationen i Island.________ 2Zl
svarlig vilde omgaaes med Kirkens Gods (vos nolle infenfare feu alie
nare bona Ecclefiæ vobis commiiTa) mm nu vidste hand selv best , hvor
ledes Dom-Kirkens Eymdomme vare bleven adspredde og bortsoldte, 
hvilket hand ey burde tie stille til. Det kom endelig faaviit, at hand 
stcrvnede BiEop Ogmund, at mode paa almindelig Prceste-Mode i 
Thingvclle Tirsdagen fer Peders og Pauls Messe 1541. for at hore 
Dom for visse Breves ffyld/ som hand havde digtet og ladet strive/ Herr 
Gisser og Dom « Kirken til Forklejnelse og Skade, men om nogen Dom 
derover er bleven fceldet, er mig ubekiendt.

Dog hos alle disse Forttcedeligheder, hvormed de, der stulde 
have vcrret ham til Trost og Bistand, kramkede hans Sind, var Herr 
Gisser trostig i GUd, og forglemte ikke det Embedes Vigtighed, han
nem var andetroet; paa det hand nu des bedre kunde erfare, hvorledes 
det tilstod i enhver Menighed, og tillige overbevise de Gienstridige ved 
Guds Ords Kraft, begav hand ug i samme Sommer, da hand var tom» 
men fra Kisbenhavn, i Msiordene, for at vifitere. Tilforne gav hand 
ved Circulait-93rebe Prcefterne i samme Egn Folgende tilkiende: 
Man t-r ikke umage sine B-m til mig til Bistops Firmen, thi 
jeg fremmer ikke paa nogen anden Maade det Biffopelige Em
bede/end efter det |bm den lille LhristerrdomsBog eller vor ^nå
digste Herre Konges Ixirfe - Ordinantj indeholder, hvilken er 
Lovtagen af alt Rigens Raad faave! Geistlige fom Verdslige; 
derhos bad hand, at, saafremt nogen ey kunde eller vilde modtage ham, 
hand i Tide vilde give ham det tilkiende, paa det hand kunde vcere be- 
tcrnkt paa et andet Herberg. Paa det hand med des storre Sikkerhed 
kunde forrette stt Embede paa denne Reyse,tog hand 15 raste forstandige 
Mamd med sig, der vare vel forsynede med Vaaben, thi endstiont han
var en meget sagtmodig og venlig Mand, saa havde hand dog at ftygte 
figsaavel for Almuen som for Prosterne, efterdi deanfaae hamsomen 
Kiettere, der vilde forfore dem, og forderve deres Siele, derfor bleve 
og disse hans Ledsagere saavel Nat som Dag i deres Vaaben, indtil 
Praesterne havde forsikret ham om deres TrostaH, og giort folgende 
Eed, som hand forelagde dem at aflegge:

3 i 2 Jeg
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Jeg N. N. logger mm Haand paa den Hellige Bog, og 
saa setter jeg min Aag til GUd, at jeg ml vcrre den hellige 
Skalholts Airke, og dens Formand Herr Gljser Emerjsen saa» 
vel hemmelig f om aabenbare huld og tro, som jeg tilforn har lo
vet hos mm Indvielst. Saa fandt hrelpe mig den Almcrgtige 
GUd i Evighed!

Af dette Anfsrte agter jeg at vcrre aabenbare, atHerrGr'ffri 
Lette Aar 1540. har vcrret i Island. Vel foregive nogle af vore berom- 
meligcHistorie Skrivere/somå§rimu§70NXlLrxmo§L-3 L.ni.p.127. 
og Cragius in Annal. Chrift. III. p. 218» at hand l samme Aar, da hand 
som B'stop var kommen til fit Fædreneland/ nemlig i anforte Aar 1540. 
igien stalde vcrre udreyst tilDannemark/for at anbringe de store Vanste- 
llgheder som modte ham, men jeg meener, at det fattes paa tilstrekkelig 
Beviis herpaa, thi foruden det, at hand tilbragte Sommeren paa stn 
VifitaÇ, der efter Stedets Beskaffenhed var viitloftig oa meget besvcrr- 
lig, saa havde hand desuden idetteAar nok at bestille med atpaastoae 
sin Ret tilBffpe-Stolen, og at forsvare stg mod de Snarer man vilde 
fange ham udi. Saa meget er vist, at hand i September Maaned 
1540. var i Island/ thi jeg har funden et Brev i hans Copie-Bog, 
(hvoraf jeg har taget de forbemeldte Befvcrringer over Béstop æg
munds hemmelige Raadflag og aabenbare Had mod ham) ffreven i 
September Maaned, hvorudi hand begierer at faae rigtig Regnstub af 
Herr Agmund for det som Dom kirken tilhorte. I det efterfolgende 
Aar 1541. i hvilketandre ville, at hand stsl have giort en Reyse til Kis
benhavn, var hand ligeledes i Island, hvilk-t foruden andre Beviser 
tydelig sees af en Befalning fta Hans Majestcrt, streven anden Paaste- 
Dag 15'41. (vid. Danste Mag. 35 Hefte, p. 351.) hvorudi hand anbefa
les, at vcrre Kongens Befalmngs Mand ChrisropberHvitftldved hans 
Ankomst til Island bchielpelig ihansMrende, der paa Landet, hvil
ken hand og efterkom, i det hand inFeito Afcenfionis Domini 1541. er
indrede Prcesterne og Prcrlaterne, at de stulde mede ti! en bestemt Tiid, 
for at hore og rette sig efter de Brev? og Befalnmger, som denne Herre
mand efter Kongelig Majkftcrts Villie havde at kundgiere.

Denne
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Denne Christopher Hvitfelds LErende var, at tiltale Bistop 
Bgmund for det tilforn anorte Mords styld, der 1539.var steet paa 
Skalholts Bispe-Gaard paa Kongens Fogeds Claus van der Merwitz 
Fnldmcrgtig Diderich von Minden. Det vilde vorde alt for vidtlofrigr 
og mit Oyemerke uvedkommende, saaftemt jeg stulde anforeLeylighe- 
den ogAarsagcn til dette Mord, dog vil jeg ikkun med faa Ord melde 
noget lidet derom. I Aaret 1538. forundte HanS Majestät denne 
Claus van der Merwitz for hans troe Tienestes styld Vidoe Kloster med 
alt dertil horende Zorde-Gods, dog med den Condition, at hand skulde 
give de Munke, somder vare, deres trlbsrlige Underholdning. Men 
hand misbrugte denne Kongelige Naade, idet hand à. 1539. Natten 
for Pintse-Dag anfaldt Klosteret med Vold, flog, saarede og bandt Fol
ket, som Hand der forefandt, borttog Klosterets Penge, mere end 20 
Oxen, loo Faar, og 7000 Fiste, hvorfor Abbeden Alexius saae sig 
nodsaget, at retírete sig andensteds hen. Nogen Tiiv derefter vilde 
denne ClauS van der Merwitz Fuldmcrgtig Diderich von Minden reyft 
til Kirkeday oa Tukebai Klosterefor atmdtagedem, og da hand var paa 
Veyen tit Skalholt, resolverede hand ar reyse til Skalhost, hvor 
hano med mange grove Skiends-Ord overfaldt Bistop Ogmund, end- 
stiont Bsioen lod ham faae alt hvad hand begierede. Men Raads- 
Manden paa Bipe-Srolen samlede en Deel Folk sammen, hvilke ihiel- 
floge Diderich von Minden Selv-Tiende. Bistop Osmund 
kårede sig til Kongen, at dette Mord ikke var steet efter hans 
Raad, og aiorde ligeledes paa Althinget sin Eed derpaa, hvorfor hand 
og ved en Dom derfra blev frikiendt. Hans Majestcrt maae og siden 
ncermere virre bleven overbe oust om denne Claus van der Merwitz og 
hans Medhavendes Skalke-Stykker og utilborligeOpforfel, thi hand 
lod 1542. Torsdagen efter Perers og Pauls Meste vaa Oxeraae Thing 
hans Forhold underfoge, og da hannem mange flemme Ting bleve 
overdkvnste, b'ev ham ikke allene Landet, som hand med en vis aarlig 
Afgift havde havt i Foclehning, med Vidoe Kloster, som hand var tillagt 
paa hans Lives Tud, fratagen, men band blev og kast i Fængsel, 
hvoraf hand endelig ved R-gensRaads Forbon blev losgiven moden 
skriftlig Forpligt hand tilforn maatte giore, streven i det Plattydste 

3i 3 Sprog
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Sprog til Rendsburg/ à. 154z. Torsdag efter Dom.OcuU, hvori 
hand selv giver sig ffyldig for Opror. Dog at jeg igien vender mig til 
Biffop Ogmund, saa fandt Hvitfeld det for got, atopsogehampaa en 
Gaard Hialle i Elvest/ hvorhen hand efter hans Soffers Ausdiis Raad 
og Begiering havde forfoyet sig/ hand lod hannem der, for at afværge 
alt Oplob/ tage om Natten af Sengen, dog ttlffedde hand hannem til
forn at tageAfffeed medsinSeffer, hos hvilken Leylighed man siger/ 
at Ogmund ffal have tiltalt hende med disse Ord:

Huxadii um |)ad Hringalad 
Hvad hlauft af Vilia hijnurn 
Kølid eru jafnan Kvenna Rood, 
Kicmur ad Ordum minum.

i, e.
Betcrnkdet, du Qvindk/ som bcer Ringe paa Fingerne/ hvad din Vkllie 
har faaet for et Udfald. Qvindernes Raad er, altid svigelige,og blive nu 
mine Ord opfyldte. <Hand ffal nemlig have vceret meget derimod, at 
komme til hende/ sgprXsagsretsig, at noget Ont der vilde mode ham.) 
Maaffee have de Stemplinger/ der vare imellem Biffop Ogmund og 
Biffop Jon Arasm, at de vilde imodstaae Herr Gissers Foretagende/ 
og de ham af Kongen givne Befalninger, tillige med en billig Frygt/ 
at det endelig kunde udfalde til et Opror, naar hand blev der i Landet, 
contribueret det meeffe dertil, at Ridderen forsikrede sig hans Perfon. (*)

Dette kunde ikke andet end fornoye Herr Gisser, at hand blev be
friet fra saa farlig en Fiende ; Imidlertid havde hand, endog da Os
mund var kommen i Hvitfelds Forvaring, ikke liden Frygt, at hand 
maatte flippe af hans Hcender og foraarfage ham ny Fortrced, hvorfor 
hand bad ham, at hand maatte have god Agt paa den gamle Biffop, fom 
jeg finder i et Original-Brev bemeldte Kongl. Befalnmgs Mand tilffre- 

ven
(*)  Herr Sgmund blev derpaa udfort til Kiobenhavo, hvor Kongen ssal have vi'ist Medli

denhed over hans Alderdom ogBlindhed, siden f om hand i Soror Kloster, og blev der vel forsorget, 
men levede ikke lamge, hvilket jeg flutter tf Herr Gissers cvpie-Bog, hvori hand jkriver : m. idusjulii 
exiftimo Dominum Augmundum ex hoc feculo migraffe. Om hand nogensinde har Vlist nogen TilbSY- 
Ughed'til den Luîhersse Religion, derpaa toiler jeg, indtil noget tilforladeligt derom opdages.
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ven Loverdagen forPintse-Hoytiib 1541. hvoraf jeg vtl^nfore det her
hid Horender

Ibs
Salutem per Chriftum * - - vorder lene Crystoffer feet 

tho, dat Zy den Voß nycht wedder vp dat Lande losslatenn de nu 
vencklyck by jv ys, wente wenn he up dat Landt kueme, worde dat 
Volck vprorisch synn. SzoyfletecknenRadtdatheupAldynch kame, 
wente vele vann syennAnhengers werden dar kamen. Kann yckydt 
doenn ßo schal yck ju ni. edder iiii.Dage vor Aldyng sprekenn.

Hyrmede syt dem Allemechtigenn Gade tho ewigenn Tyden be- 
valen. Geschreuen myt Hast yn Haukadal des Sonnauendes vor 
Pynxtenàovomini M. D. XLL

Gizerus Einari 

Superintendens Schholt«

Da Biffop Ion Arasen fornam, hvorledes bet var gaaet med 
Bistop idgmund, kom Hand Derover i fuld Bevægelse, og understod sig 
ikke, det Aur at komme til Mhinget, som hand havde foresat sig, men 
standsede midt paa Reysen/ i Karlmanstungk/ uden Tvlil af Frygt, at 
Det samme maatte mode hannem. Jmidlertiid strev band Christopher 
Hvicfeld et Brev til, som jeg har ft-et i Original udenAarsTal, hvori 
hand blank andet melder, at hans Pmster paa ingen Maade vilde til
lade ham, at hand begav sig til Althinget, som og Almuen var hart 
derimod, og kunde hans Prcrst Olafer Hialtesen give ham Efterretning 
om flere Forfald hand havde faaet, hvorfor hand beder ydmygelig og 
kierlig, at Ridderen ly vil blive fortrydelig derover; thi det var ham 
meget imod, at hand ey kunde komme i Tale med ham. Vildere stri
ver hand i famine Brev : De Ordinantor fàm Kongen vil her an« 
ordne om Lbriftendommen og LcrröStanden künde Vi ev (nie 
stort imod, faafremt den almindelige Gnds Lhristenhed, ogi 
sterLapittelet (Capitu)eum) i Tronyiem samtykker derndl, rhi 
der føgc vi vor Oøfl og Tilflngr, naar vi behøve ar forbedres 
rLsre-Standen. Tyhkliger forklarer Hand sig i et Brev,streven paa 

Perga- 
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Pergament, tillige med fiere Prcrster, Lav » Manden og nogle Bonder, 
og dareCft 2 Dage for Peders og Pauls Messe 15 4L " Vi bekom i 
" øointnev vor H^ybaurnste Ronges forseigledeBrev, af dm 
"Indhold, at hans Ombuds-Mand her paa Laudet stalde 
" holde os v edLov og de gamle gode Ehristelige Sccdvaner/som 
*’ her paaLandet ere bierne i agttagne. Derpaa forlode ri os, 
” og begyndte rores Reyfe til Landsthmget til Karlmanstunge 
"r Borgefiord, der bekom ri den Efterretning/ at Bistop s^g- 
" mund rar bleren fangen mod sinVillie, og hans penge han- 
"nem fraragne uden Dom - - - derfor ril Almuen ikke/ 
"at ri denne Gang stal riide tilAlthingek » - og efterdi ri 
” Bistop Ion ere gongens Eedsorne Underfaakt, ligesom ri og 
"have foren til Norges RigesRuad, faa forbyde ri alle Larde 
"ogLeegmand i Island ar falde nogen Dom over os/ vores 
"Dom Rikke, eller rortBiipedomme/ thin expeliere og ind- 
" ferte al ror Aag, faaftemt nogen vil tiltale os/ eller klage paa 
" os/ under vor H0ybaarenste Herre Konges ogNorges Riges 
"Raads deres Raad og Behandling, da vi selv vil komme/ 
"eller sende vores fuldmyndige Ombuds-Mand, at svare for 
"Rigets Raad efter Loven, paa Sted og Dag, som vorHSy- 
" baarenste Herre Rongea anbefaler. - - Skrevet i Ral- 
" manstunge 2 Dage f-r Peders og Pauls Messe Aar efter 
"Guds Byrd 1541,

§9.
Paa samme Landsthing, som i Aaret 15:41. blev holden ved 

Hxeraae,kundgiotte atter Herr Gisser Einersen for Stiftets Prcrster: 
de torde ikke vente, at hand vilde forrette noget i sit Bistoppelige Em
bede, der var stridende med den af Kongen udgivne Oråntz, som var 
Lovtagen paa Althinget; hvorpaa Hand tilspurde dem, om de vilde 
vcere Ham lydige og agte ham for Kirkens Forsvar, hvilket alle tilstede- 
vcrrende svarede Ja til, og gave ham deres Haand derpaa, faaftemt de 
ikkun maatte beholde deres Præstelige Friheder. Til samme Tiid blev 
og i et Synodo besluttet/ at de, som levede i aabenbareLaster, stulde 
staae aabenbare Skrifte, og ey tillades til Guds Bord forend de havde 

ind-
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indfunden sig hos deres Prcest tüünderviisning. Videre var det et af 
de forste Synodaiier, som ved Reformationen^ Begyndelse r Island blev 
udgiven, at saa mange, som mueligt, stuldevcrre til stede hos desmane 
Borns Daab og idet mindstePrcestens Huus-Folk. 3 fcer befalede 
Bispen en Prcest Einer Arnason, at hand ssulde rette sig efter Kirke- 
Ordinantøen, og begive sig i Egtk Stand, da hand ey havde den Gave 
at leve i eenlig Stand, og udgav hand derover kort Did derefter, da 
hand var paa sin Vifitaç, folgende Betænkning:

Univeriis 8c fingulis Chrifti fidelibus præfentes literas vifuris 
vel audituris GiiTerus Enari Superintendens Schalholtenfis gratiam 8c 
pacem per Ghriftum. Quia inprimis & ante omnia Pallores Ecclefiae 
debeant ex præfcripto divini verbi gregem fibi commilTum regere, 
opere etiam eodem vitae 8c converfatione Chriftiana cœteris exemplo 
elfe, ut Petrus Apoftolusait, non dominantes in Clero, fed forma 
gregis in populo. Enim vero Ordinatio Ecclefiaftica Daniae & Nor- 
wegiae (imo tota Sacra Scriptura) prohibeat in genere omnibus, Ipecia- 
liter Sacerdotibus, concubinatum five impurum Coelibatum. Satis 
admoniti fumus, ut ab inepta illa, qva haétenus illaqveati fuimus, 
confvetudine illiciti concubinatus difcedamus. Nullum votum, 
nulla lex humana poteft creationem Dei tollere, aut homines immu
tare fine lingulari dono Dei, ergo licet - Sacerdotibus, continen
tia? donum non habentibus, conjugium contrahere, quod Deus infti- 
tuit, ut elfet remedium humana? infirmitatis, quod feqventibus Sacras 
Scriptura? testimoniis declarabo.

Gen. 2. Crefcite 8c multiplicamini 8c impleteterram. Item: 
Non est bonum homini este folum, faciamus ei adjutorium fimile fibi*

I Cor. 7. Propter fornicationem unusqvisqve habeat uxo
rem fuam. Item eodem capite : Melius eft nubere qvam uri.

iTim. 3. Oportet Epifcopum irreprehenfibilem elfe, unius 
uxoris virum. Item Titum I. Constituas per civitates presbyteros, fi 
qvis fine crimine est, unius uxoris vir.

Kk Noä
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Non omnes capiunt verbum hoc, (ait Chriftus,) fed qyibtis da
tum eü, ubi loqvitur de Eunuchis, & cum continentia five caftitas fit 
donum Dei, non eft in parte noftra.

Item vocat Chriftus matrimonium conjun&ionem divinam 
eodem Capite.

I Cor. 7*  San&ificatus eft enim vir infidelis per uxorem fide
lem, & fandificata eft mulier infidelis per virum fidelem.

iTim. 2. Salvatur mulier per filiorum generationem, 
tanto minus coinqvinamur ufu conjugali.

Qyæ nunc feqvuntur jure deberent nos abfterrere a fornica
tione & immundicia adqve Conjugium copulandum invitare.

iCor. 6. Fornicarii RegnumDei non poifidebunt.

Ebr. IZ. Honorabile fit inter omnes conjugium, & cubile 
impollutum, fornicatores autem & adulteros judicabit Deus.

iTim. 4. Paulus vocat doétrinas Dæmoniorum, quæ pro
hibent matrimonium.

Ordinatio vero Ecclefiaftica, hoc præfenti anno a Clericis 
Schalholts. Dioecefis in Synodo approbata & accepta, fic habet : Paro
chi five Presbyteri in genere omnes aut continentes vivant, qvibusid 
datum eft, aut ducant uxores. Quod fi diverfum faciant, femel at qve 
iterum admoneantur, fi refipifcere noluerint, deftituantur ab officio, 
&in locum eorum alii præficiantur.

Ex his omnibus clare apparet, Sacerdotibus licere matrimo
nium contrahere, qui non pofiunt continentes vivere, concubinatum 
vero fub periculo animas prohibitum eife.

Et quia honorabilis vir Dominus Enarus Arneri confenfum 
petiit, ut fibi cum Arndife Snorronis contrahere matrimonium liceret, 

ut
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ut præfcriptarum perfonarum filii & filiæ hæredes efficerentur legi
timi, Quod ex mea parte permitto, ftabilioSc approbo. In cujus te- 
ftimonium figillum meum præfentibus eft literis appenfum. Datum 
in Kolfreynftad in Fwfkrudsfirde. Idus Augufti Anno Servatoris 
noftri 1541.

Dette Document, som er tagen af den Copie-Bog Herr Gisser 
selv har strevet, agter jeg fardeles merkveerdigt, deels fordi deraf kand 
fees, hvem den ferste Prcest efter rtekormationen har varet, som i Is
land har begivet sig i et lovligt Egtestab, deels og til hvad Did Pra- 
sterne har begyndt at kaste det utaalelige Aag af sig, de under Pavedom- 
met havde vceret befvceret med. Derom kand mangfoldige Exempler 
anfores, at ikke allene Pruster, men Bisperne selv i Island offentlig 
har havt Concubina: og Bsm med dem, jeg har ikke heller funden at 
nogen for saadan Uteerligheds ffyld, undtagen en liden PengeMulA, er 
blevenanseet med scerdeles Straf, uden det jeg lceser om en Curato paa 
Greniaftad i Holum Stift ved Navn Eyryker Eynarsen, at hand af 
Brodrene i Klosteret Muukatverraae Anno 1488. var bleven udvalt 
til Abbed, men at Bistov Olaf ey vilde give sit Samtykke dertil, fordi 
hand ikke havde Kloster Kiod (og meeft fyrer had, hann hafdi ey Klau- 
fturkiôt,) dogholdt det ikke hart, at faae Bispen bragt paa andre Tanker, 
tbida denne Curatus foregav, at hand nu var saa gammel, athandvel 
stalde tage sig vare og bedre sig, hand havde desuden giort Jomfru Ma- 
ricr og Brodrene det Lofte, at vilde gaae i Klosteret, hvilket hand af 
Frygt for Maricr Hevn og Vrede ey torde bryde, saa gav Bispen sit 
Minde dertil, at hand stulde vcrre Abbed. Men da hand siden en Tiid- 
lang derefter indfandt sig taten paa Bispe-Stolen, og havde Regel-Klce- 
derne med for at indvies, havde hand tillige den Ansogning at giere, at 
Hand maatte faae Absolution for Horerie hand havde begaaet, hvoro
ver endelig Bispen blev vred og ey vilde indvie ham til Abbed i forbe- 
meldte Kloster. Men et crrligt Giftermaal efter. GUds Bud havde 
siden 1179» strengelig vieret forbudet. (*)  Nu derimod var den lyk-

K k 2 salige

(•) Cceliiig Secundus Curio (liter aril's i belt tore95i?6PasqvilloEdtaticep. 98. P. Vidi 
0. Gregorium & pofteum Papas, qvi Mitras, Infulas,fccrificia, oblationes,lumina & omnia fere, qvæ iB 
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MgeTiid kommen, da det lesagtige Vcrftn nogle Prcester laae i, cffent- 
lig blev straffet, thi endog i dette 1541 Aar blev en P ast Samui-dep' 
Zonffen for stige Morkheds Gierningers ffyld paa Mhingrt assart ft- 
sit Embede.

§. io.

Da Herr Gisser Emerfen, efter at Biskop Agmund var bortfort 
af Landet/ havde ftiere Hcendev/ i det den Grotte var borte/ hvilken 
den storste Deeh deels aadenbare, deels hemmelig havde hcelder sig til/ 
tog hand stg med Alvor for/ at afffaffe de Papistiffe Ceremonif 17 og at 
indrette alt efter Ordinantørné Lydelse. Det vil ikke vcrre ubehageligt/ 
naar jeg anforer en og anden af disse Ceremonier, efter de Beretninger/ 
som jeg i nogle Jslandffe MSS. finder optegnet. Zcg forbigaaer, 
at tale om de adstillige Dider, de vare forpligtede at synge visse Pial- 
mer paa/ fomOrmSongur, (*)  det var det forste som meget tilig om 
Morgenen Klokken 3. blev siunget. Prim, da der blev siungen for Prce- 
dike»/ Tertia der var det fom blev siungen i Messen / oa Nona, som 
var den Gang man holdt/ efter at al GUds Derån var sluttet, hvil
ket man rmvnede frriggia leftra halid, efterdi 3 af Davids Psalmer da 
bleve siungne/ og vil ikkun anfore efterfolgt nde :

(*) Det Navn Otte har sin Oprindelse af det Engel-Sariffe Ord Vht oa bemærker tempus 
antelucanum. Der vare ellers 2 faa kaldede Ottufaunger. Dr« sorste om Midnat, som de specialiter 
kattede Ottu. Den anden indfaldt Klokken 3 tier 3’ ester Midnat, VÑ varede til Klokken 4’og n«v- 
«rtr de den, for at stille den fra den forste, Efra Ottu. Den i Biflor. Antiqv.idandiz ierrdeles verserede 
îauq Mand Paul Witalin haï iblam antre curieufe Piecer 1 MS. efterladt en uden Afhandling under 
den Tital Allut Dagur til Stefen, hvori hand anforer adskilligt om dette Ord, saaogomNon, tomber 
falder for »iitlostigt at udfore. I Norge er endnu M Ord Otte meget brugeligt Naar een stal staae 
tilig op, Heeder det/ attaarOtta. Dn forste Otte eller som de NMner den Store Oita regner de at 
yvere imellem 2 til 3. og öfter,Otti mcllm 3 til 4. Efter Midnat- Herr Chriftiern jani forer og vet 
t hans Diftionario Norvagico ed. 1646 p- 22. det Ord Otte an, men har intet videre derom, endos 
det er om Mo; genen tilig, naar Hanen galer. Hvem der ellers mañtte sinde Behag i, at eftåse, 
hvorledes dora prima, tertia, nona ere blevne celebrerede, kand faak den fornsdne Efterretning derom 
i Binghams Antiqq. T. V. p. 310. fqq-

Ons-

reteri Templo fuere in Novum TeflL importabant í M. Non adducebant uxores Veterum Patrum Î P, 
Non, fed eorum ancillas: nam uxores negabant ad N.T.pertinere.
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Onsdagen for Christi Himmelfart gik man i Proceffion omkring 
Kirke Gaarden, fta den Kirke Dor, som var mod Osten, og til mod Ve- 
strn, og derfra til Kirken. Der blev Vie-Vand og en Stage (Vphals 
8tiå)baaret foran, Prcrsten, som ikke havde Messe-Klcrder paa, gik 
Lerpaa med en Haand-Bog i Haanden, og lcrsie for sig selv, og altFolket 
fuldte efter. Paa syv Steder paa Kirke-Gaarden bar etKorS opreyst. 
Sondagen tilforn formanede Prusten Folket, at lasse deres Borne- 
årdom, de Benner som de vidste, og at befale flg GUd.

Paa Palme - Sondag og PaaffeDag gik man forend Messen 
begyndte i Procellion: Forsi blev Vik'Vand baaret, siden kom Prcrsten 
eller viacomn med en (Stage (Vpphailds Stiku,) der var vel hoy, med 
3 Piber vaa, hvori Z Lys våre satte. Efter ham ginge 2 Personer og 
Ang, oß andre 2 hos Pmsten naar de kunde haves. De havde faa kal
dede Ryckeliin par uden Ermer,men Prcrsten stn Mess' Skiorte paa (og 
bar hann irf kan KroiT fem KroiTmarck var c«, gitfrt af Leyre oc fmell- 
tar iSteynar) og bar hand etJrlandffKorS Mkd etKorseS Tkgn paa, 
giort af Leer og vare Steene satte eller smeltede derndr, derhos sang de 
de tempore; paa Palme Sondagen de Introitu Chrifti in Urbem, me» 
paa Pa ff Dag deRefurreétione.

Efter at Prcrsien havde ffriftet Folket, der vilde gaae til GUdS 
Bord, gik hand frem iKån, eller saaftemt der vare mange, ned til 
Ktrke-Doren, og icrste den Palme : Miferere mei Deus, og gav dem der 
agtede sig til Guos Bord et Slag paa Hovedet med et Aflåsnings Riis; 
Naar Psalmen var ttf Ende, begyndte hund at gaae paa ny omkring og 
sagde: Z Navn Fårs og Sons og Hellig Aands, hvorpaa hand gav 
enhver af dem, som havde ff iftet, z Slag med Aflosnings Risset. 
Diaconen gik efter og talde, hvor mange de vare, som vilde til Guds 
Bord; derpaa lcrsic Prcrsten en Bekiendelse om daglige Synder, og 
Folket laste efter.

Vie Vandet blev viet hver Sondag for Guds -Tienesten, men 
ikke paa andre Hellige Dage, derpaa blev det satt uden sor Kirke-Do
ren, og gik da hver Mand til, og toge af dette Vre-Vandi Kander, 

K k 3 Potter,
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Potter, Horn rc. og stankededet, naar de kom hiem, paa deres Fa, 
deres Tyende og omkring deres Huuse.

Loverdagen far Paaffe blev Ilden udflukt i enhver Gaard, og ny 
Ild sogt hos Prüften, fom da tilforn maatte vies af ham, saaftemtden 
ffulde due noget, og kand man giette sigtil, hvor omhyggelig man har 
varet, at Ilden ikke Aaret omkring maatte udslukkes, paa det ikke den 
forckeente Kraft og Velsignelse,som var hos denne indviede Ild, derover 
maatte tabes.

Hver Sondag efter at Vandet var bleven viet, gik Prasten frem 
i Kirken, og Diaconm efter ham med Vand-Fadet, og stankte hand hist 
og her med Stanke - Kosten paa alt Folket. Imidlertid laste hand de 
Ord af den 51 Psalme: Afpergis me Domine Hyfopo.

Paa Palme-Sondag blev en Palme viet, og siden brandt til 
Affe paa Alter-Steenen, der paa Jslandff kaldes Paxfpialld, oghvor- 
paa deres Venerabiie stod. Jeg har medens jeg var i Island hos ad« 
ffillige Antiqvariis sogt,at faae Originem og Bemerkelsen af dette Ord, 
men forgieves. Det er ellers bekiendt, (*)  at under denne firkantede 
Steen, der ligger midt paa Alteret, et lidet Pergements Brev, inde« 
holdende Efterretning, naar Kirken har varet bygt, og hvem den har 
varet helliget, er bleven forvaret, tillige med nogle formeente Reliqviec 
af de Helgenes Been, hvilket jeg og har funden her i Sielland i Boes« 
lunde Kirkes Altere. Den Affe,som blev brandt afden indviede Palme, 
blev forvaret i en Pose til Affe-Onsdag, da den efter Messen i Kirken 
blev stanket paa Folket. Mand for Mand gik nemlig til Prasten, som 
stod i Chors-Dorren, og stankede hand damed etlldet Riis noger paa 
enhver af dem, imidlertid laste hand noget sagte hos sig selv.

Alle

C) Med hvad Ceremoni« denne Steen eller Tavle er bleve« nedlagt i Alteret, naar det 
blev indviet, kand larses tJ.F SioyerS Mufeo Miniftri Ecclef n.p.20. fq. og om de derunder forvarede 
ReliqvicrLaurentii Tcrpagri Diffide Sepulchro Altaris, f. Reliqviis Sacris inaltaribuscondi folitis, 
nakn.r7o4.Sam.Schelwiq6 Prüffung desPabstthumsp.844.847 fq- Sam.TheodoriSchönkands 
Historische Nachricht von Altären od. Lipf. 1716. p. 56.117. Cafp, Sagittarius de Martyrum Nata- 
Utiis. p. 50. fq.
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(*)  Alle biffe Ceremonier, Messer for LeAfdede, Papistiske 
Sange, bestemte AarS Tider,utallige Helgenes Hoytider,som ex opere 
operato blcve iagttagne, og derved Folket i nd bilder, atnaardeikkun 
vagttoge flige udvortes Ting, deba vare i Naade hos GUd, afffaffede 
Herr Gisser Einersen,og viistederimod, hvorledes man i Hiertcns Op
rigtighed, Aand og Sandhed ssulde paakalde den Tre - Enige GUd, og 
tiene ham med en fornuftig Guds Dyrkelse.

Paa det hand og des bedre kunde forsikre sig om, at Prosterne 
hver i sin Meenighed vilde rette sig efter de af ham givne Formaninger, 
og ey fremture udi de Vildfarelser de hidindtil havde vatret hengivne til, 
saa forelagde band dem Hans Majestcets Kirke Ordivantz, viiste dem de 
Anordnmger/tom der udi varegiorde til deresMenigheters Opbyggelse, 
og paalagde dem med en Eed at forpligte sig, at devrlde holde sig famine 
efterrettelige. Jeg h r den Forpligtelse, fom Pmstessabet har udste
det, hvilken jeg agter vcrrd her at indfores:

Jititum vier Kiennemenn SkalholltsStiktes, ad vær vilium yfer 
olT taka vors Heygbornafta Herra Kongfens Ordinatio, fem GUd ge- 
fur oíTfina Nocid til, og vor Formadur verdur oiT tilfeigiandes, ad 
holldnum auilum Kiennemannlegum Freyheitum, ho afíeigium vier 
hana ad motitanda i nockurn Mcata, had hefiu Lande bærelegt er.

i. e.
ViPrcester i Skalholts Stiftb tiende, atvi ville modtage vor 

Hsybaarenste Hem s Kongens Ordinantz, saaledes som GUd giver os 
Naaderil, og vores Formand tilsiger os det, naar vi beholde alle vores 
Prcestelige Friheder, dog erkläre vi c s, at vi ey j nogen Maade ville 
fttte os op imod samme, saavidt dette Land tand taale.

Imid«

C)Noql« af tie Iblandste Scr'bentere,oa ssrdelesHr.Zov Eiqilson-i Continuationem afHun- 
gervaka a-fore fom nv^t merkvardigt, at den rzde Liffop i Skalholt ved Navn Svenn, (der skal have 
havt di-«Gave,at size mavgeTing tilforn,som hand og selv,da hand var Prcest paa Skalholt,sige« at have 
spaaetsig, at band ffulde vorde Biffoo i samme Stift,) skal have sagt, at hans fierde Eftermand, som 
Mi Herr Gisser Einersen, vilde afffaffe Siele-Messer, de mange hellige Dage, og da brugelige Ler«, 
«ion?r, hvilket siden mere og mere vilde tage overh rand, saa hand til den Did hellere vilde gnñe ÑU 
Son, atvme Hyrde paa Skalholt end Praest sammesteds-
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Imidlertid fandtes dog adskillige, scerdeles blank de Gamle, der 
ey vilde underkaste sig denne Kirke »Ordinanft ; Paa det nu Bistopen 
kunde des neyere udforste enhvers Sindelav/ saa kaldede Hand alle Prce- 
ster af Sonder-og Dester-Fierdingen i Aaret 1542. til sig til Middal i 
Laugardal, oplceste Kirke Ordmantzen for deny og forlangede, at enhver 
reent ud stulde erkläre sig, om de vilde holde sig denne Ordinal efterret« 
lig etter ikke.

Derpaa erklcerede 28 Praster sig, ardevilderette sig ester Ordí- 
nantzen/ faa vidt Prcrste Embedet vedkom, naar de kunde mch Ordman- 
tzen faae de Beger, som de havde behov, bade derhos at Kongen vilde 
lade dem beholde Kirke Godset og de scedvanlige Indkomme, paa det de 
desbedre kunde iagttage deres Embede; endelig begierede de, at det som 
efter Islands Leylighed ikke kunde holdes, og dog i Ordmantzen var an
befaler, dem ikke maatte paabyrdes, hvorover deres Superintendent 
kunde give ncrrmece Forklaring. Deres striftlige Revers lyder faaledes:

I Nafne Heilagrar 4Drcnningar.

vier efterf krifader Preftar Sxalhollts Stifftis ad å Midvi-
^kudagenn nærftan fyrerPetri ogPauli I Middal oft almennelegrePre- 

ftaftefnu,otrum effter Drottenlega Holdgan 1542. vorum vierkrafder 
endelegs Svars vppoo vors kiærafta og Nadugafta Herra Kongfens Kyr- 
kiu Ordn, fem vor Superintendens Hr. Gyffur Einarffon liet har fyrer 
oiT upplefai Hvoria Kyrkiu Ordu vier famhyckium og med Tockum I 
ellum heim Greinum, fem oahræra kiennemanlegt Emhætte, effter 
hvi GUdgefur oils Noad til, og vor Yfermadunn verdur off tilfegande, 
ef vier fatum ær Bækur med helfum Ordu Bæklinge fem offnaudfy- 
niar, ad hølldnum vorum kiennemannlegum Fryheitum. Bidiande 
vore Notdugafta Herra Kongl. Maj. ad unna off Hailds og Medferdar 
effterSkiallegheitum oa Klauftrum, Kyrknagotfe og veniulegre Kien- 
nemanna Rentu, fem tilfbrna hefur vered, ad heff helldur megum 
vier gaumgiæfelegar vorum Kiennemanfkap framfylgia. Vilium 
vier effterf krifader Preftar fy na vorum Nadugafta Herra Kongenum 
allann hann fruñad, Hlydne ogHolluftu fem vier megum. Hier-

imot
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imot audmiuklega bidiande hans Ncaduguftu Ncttd, ad ßad verde ecke 
hier i Lande fkickad og ítadfeftaf Kongl. Majt. Vmbodsmanne, med 
vors Superintendentis og beftu Manna, lærdra og leikra, fem hier 
kann ecke elfter £ effare Kyrkiu Ordn hallded ad vera, og hier krefur 
annarar Skikunar, efter hvi fern vor Superintendens kann framar meir 
ad lega. Til Sannenda og Vitnesburdar hierum ßrykium vier vor 
Innfigle nedan â hetta Bref fkrifad afama Stad care ogDegefemfyrr 
feger.

I) Alexius Palffon. 2) Bryniolfur Halldorilbn Prestur. Z) 
Martein &c. Einarffon. 4) Bardur Scc. Eyolfffon. 5) Freiftein &c. 
Grymffon. 6) Gudmundur 8cc. Jonilon. 7) Eyrekur Jonffon Scc. 8) 
Magnus &c. Jonffon. 9) Jon. Scc. Biarnafon. 10) Svein Scc. Porbiar- 
narfon. ii) Eirekur Scc. Grimffon. 12) Biørn Scc. Olafffon. IZ) Jon 
&c. £orleifffon. 14) Lofftur Scc. Narfafon. 15) Jon Scc. Einarffon. 
16) Arne Arnorffon. 17) Turne Scc. Gudmundffon. 18) Stephan See*  
Hallkellffon. 19) Jon Scc. Jonffon. 20) Asgeir Scc. Hakonarfon. 21) 
4>ordur Scc. Gislafon. 22) Oddur See. Halldorffon. 2Z) Magnus Scc. s 
Eyolfflbn. 24) Einar Scc. Olafffon. 25) Snorre Scc. Hialmflon. 26) 
Gisle Scc. Nikulaffon. 27) Gisle Scc. Jonffon. 28) Ólafur Jonffon.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) '

i. e.

I den Hellige Tre-Eenigheds Navn.
Vi efttrssrevne Pra'ster t Skalholts Stift defiende, at paa Onsdagen 
for Petri og Pauli Messe, Aar efter Christi Byrd 1542. dlev i Middal 
paa almindelig Prceste « Mode, vort endelige Svar fordret om vor kie- 
reste og NaadigsteHr.Konges KirkeOrdinantz,som vor Superintendens 

Herr 
i) Abbed i Vidoe Kloster. Det var denne Alexius Vaulftn, som af Claus van Merwitzblev 

dreven af Vidoe Kloster, hand opholdt sig siden paa Hole i Grimsnes, og havde sin Livs Tiid af ve dertil 
liggende Jorder sin Underholdning. Tilforn havde hand varret Pr<rst paa Thingvrlle. 2) i Odde, 
g)i Skadestad, sidenLiffop. 4)iReinevalle. s)>Stafholt. 6) 7)iReykholt. 8) 9) paa Brede« 
bolstad, ro) iHvamme iNorderdal. u) i Gilsbacke. ir) i Rune, »g) i Valnsfiord. 14) i Stadar« 
hraun. 1$) 16) i Hitardal. 17) ig) i Laugard-rle- 19) 20) i Lunde. 21) 22) i Gaulveriabai 
23) i Selardal. 24) i Garde vaa Alftanas. 25) i Hollte under Orfield. 26) 27) fom siden blev 
Bispi Skalholt. 28)
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HerrGisser Einersen der lod oplcese for os, hvilken Kirke-Ordinantz vi 
samtykke og modtage Lalle Puncter, som vedkomme det Prastelige Em
bede, efter den Made, som Gud os dertil vil forleme og som vores For
mand ds tilsigendes vorder, saaftemt vi med denne Orcknantz kand be
komme de Boger som os fornodne ere, og vi maae beholde vorePm- 
stetige Friheder. Vi bede vores Naadigste Herre Kongen, at unde oS 
Ophold og Underholdning efter de skriftlige Beviistr (eller Jorde-Bo- 
ger) som forefindes paa Klosterne, faa og af Kirke-Godset, og de sæd
vanlige Prcrstelige Indkomme, som tilforn haver Mret, atvides bedre 
og med desstorre Fliid kunde fore vores Pmstelige Embede. Vi efter- 
ffrevnePrcester ville vise vor Naadigste Herre Kongen al den Troskab, 
Lydighed og Underdanighed, som i vores Formue er; Derimod bede vi 
Hans Naadigste Naade, at her i Island ey noget maae besiuttes og an- 
ordnes af deres Kongelige Majestæts Ombuds-Mand, som ey efter 
denne Kirke-Ordinantz kand holdes, inen at det maae forholdes efter vor 
Superintendentes og de beste saavel Lcrrde.som Leeg Mands Raad, ef
terdi her udkrceves andre Skikke, som vores Superintendent ncermere 
kand berette. Til Stadfæstelse og Vidnesbyrd herpaa trykke vi vores 
Indsegl neden under dette Brev, som er skreven paa forbencrvnte 
Sted, Aar og Dag.

Derimod vare 6 andre Prcrster, der undskyldte sig for, at under
kaste sig Kirke Oråantzen. Disse foregave deres Alderdom og Svag
hed, og bade, at de ey maatte tvinges til de Ting, som de eyvarenrag- 
tige til atholde, hvilket deres egen Bekiendelse udforliger forklarer.

£ad medkiennunft vier Effterfkrifader Kicnnemenn, ad vier 
hßfum heyrt nylega af vorum Formanne Hr. Gyffare Einarfyne vors 
nadugafta Hr. Kongfens Bodf kap, i hverium hanns Nitid vil vmbreita 
lCtita Embættis giørd kiennemannlegrar StiettarEnn føkum vors All- 
durdoms og Veikleika, kennum vær oifecke Menn til, ad medtaka an
nan Kiennemanf kap, enn hann, fem vier høfum wdnr underjocitaft, og 
vier hofurn leinge medblifed. Ha bidium vier Hans Verduguftu 
Noad, ad freyngia off ecke til heirra Hinta, fem vier erum ei Menn til 
under ad ganga. Vilium vier giarnan fyna vorum Nadugafta Herra 

Tru-
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Trufkap, Hlydne ogHolluftuiøllum jjeimHlutum, fem offer mø
gu legt. Og til fannenda hierum ßrykium vier vor Innfigle â hetta 
Bref. Skrifad a Middal Mid vikudagen nærftann fyrer Peturs Mella og 
Pals a allmennelegre Presta Stefnu Anno Domini 1542.

Sigurdur Abóte oa pyckvabæ (1) (*)  Bergur &c. Jonffon. 
4?orleifur6cc. Eireckffon (Z) Jon&c. Hedinffon. (4) 
Ólafur &c. Kolbeinffon (5) Jon &c. Eireckffon. (6)

i. e.

Vi efterffrevne Pmster bekiende, at vi nylig af vores Formand Herr 
Grsser Elnersen har hort vor Naadigste Konges Bud og Villie, efter 
hvilken Hans Naade vil lade Priste Standens Embedes - Forretninger 
forandre. Men efterdi vi ere gamle og svage/ finde vi os ikke duelige til/ 
at modtage anden Lårdom end den, vi tilforn have forpligtet os til/ og 
vi lcenge ere blevne udi. Derfor bede vi Hans Vcrrdigfte Naade / at 
hand ey tvinger os til de Ting, somvi ikke ere i Stand til at holde. Vi 
ville gierne bevise vor Naadigste Herre Troskab, Lydighed og Underda
nighed i alle de Ting, som os ere muelige. Og til Stadfæstelse herpaa 
fttte vi vores Indsegl paa dette Brev. Skrevet i Middal paa alminde
lig Prceste Savne. Ncrste Onsdag for Peters og Pauls Messe Anno 
Domini 1542.

Hvorledes de andre Praester i Stiftet, hvilke og vel ere blevne til- 
holdne, at give deres endelige Meening tilkiende, have erklcrret sig, er 
mig ikke forekommen, hvorfor jeg onsser, atnaar nogen derom stulde 
have Efterretning, samme mig maae vorde meddeelt.

Ll 2 §. il

(*)  O H<rr Sigurd« har siden forandret sine La à, thi ikke at tale derom, at Herr 
Gisser noget bereiter recommendefebt ham e« ung Person til Uuderviisning, saa beretter Palladiut 
udi en Skrivelse til Bistop Ion Arasen i Aaret iZ-tv at band havde antaget den reene keerdom. 3) Paa 
Bredebo!stad i Fliotshliid. 4) i Saurbae. 5) i Watnsfisrd. Denne Pr«st domte A.1549. B. Jon 
Arasens Forhold ulovligt og utilbsrligt, hvoraf jeg flutter, at haud sg maae v«re kommen til bedre 
Eftertanke.
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§. IL
3 dette Aar 1542. (*)  bekom Herr Gisser Einersen Befalning, 

at hand ffulde komme tilKiobenhavN, efterdi Hans Majestät/ fom bet 
heder i Konge-Brevet àretGottorp Loverdagrn efter Lætare 1542. 
vilde lade ham undervise om en christclig Reformation, som H. M. med 
Dannemarks og Norges Rigers Raad, efter lcrrde Mands Villie og 
Samtykke, havde besluttet allevegne at ffulle indfores, og af enhver 
iagttages. Ti! den Ende blev hand beordret/paa et afKongens Skibe, 
som ham blev tilsendt, at forfoye sig tilKiobenhavN, og fik hand tillige 
den Forstkring/üt Kongen vilde lade ham bringe tilbage til Island iaien. 
De 26 Artikler, som dette Aar bleve foyede til Kirke Oråantzen/ have 
vel givet Anledning til denne Befaknina, hvilken Biffop Gisser Ei- 
nersen allerunderdanigst i-agccog og strap efter foromtalte Prceste- 
Mode, nemlig Onsdagen efter Maricr Befogelse, begav flg paa Reysen 
tilKiobenhavN/ hvor hand ankom den 25 Mi. (**)

(**) Hand melder det selv i ssn Oopie-Bog med de Ord : Ann. 1542. laugdum vier til fio". 
nr Straumfirdc affara Nottens Midvikudagfens næfia cifter Vifitationis Mariæ oc komumm in die Ja
cobi hora tertia.

Biffop Zon Arasen blev og i samme LErende tilffreven, at hand 
ffulle mode i Kiobenhavn/ men hand havde ikke i Sinde,atboye stg for 
Kongen eller at vige fra denPapistiffeReliZion, derfor holdt hand det 
raadeligst/at blive tilbage, under Paaffud, at hand ey kunde taale saa 
lang en Reyse til Goes, men paa det hand ikke maatte beffyldes for 
aabenbare Ulydighed, saa sendte hand sin Son SigurderJonssen, sin 
Daatters Mand JsleifSigurdssen og Herr Oluf Hialtesen til Kioben
havn, med herhos folgende efter Originalen paa Pergament ukffrevne 
Skrivelse/ som Herr Archivarais Langebeck har vceret sila god at com- 
municcre mig:

Vorum

(*)  Herr Gissers anden Udreyse til Kiokenhavn er altsaa ikke at henfore tis 1540. men til 
Naret 1542. hvilket Bioen paa Skardsaae og Biskop Blynjolf Svenonius i deres Annals rigtig 
have obftrveut.
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Vorum Heygbornafta Hera, Hera Kong Chriftian heilfar eg kiærliga 
med Guds Kuedíu ; hacks eg ydrum Herradome audmyukliga oil 
Milldheit og goda Giôrninga er ydar Herradomr hefur mier jafnan 
giort, vil eg vnderuifa ydar Majeft. Ncod, at ec fieck ydar Nçqdar 
Skrifelfi hlydándi, at ec fkyllde koma til ydar Næde med ydartSkip, 
enn Hat fama Skip kom ecki til Islands og fuo Saker uors likamligs 
Kränkleika, fem Gud og goder Menn vita, heir ydar Vilia fatt fefgia er 
ec ecki Mann til at gefa mig til Sios uppa fuo langa Reifu til ydar Noidar 
Heradoms, fem ydar Magift. NOfldar Herradoras Bref og Bodfkapr til 
minn uppa hlyder, Hui med godra Manna Ron di hefi eg utfent vora 
kiæruftu Vini Herra,Sigurd Jonilon Canick £>randheims Dom-Kirkiu 
og Isleif Bonda SigurdiTon,og Siro Olaf Hialtaflon,treyftum vier at hef- 
fir fyrirf krifadir Menn mune beft Forftand a hafa, at forfara ydar He
radoms Vilia Islands Gagn og Biftand, hat eg og farækr Almugei Hola 
Dom-Kyrkiu Stikte kann og ma Gudi og ydar Heradomi til Heidurs og 
Æruadgiora, fuo og huadfem heñir Menn vilia ydrum Herradora» 
lofaminnavegna, og ydar Kongligt Magift. ûill uppa mig fetia fkal ec 
at Guds Vilia vel hallda epter allri minne Formegun hat eg kann og eg 
ma og get giort, kunna heñir miner Sendibodar at feigia ydar Nmdhat 
fleira eg fkrifa ecki Hui pat heir feigia ydar fkal fyrer minn Part aJleina 
fem eg væri fialfr har nalægr. Hiermed bifalar’eg ydar Verdugu N«d 
Almecktugum Gude nu og alia Tima, Var hetta Bref fkrifar i Hola 
Byfkupsdæmei Islande næftaDag epter Olafs Meflb fyrre Ba lidet var 
fra Guds Burd. MDXLIÍ. V ar

Jon med Guds £olennmædi 
Byf kup Ctt Holum i Islande.

Opskrift:
Vorum Heygbornafta Hera, Hera Kong Criftian Fridrikfvne 

korne Brefit til.

i. e.
Vores Hoybaarnste Herre, Herre Kong Christian 
med Guds Hilsen. Zeg tañer Eders Herredom'

/ hilser jeg 
Ydmygelig 

for
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for al Mildhed og Velgierninger, fom Eders Herredom bestandig har 
beviist mod mig. Eders Majestcet vil jeg herved berette, at jeg har 
faaet EderS Naades Skrivelse,hvis Indhold var, at jeg ffulde komme til 
Eders Naade med Eders Skib, men det samme Skib kom ikke tit 
Island. Desuden er jeg t Henseende til vores legemlig Svaghed, som 
GUd og gode Mcend er bekiendt, der vil sige Eder Sandhed, ikke Mand 
for at begive mig til Soes paa saa lang enReyfe til Eders Naades Her« 
redom, som Eders Majestcecs Brev og Bud til mig om formelder. 
Derfor har jeg efter godeMcrndsRaad udsendt vores kiereste Venner 
Herr Sigurder Jonssen,Tronhjems Dom-Kirkes Canonicus,Jslef 
Sigurdssen Bonde og Herr Oluf Hialtesen. Vi have den Forhaab« 
nrng, at disse anforte Mcenb best ville have Forstand paa, at forfare 
Eders Herredoms Villie, om Islands Beste og den Bistand, som jeg 
og den fattige Almue i Hole Dom-Kirkes Stift kand og maae giere 
GUd og Eders Herredom til Heder og SEre. Det som disse Mcend paa 
mine vegne ville love Eders Herredom og Eders Kongelige Majestcet 
mig vil paalegge, ffal jeg med Guds Villie efter min yderste Formue vel 
giere, saa viit jeg kand og maae giere det. Disse mine Sendebud kand 
sige Eders Naade flere Ting, som jeg ikke ffriver, thi hvad de sige Eder, 
ffal for min Deel allene agtes, fom jeg var selv ncervcerendes. Hermed 
befaler jeg Eders vcerdige Naade nu og altid den Almcegtige Gud. 
Var dette Brev ffrevet i Hole Bispedomme i Island nceste Dag efter 
den forste Olafs Messe, Aar efter Guds Byrd. 1542,

Hvorledes disse hans Sendebud i Kiobenhavn ere bleven mod
tagne, derom kand jeg intet videre berette end dette, at de holdt sig til 
Herr Gisser, som i mueligste Maader gik dem til haande, saa at og Jon 
Arasen siden i et Brev takkede Herr Gisser derfor. Videre aflagde 
Herr Sigurd Jonssen, der var Prcejt paa Greniadestad (maaffee og de 
2 andre med ham) sin Troffabs Eed til Kongen, og lovede, at holde det 
som Kongen befalede, hvorpaa Hans Majestcet og gav ham sit Beffier- 
melses Brev, men da hand kom tilbage igien, vilde hans Fader Bispen 
intet vide af det, som var bleven lovet, og Herr Sigurder ikke heller 
bryde den Eed hand havde giort, hvorfor hand og siden sad gandffe stille, 
og ikke mcengede sigi alle de fortrcedelige Ting og Uroligheder hans Fa« 
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der begyndte ; Hand kunde og om saa meget mindre finde Behag derudi/ 
da hand i Kisbenhavn uden Tviil nærmere indsaae denLutherffelteli- 
gions Sandhed/ som ieg flutter af et Brev, D. Palladius skrev til Biskop 
Zon 1550. der til sin Did stal anfereS.

Jeg finder ikke heller at Kongen den Did er bleven unaadig over 
Biskop Zon Arasens udeblivelse/ eller videre har befalet, ham noget 
fsrend 1545. da hand efter Kongelig Befalning indsamlede 400 Lod 
Solv af Kirkerne og Klostere i Holum Stift/ hvilke hand leverede tir 
Herr Otte Stigsen. Maaffee er det skeetderfor/ fordi hand den Did sad 
stille/ og Hans Majestæt endnu havde det Haab/ hand maatte ved 
flig udviist Naade lade sig bringe til Eftertanke.

Herr Gisser Einersens Reyse var derimod hans Stift til megen 
Nytte / thi hand bragte nogle herlige Anordninger med sig tilbage/ der 
tiente til Guds 2Eres Forfremmelse og hans Riges Udbredelse i det ham 
andttroede Bispedomme.

Paa det Kirken med Liden kunde vorde forsynet Med Lærere/ der 
kunde være duelige til at undervise andre i den Saliggiorende Guds 
Kundskab/ saa var Hans Majestæt betænkt pa«/ at faae Skoler paa Is
land indrettede/ hvorudi saa vel fmaae Bsrn kunde undervises i Læs
ning/ i Beger og anden Borne Lærdom, som og siden videre forfrem
mes i Stllderinger og boglige Videnskaber; Derfor lod Hans Ma
jestæt en Befalning udstede til Abbeden i Tickvebai Kloster/ Prioren i 
Skride Kloster/ og Abbedissen i Kirkebai Kloster/ at de ffulde holde en li
den Bårne Skole/ som Befalningen selv videre om formelder:

"wir Christian merk Guds Made Danmarckis Hor*  
" giss wendiss og Gottis Ronningh, Hertug i Slefvmh/ Hol- 
" sten/ Stormarn och Dytmerfchen / Greffue udi Oldennborgl) 
"och Delmenhorst, helsse etcher oß Elstelige Regelbunden» 
"Menndt/ Herr ^igvardt Abbett udi Cygkebeyer Rloster, 
"Hr. Brander Pryor udi Skbrediofeldts Lloster, og Regel- 
"bundenSøsterHalldoreAbbadissze, udiRirckebeyer Closter 
evmdeligenn mett Endt og vor Made., wilder/ at wii 

"haffue 
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" haffue forfarett hvorleediiss att ther paa vortt Lanndt Iss 
" landr, mettTydenn, om ther icke findissRaadt till udi Tyde, 
"schall blyffue br0sth paa Sogne Prester, Sogne Degne og 
"andre lerde Versöhner, thill Religionensudi thett 
"att der paa Landet thesverre, Heer till icke hastver verrett 
"holdne gode Schöler, effterföm anderstedts her udi Vore 
'' Ruge Danmark og Norge. Og efftherthii, att I icke ere saa 
"veil formuendiss, font andre Vore áster, Helligfeldt Mo- 
"ster, ogwid^e Moster &c. at Holle huer Edher een Latinste 
" Gchole, tha vedde Wii Eder og wille, att huer Edher retker 
" sig effkher ath holde een lyden Barnestole, thervdi hvertt L.lo- 
" ster akt opptugtis og larris Vnge B0rn theres a. b. c. d. og anden 
" B0rne Lerdom vdi. Thefligiste besorge the Gcholenrestere og 
"the persohnec, som kunde leere og uptuchthe famme vnge 
"B0rn; Og oss Elstelig Her Gittzer vor Superintendent ther 
" udi Skallholdt Stiat hver Edher tillstickendis vorder theris 
"thilborlighe Underholdninge till Marde, Fode og andenn 
" N0ttt0rfft. Dfligeste besorge samme unge B0rnn som vp- 
" tugtes i samme Skole, theres Underholdninge, paa thetk att 
"unge B^rnn saa megett thess williger maa dragis till Schole 
” ogLeerdom, G Ud till Acre og Religionen og Lhristendommen 
" till Beste og Forbedringe, och schall wor Fogett og Lens« 
" Mandt, naer hanndk kommer ther till Landett, fielst haffue 
"Tilsiun mett Edher att thette sira holdis. Heer wydher al- 
" tingest att rette Edher esster og ladher thett ingenlunde ; Be- 
" falendiss Edher Gudt. Gistwet paa Vortt Slotk M0bne- 
” hastn Vor Frue Astkenn Præfentationis Aar. m.d.xlii.

Under Vortt Signett.
Chriftian,

Paa de andre to Klostere i Skalholts Stift Helgeftld og Wiboe vilde 
Hans Majestcet have Latinffe Skoler indrettede efter et under samme 
Dato udgivet Konge-Brev.

"Wil
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” WH Christian mett Gudts Naade &c. helse Ether os 
' Eisteirge Regeibonden Mendt Abbedt Halldor udr Hellefieldtz 
' kloster og Forstander og tîîcemge Convent udi W^ØØ ^Klø« 
’’ sterevindeligen mett Gudt og Vor Naade. wilder, at wir 
''haffve forfarett, hvorlediss att ther mett Tyden, om'thericke 

stndcs Raadt tyl udi Tyde, schall blifve stor Brøst paa Sogne- 
' prcrster, Sogne Degne og andre leerde perloner/ som manii 
’’ kandt bruge ther paa wort Landt Island tyU Religionens Be- 
hoffVdithrz/akt hertyl, thisverreicke haffver werett hollet 
gode Scholer ther paa Landett/ som anden stedtz, her udi 
wortt Ruge Danmark og Norge. Thii bede Wil Ether og 
wille, akt j for saadann Leylighedtz Gudc Allmcegtigste tyli 
2Lre, og Religionen og Lhristendommen tyil beste, rette Ether 
epter hver att Holle en rett godt Latinste Skole, ther udt Hel- 

’’ lefeldtz kloster og widøØ Moster, og besørge ther Scholeme- 
'ster Locater og persohner, theres NØdtØrfstige og tylloøriige 
"Underholdinge, til Mñde, Føde, og anden NødtØrfft, som 

osi Listelig Her Gitzer Enardtzon wor Superintendent ther 
" vdi Skalholts Stygt,hver Ether ttlfygendis worder. This- 
'ligeste besørge the fattige peblinge og unge persohner, som 
" samme Schoie trl Lcerdom besøgendes vorde, theris Under- 
" holdinge ther udi fornefnte Llostere, paa thet at unge perjoh- 
" ner mue faa meget thes bedre dragiss tyli Schoie, at Øffve sig 
" vdi Bogeiig Lcerdom, oggodeAonster, Gudttyll2Lre, og 
” Lhristendommen tyli Nytte og Bestandt,og schall worFoget 
"og Lensmandt, naar hand kommer, ther paaLandett, haffve 
" tllsiun mett, att thct hoiiis. Her wyder altingest att rette 
"Ether epter og lader thz ingenlunde befalendis ethr Gudt. 
"^kreffvet paa vortt Slott Riøbnehaffn vor Frue Afften 
"Præfentationis Aar MDXLII.

Under vortt Signett. 
Chriilian.

Mm At



274 ____ L. H. Zsrsto Afhandling__________ __

At disse Anstalter vare meget priiftlige, kand ingen negle, og, fia 
ftemtde vare bleven satte i Stand, kunde Guds Kirke deraf have ver tet 
stg den storste Nytte, scerdeles da Lcererne vare rare, der med Ntdkierhed 
vilde tage stg af deres Embede, men andre Forhindringer kom i Vcyen, 
at disse Befalninger ikke fik Fremgang, men langt meere kort efter bleve 
revócente, hvorpaa endelig Kloster Godset blev fecuianfent, og an
vendt til en anden Brug.

§. iZ.

Desuden var den store og lykkelige Reformator Chriñian 
HI. betcenkt paa, at udfeye den gamle Suurdey af Viduer, Messer og 
andre Vildfarelser,der havde ftrstet Rod iIsland, derfor gav hand, uden 
Tviil efter Biffop Gisser Einersens Forflag, der den Did, som tilforne 
er anfort, opholdt stg i Kiobenhavn, en Befalning til Prosterne i Skal- 
holts Stift, at de ffulde viise deres Tilhoren, at med flige Papistiffe 
Messer og Vigilier Saligheden ikke blev forhvervet, men at GUd allene 
ved stnNaade for Christi ffyld ffienker dem det evige Liv, som troe paa 
hannem. Saa rart fom dette og andre Konge-Breve ere, der kunde 
give en Oplysning i Islands Reformations Historie, i det deraf best 
kand fees, hvor omhyggelig Kirkens Foster - Fader, den fromme Kong 
Chriftian in. har vcrret, atten ffadkligeStol, som Paven vedfalffe 
Lcerdomme havde opreisti Kirken, maatte kuldkastes, og GUd derimod 
rn Tempel bygges, hvorudi hand kunde tienes i Aand og Sandhed, faa 
fornodent agter jeg det, at dette og andre Refcnpter, der kunde give Op
lysning i de Tiders Kirke-Historie, her anfores, og haaber jeg, det vil 
vcere een og anden kiert, at flige Documenter vorde confervente, der i 
Historien ere langt meere umistelige, end andre tone Beretninger, og 
ugrundede Gisninger, hvormed man opholder Laseren, at jeg ikke taler 
om, hvor mange Feyl man kunde undgaae, faaftemt man var omhyg
gelig for, at forvare dem. Konge-Brevet er dette:

Vi Christian med Guds Naade &c. Helst Eder alle 
Sogne praester og Guds Ords prædikere, font bygge og bue 
ydr alt Skalholt Stigt paa vort Land Island crvmdelrgen 

med
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nred Gud og vor Naade. Vrider at os er til viidendes vorder, 
hvorledes ar ibland andet stal Iislands Løv der paa Landet ind
holde, hvorledes at Mennifferne formedelst ViZiller, Messer og 
andre Mennefflige Indfetninger og andre u endelige Ceremo
nis ffulle kunde fange og forhverve deres Salighed, og mange 
vores fattige Underfaatte der paa Landet af Uforstand og 
Simpelhed ffnlle endnu staae, bygge og forlade sig paa famme 
Messr, ViMerog andre gode Gisninger og Fortieneste, deraf 
at fange deres Salighed og ikke formedelst hans Søns Døds 
og Blods Udgydelses skyld. Thi beder vi Eder alle og Enhver 
fterdeeles, at I fanmre Artikel udi famme Islands Lov forklare 
for Eders Sognemoend og fattige simpel Almue, den atvoere 
imod den Hellige Skrisst. Thi ak deres Salighed icke staaer 
udi siradanne Messer, Vigilis, Faste og andre Fortienester, fom 
deres Lov indeholder, og dehertil have bygt og forladt dennem 
paa, men den staar allemste paa den Alrncrgrigste Guds store og 
runde Naade og Miskund, formedelst hands øøns uskyldige 
Død og pine, lom hand for vor Synds styld haver lidet paa 
Naarfets Galge, haver Hand aftoet alle vore Synder, og der
med forhvervet os den oevige Salighed,med andre Guds Ord, 
at undervisse og forklare dem udi, at de maa blive undervisset, 
hvormed de stulle fange deres Salighed, og derhos og frem- 
merst dagligen øg ideligen loere dennem den Latechismum og 
BØrne Lcerdom, fom gode Sogne-proester og Hyrder bør ak 
giøre deres rette Faar og SøAnemoend, ladendes det ingen
lunde. Befalendes Eder GUd. Skrevet paa vort Slot 
Wøbenhaffn Søndagen nest efter vor Frues Dag Præfentario- 
nis Aar, MDXLII.

Under Vort Signet 
Chriftian.

Dette Refcripe, fda gudeligt og nødvendigt det i sig selv var, 
maatte nødvendig vcrre et Tordenflag i alle deres Aren og Hierter, der 
hidindtil havde funden sig vel veddet, som Almuen maatte yde til dem 
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for Siele Messer og Vigiliev. Da de nu ved Hr. Gissers Tilbagekomst 
og dette Konge-Breves Publication faae/ at denne deres GUd blev dem 
borttagen , og de ikke kunde raade over andres Gods eller stede sig af 
andres Sveed/ faa meget dennem lystede, foraarsagede det den sterste 
Forbittrelse blank de Catholffe Prcrster/ og faae man da, hos en stor 
Deel/ hvor oprigtig den Eed havde met, som de tilforn havde aflagt 
paa Kirke - Ordinance«. Nogle nedlagde deres Prcrste - Embede, faa 
der i 2 eller 3 Aar ingen Guds-Tieneste blev holden i deres Kirker, andre 
vidste at forestille Forceldrene disse Forandringer faa farlige og skadelige 
at de ey vilde tilstede deres Born, som ellers havde lcertneget/ at vies til 
Prcrster. De/ fom kom til Embedet/ vare enten de fattigste/ eller Bi
spen maatte tage til Prcrster dem hand ikkun kunde faae, og de vare kom
men faa viit, at de kunde læfe i en Bog, ja hand faae sig tvungen til f ar 
tage Bonder til Prcrster, og fordi der var faa stor en Mangel paa stige 
Ler vilde give Gud Meen, og fremfore Guds Ord uden Menniffe Bud, 
maatte enPrcrst besorge 3 a 4 Menigheder; en Deel af Almuen vilde 
ikke heller besoge Guds-Tienesten hos dem, som de meenteatvcrrebe- 
fcrnget med en ny Lcrrdom, og saaledes gik det mestendeels faa lcrnge Hr. 
Giss r Einersen levede/ ligeledes i hans Eftermands Tud, indtil de gamle 
Prcrster vare uddode.

Hos alt dette lod Hr. Gisser Einersen ikke Modet falde / men 
giorde sin mueligste Fliid/ at faae Perfoner i Tide præparerede f der 
kunde vcrre tienlige i Guds Kirke og Menighed. Til Bevris herpå« 
land folgende Brev tiene, hvilket hand med et fattigt ungt Menniffe 
sendte til Abbeden paa Tyckebai Kloster Hr. Sigurd, der moxen var den 
eneste, som de, der vilde studere, kunde tage deres Tilflugt til:

Mitto vobis hunc pauperem puerum, ut pro gloria Dei fluatis 
eum unum aut alterum annum in domibus veftris manere &aliqvid 
boni difcere, ita ut deinceps idoneus fieri poffit Ecclefiæ Dei fervire. 
Pro his indeficientia praemia ab eo percepturi, qvi nullius oblivifcitur 
benefaéti. Sic teftatur dicens : Uni ex minimis meis qvi dederit po
culum aqvæ frigidæ &c. Oremus pro in vicem, ut falvemur.

§. 14»
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14*
Imidlertid saae Kongen meget visselig forud,at Pmsternes Ind« 

komme meget vilde formindskes ved det at de Papistiske Messer re. dleve 
afffaffede, og at det vilde fattes dem, paa den fornodne Underholdning, 
hvorfor hand var betankt paa anden Maade, at forskaffe dem lovlige 
Indkomster. Herr Gisser Einersens Forestilling, som hand giorde i 
Prcesternes Navn, blev derfor allernaadigst refle&eret paa, at der 
ffulde tages Tiende af Kirkens Part til de Prasters Ophold, der ikke 
havde det, de kunde leve af, derhos blev Bonderne anbefalet, ligesom det 
tilforn havde varet sadvanligt, at yde til Prasterne Hoetold og for 
Zordfard,. endelig blev Prasterne lovet, at Leens « Manden ey ffulde 
have Magt, at paalegge dem nogen Tynge eller Udgift uden det af Kon
gen blev tilkiendegivet. Dette er Hoved Jndholden af felgende 
Konge-Brev:

Vi Ohrissian med Guds Naade &c. Gi^re alle vitterligt, 
at meenige Sogne-Prasser udi Skalholts Stigr paa vort 
Land Island hafve nu ladet give os tilkiende dennenr belan
gende, att efterdi Messer og Vigilier, og andre saadan ugude
lige Ceremoniet: og Misbrug, fôm hertü disverre baver varet 
brugt, der paa Landet stulle nu blive, føm tilbørlig er aflagde, 
da vil deres Rente og Underholdninge dermed blive formlnd- 
stet og for ringe fore at opholde dennem og deres Hustruer og 
25ørn med. Da paa det at Sogne-praste og de Guds Ords 
perfoner og Dennere, lom ssulle pradike og lare den fattige 
simpel og uforstandige Almuge Guds hellrge Ord og deres 
Siels Salighed mueliigevel have og fange deres nddt^rftige 
Opholdinge ogdermedDLdenicke stal blrveBr^st förSogne- 
Praster for den Ophold styld: Da stal vor Lens Mand der 
paa Landet med Os Elskelig Hr. Gitzer Einerstn vor Super
intendent udi Skaraldt r^tigt have Fuldmagt og Befaling, 
at forfare famme Sogne « prasters Rente og Opholdmng^ og 
hvrlke Sogne praste da sindes, fom Lcke have Rente nok, ar 
kunde nMorftrg holde sig af, da stulle de rage jaa megen Rente 
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af ALrckemespartas Tiender , hvorAirckeme ere saa bygde, 
ak de deticke selv behov have, og legge simime Wirkens part til 
Sogne - præsternes Underholdmnge. Dislige ville vt, at 
Kanderne ogAllmnen derover altSkarholtGtigk ffulle her- 
eprer lom tilforn ^give deres Sogne - prcester deres Hoetolde 
og Jordfcrrd ,(*)  efter som de af gammel Tud giort have. 
Icke ville vi heller, at Sogne-prasterne der over alt Skarholk 
Stigt ffnlle bejvcrrges med nogen Trnnge eller Udgift af vores 
Lensmand, uden de vore aabne Breve derom fangendes vorde. 
Givet paa vort Slott København Søndagen nast for vor 
Frue Dag Præfentationis Aar, MDXLII.

Under Vort Signet
Chriftian.

§. iS»
(•) Ved Hoe-Told forstaaes en vis Afgift ever Tiende/ som enhver Boefiddende i Landet, 

der havde nsgetHse at indhoste, aarlig havde at yde til Praesterne, hvorom jeg vil anfore nogle derom 
giorde Anordninger.

I een af Retter-Boderne Heeder det : Hoe > Told stal paa det seeneste ydes til den sidste Ma
ri« Messe, men den, som ey vil kr«ve eller modtage samme, stal ey have nogen Hoe - Told det Aar. 
Man ffal yde et ved Loven anbefalet Reeb med Hoe (Mññlbands Klifiñk er saaledeS at fvrstaae, at 
ved Loven var fastsat, hvor langt det Reeb maatteveere,hvori Hort skulde bindes,naar det blev hengt paa 
Hestene, der ffulde b«re det) som man giver Lammene, eller te Wetter Hoe (det er 160 Pund) naar man 
vil yde det efter Wetter (eller i Punde-Tall.) Den som ey vil brtale,ffal give 3 Øre (i.-.rMark 8 S killing- 
i Straf.

Anno 1510. den 5 Maji blev af Biskop Stephan, 6Pr«strrog 6 Lavrettes Mtvnd bcfluttet, 
det skulde t fremtiden saaledes uforanderlig holdes, at alle de, som have Boe og nogen Grars Avling 
stalle yde saa meget Hoe, som behoves til et Lams Foder, eller og betale fuld Penges Vverd derfor til den, 
som det tilkommer, eller hans lovlige Ombnds-Mand. De, som ey vilde betale denne Told, betale 
30re(2Mark 8 Skilling) og desuden deres Hor-Told.

Hvad Jordsands Penge angaaer, der bleve betalte til Praesterne for at synge over Liig og at 
kaste Jord paa dem, saa heder det derom ide 2Biffopers Thorlack Runolfsens og Ketrl Thorstensens 
Christen Rett C. 2.1 kirkiugarde fkal kaupa Leg vnder Mann XII. Alnum, nema Barn fie tanlauñ, 
had fkal kaupa halfuodyrra. Preftur fkal hafa VI. Alner fyrer Lykfaung. i. e. Foret Gravsted paa 
Kirke-Gaarden ffal man betale 12 Alen (d. e. en halv Rixdaler) men naar et Barn endnu ikke har Teen
der, stal manikkun betale halvdelen derfor: Prersten stal have 6 Alen (eller 24 Skilling) for at synge 
over et Liig.
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§- 15-
Jeg har tilforn anført/ at Herr Gisser Einersen i Aaret 1541. ud

gav en Theologiff Betænkning, at Præsternes Giftermaal var arundek 
udi Guds Ord; Paa Let nu Prcesterne og ved udvortes Fordeele 
maattebevcegestil, heller at begive sig udi et ChristeligtEgteffub/ end 
ved et u ordentligt og syndigt Levnet i deres Cælibatu vcere andre til An- 
stod, faa forundte Hans Maj'stcrt Allernaadigst, at naar Pursier gif
tede sig / deres Hustruer oa crgte Born ffulde gaae i Arv ester dennem. 
Originalen af dette Konge Brev findes ffreven paa Pergament og Kon
gens Seigl derunder hengende i St;fts-Klsten paa Skalholt, hvoraf her 
en accurat Udfftift meddeles:

Wi Christian» metí Gudts Naade Danmarck Norgis 
wendis og Gottis Ronningh Herttugh r Slesaigh Holstnu 
Gtormarnn ochDyttmerschen Grestue vdi Oldennborgh och 
Delmennhorsth Giøre alle witterllgtk att wi affwor synder- 
ligh Gunsth och NaaderAaa och paa thct att prestemendenne 
paa wortt Landt Isselandt schalle Hastae thes (tørre Orsagh till 
att gistne thennom vdi ett gott erllgtt och christeligrrLestut 
och huer heereffrer hastue fynn egenn egtte Hustrue och icke føre 
saadantt lØsth SkiØrlestnitt som Heer till (thes werre) steedt er, 
hastae vndt och tilladett och na metí thette wortt obne Brest 
vnde och tilladhe Att hurlcke ast samme prestemenndt eller an
der geystlige personer ther paa Landett tom gisste segh adi ett 
gott erligtt ecceschaff och tager sech en egtte Hustrue: tha mae 
och schulle same theris egtthe Hustruer och beggis theris rette 
egtte Børnn Som the estter thennom ladendis worder estter 
samme preftemenndts Dødt were theris rette Arstumge att 
arffue estter thennom allt theris rette estterladendis Godtzs 
och Atff rørendis och vrØrendis Godtzs som thennom sielf 
mett rette tlllhører liigesonr andre egtte Hustruer oc Børn ther 
paa Landet: Dogh saa att forn prestemenndt schulle were 
pligtige till at predicke och lere theris Sogne-Folck Gudts 
Hellige Ordt och Euangelium reentt och klartt och giøre then

nom
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nom tilbørlige Tienneste Vdi Rirckenn ochvdenn bode mett 
Sacramentternes Vdtdielinge od> anden Rettighedt effter 
Guddommelige Iudstttuinge ochBefalninge och raUeMaade 
sticke thenuom effter wor Ordinanndts ft»m wij om Religioneñ 
och andenn Rirckernnis Ordninngh mett wortt Elstl. Rugens 
Raadt och effter andre lerde Menndts Raadt och Sambtycke 
haffne offner alltt wortt Riige Danmarck og Norge ladett vd- 
gaae. Thij fordrede wij alle ehuo the helsth ere eller were kunde 
Serdelis wore Fogetther Embitzmeñdt oc alle añdre fornevnte 
prestemenndt theris Hustruer och Børun Heer emodt effrer lom 
forschreffuitt staar paa samme theres egtte Hustruer som the i 
saa Maade till Egtt tagendes worder; etter samme theris 
egtte Hustruer og BØrnn paa samme Arff effter fom forschreff 
uitt staar att hindre, hindre ladhe: eller i nogen Maade For- 
fanngh att giøre vnder wortt Hyllesth och Naade. Giffuitt 
paa wortt Zlott Lolenghussz Fredagen« nesth effter Sønda
gen« Ocuii Aar rc. mdxlv.

Vnder Vortt Signett
Chriilian,

Rltor OtteStyssen 
HØvritsnrandt paa Iflandt.

Da denne Befalning indkom til Island meente Herr Gisser Ei- 
nersen, den vilde foraarsage des storre Agtsomhed hos hans underha
vende Prcrfter, naar hand selv foregik dem med sit Exempel, derfor be
gav hand sig i Aaret i545.i Hosten udi Egteffab. Hand havde vel for« 
end hand izzy. begav sig til Dannemark for at indvies til Biskop trolo
vet sig med Hr. Odder Gottstalksens Softer, men hun havde i hans 
Fraværelse ladet sig besvangre af en Prcrftemand og fodde efter hans 
Tilbagekomft z levende Born, dis uagtet havdehandiSindk/ at crgte 
hende/ men hendes egen Broder forbenevnte Hr. Odder Gottss. gav li
geledes ved denne Leylighed tilkiende, hvor meget Kirkens og Guds Me
nig heds Sag laae ham paa Hjerte, thi hand sraraadde ham dette ForÄt 
alvorlig/ og foreftillede ham den Forargelse, som derved vilde foraarsa- 
ges, dertil kom et vrangvilligt Sind, som dette besovedeMenmsseud- 

vilfte
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vriste, hvorved Bispen lod sig bevæge, at ftafalde sit Forehavende/ og at 
vende fltiHierte til en anden, nemlig Catharine Hannes Daatter, Lav- 
Mand Eagert Hannesens Soster. Derved bleve mange saavel gamle 
som unge Prcrster bevægede, at gifte sig z hvilket de nusaa meget heller 
giorde/da de kunde faae Deel udi den forommeldte Kongelig Benaading 
for deres Hustruer og Born, og tillige derved sparede de Boder de til
forn maatte give til Bispen, nemlig 8 til 12 Rdlr. for hvert Barn de av
lede med deres Concubina.

§. 16.
I dette 1545de Aar lod Bistop Gisser Einersen en Dom få 

over nogle Mcend, der for den Forandrings styld, som var foregaaet i 
Religionen, unddroge sig fra, at betale den scrdvanlige Bispe Tiende til 
ham, og blev saaledes befluttet,at efterdi Gud havde befaletExod.XXV.’ 
Levit. XXVII. Num. XVIII. at Tiende ffulde ydes, Christen Balcken 
igientog det samme, hverken iTim.lil. eller Hr. 1. naar Paulus taler 
om det Apostoliffe Embede, noget blev funden om Firminger eller Kris- 
mavigftur, eller andre Ting/ hvilke Hr. Gisser ey efter gammel Sced- 
vane havde vildet holde ved lige/ Bispen desuden var dertil bestikket af 
Kongen og af alle saavel Leege som Lcrrde Mcend paa Oxeraae Thing 
antagen at vcere Prcesternes Formand, det da med rette tilkom Hr. Gis
ser at oppebcrre disse Tiender. Denne Dom er fåt den ute Januarii 
1545. Som hand bar Omsorg for at holde Bispe Stolens Indkomme 
ved lige, saa forglemte hand ikke andre Ting af hoyere Vigtighed, som 
scrrdeles angik hans Embede. Hand saae nemlig med Grcemmelfe, 
hvor langsom det fremgik med Reformationen, og hvor megen Hinder 
derved blev lagt, at Praesterne selv ey havde den fornodne Kundstab, og 
af Mangel derpaa fremforte deels vildfarende Lcrrdomme deels unyt
tige Ting, som man endnu har nogle af saadanne Prædikener fulde af 
Legender, om Pavens og Bispernes Magt over Sielene, hvad Dage 
man ffulde faste paa, og hvor fortienendes denne Gierning var, og s. v. 
det som derhos meest maatte gaae ham til Hierte, var, at ingen tienlige 
Boger bleve fundne i det Jslandste Sprog, som hand kunde recom- 
mendere dem at bruge, foruden det Ny Testamente, fom allerede 1540. 
i deres Moders Maal var bleven bekiendt iblant dem, derfor lod hand 

Nn sig 
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sig det vcrre angelegen, at faae denne Steen veltet af Veyen, hand over« 
talte til den Ende An. 1545- den gudfrygtige Hr. Odder Gottstalksen 
paa Althinget, at hand ffulde reyfe til Dannemark for at lade Antonii 
Corvini (*)  Postill trykke, som hand havde oversatt paa Islandff. 
Man maa flutte af den Fortale, som Odder Gottff. siden satte for 
denne Bog, at Biffoppen har opmuntret Prcesterne, at giere etTil- 
ffud, paa det dette saa nod vendige Verk kunde befodres tilTrykken, nren 
der vare ikke mange, som vilde lade sig overtale dertil. Det beretter 
hand selv i Fortalen til denne Bog med folgende Ord:

" Arcere Brødre : Jeg havde gierne Eder til Beste ladet 
"siere aanderigeBøgertrykke- nemlig Udleggelser over Øøm 
" dags Epistler og Evangelier de Sanétis Aaret omkring, havde 
"jeg ikkun havtForraad paa penge, men efterdi forleeden Aar 
" ikkun vare meget faae afEder Lurere, der vilde give noget der- 
"til, (at dette Arbeide kunde komme for Lystt) faa var det mig 
" allene umueligt/ at tage saa mange penge til Laans, der vilde 
"udfodres til at vekoste fligt etArberde.

Herr Odder Gottffalksen reyfte da ud af Landet og begav sig tik 
Rostock, hvor hand lod bemeldte Postill trykke under denne Titul:

Poftilla
Stuttar Vrfkyringar heirra Gudsfpialla, fem 

a ellum Sunnudegum Kring vm Arit 
predikut verda. Samanfettur fyre Fatæka 
Soknar Prefta oc hubuendur af virdiligum 

Manne D. Antonio Comino.
Enn a Norrænu vtlagdar af mier Odde 

Gotsfkalksfyne 
Prentadar i Raudftock af Ludowick Dietz

M. D.XLVI. 8-
. i. e.

(•) Om demie berømmelige Theologo, der t sin Til'd blev brugt at reformere i adMige 
kande, og endelig inaatte udstaae haarde Forfølgelser af interimißente, ber bragte Harn t et Haardt 
Fcengsel/som varede i z Aar, fortjener Hamelmanni Opp p. 922. fqq. at efterlceses, der ncrvneham 
Virum Incomparabilem, Udi Hr. V0N Skelens Philoe. Epiftdica p. 28. fq. anføres dette 0g titlige 

Nico- 
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i. e.
Postilla. Korte Udleggelser over Evangelia, over hvilke paa 

alle Sondage Aaret omkring vorder pmdiket. Sammensatt for fat
tige Praester og Huus-Bonder af den vcrrdige D. Antonio Corvino.

Men paaNorff Sprog udlagt af mig
Odder Gottffalksen.

Denne Bog bestaaer af 2 Deele, hvoraf den ferste gaaer tit 
Paaffe og har 115 Folia, og den anden indbefatter i6i. Blade og gaaer 
til 24 Sondag efter Trinitatis.

Udi Fortalen giver Hr. Odder Gottff. sit redelige Oyemcrrke til
gende/ at hand ved dette Arbeyde ikke fegte sin egen Roes,men allene, at 
vcrre dem til Nytte, der ffulde prcrdike for andre, men selv ikke havde den 
Kundffab i den Hell. Skrift, at de kunde samlnensette en Sermon, da de 
nu havde Leylighed enten at tage Materien til deres Prædikener af 
denne Bog, eller i det mindste kunde foråse deres Tilhorere disse Præ
dikener. Denne Fortale er ffreven i Rostock in Vigilia Nativitatis 
Chrifti 1546.

Til Slutningen af Bogen findes en Epilogas, hvori Praesterne 
paamindes, hver Sondag at foråse deres Tilhorere, saa snart Praedi- 
fen Mr fluitet, Lutheri Catechismum, derhos visses og, hvor nodven- 
digt det er for en årer, at hand selv veed og viser den sande Vey til Li
vet, og fom et Lys i Verden foregaaer sine Tilhorere med et got Exempel.

At jeg giver saa udforlig en Efterretning om denne Bog vil saa 
meget mindre vcere ubehageligt, da den nu er bleven saa rar, at meget 
faae Exemplarer vil findes deraf. Den blev den 16de April udi om
meldte 1546de Arr fcrrdig fra Trykken, og kom Hr. Odder Gottff. strax 
med samme ind iIsland, hvorpaa Hr. Gisser Einerfen af al Magt drev 

Nn 2 derpaa,

Nicolai Galli Brev kil Ioach. Westphalen. hvorndi band tilkiendegiverham Corvini Dsd, som indfaldt 
i Slant 1553. og kaldes Hand der piu» Confeííbr Chrifti. Saa findes og adskilligt merkvardigt om hans 
Forretninger og Aarvaagcnhed i Seckendorfs Hiftor. Luther. ed. Frick, p. 2340. fq 2241.1712. 
M. I. A. Skrudbergs Reformation der Stadt Hannover p. 194. fq. og D. Langemacks Hiftotia Catech. 
e. ll. p.468. fqq. Hr. Daniel Eberhard Baring har 1749.8. udgivet hans Levnets Beskrivelse. 
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derpå«, at Prasterne ffulde detiene sig deraf. Jeg vil her indfsre et 
par Breve, hvilke hand har ffreven i denne Sag, og som jeg har funden i 
hans forommeldte Oopie-Bog.

Det forste er ffreven til Officiales L Skalholts Stift og af fol
gende Indhold : ” Jeg hilser Eder Sir N. N. Skalholts DomI^ir- 
"kes Officialis med Guds og min Hilstn/ og giver Eder til- 
"kiende, at Glid haver gwet god Lycke tu det ZErende, fom 
"den arlige Mand Odder Gottffalkfen havde/ da Hand reiste 
" ud af Landet, og i forige Sommer blev talt om, da prasterne 
"vare forsamlede, faa at hand haver bragt med sig tilbage en 
" trykt postill fuper Dominicalia Evangelia per an num, prentet med 
"klar og god Stiil, hvrlken Bog snart alle praster icke maae 
"undvære/ somicke have andrestickellgeognstrasseligeSermo- 
"nev at fremfare. Thi da GUd nn haver givet os faadan Hielp 
"ogStyrcke, at fremfare og pradike hans Guddommelige 
"Ord/ bøt: det paa ingen Maade fra nu aflängere taales, at 
" man ville tie dermed, og dette Guds Ord rcke skulle have 
"Fremgang, jaa meget der staaertrl prasterne/ at de ved Guds 
" Krafft og fornefnte Bogs Hielp føge at befordre det ; Derfor 
"beder jeg Eder/ at I paa præsternes vegne i Eders Ombud 
" ere betankt paa, paa forestaaende praste Mode atkiøbe nogle 
" af disse Bøger, hvilcke de silden Lgien kand betale til Eder, thi 
"jeg troer de faaes for billtgpriiS/ naar man vilhielpetih ae 
"Odder faaer den Gield betalt/ jomhand paa nv har maatt 
” giøre / at denne Bog kunde komme L Trycken. I viide felv/ at 
"der ligger stor Magt paa, at vi ey forsømme noget af det vi 
"bør grøre, saa vi icke maae staae til Ansvar derfor/ at noget 
"ved vores Efterladenhed forsømmes/ der kand vare den AU- 
"mcegtige GUd tll Lov og 2Lre/ og os felv og vores Ievn- 
"Lhrisine til en nyttig Underviisnmg og avig Salighed. 
" Bene Vale in Chrifto JEfu. skrevet i Skalholt naste Fredag 
" effrer Lhristi Himmelfart Anno 1546. fub meo Secreto.

Det
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Det synes, nt dette Brev ikke har giort den forventede Virkning/ 
og at faae have varet villige til at kiobe denne Bog/ derfor lod Bispen 
G. E. i efterfelgende Aar denne Paamindelse circúlete blant Prasierne 
i sit Stift:

" Effkerdi alle prasier, fom ickun har Villie dertil , kunde 
"faaeden meget nødvendige postillas den årlige Mand Odder 
"Gottst.for billig Prus nemlig for zo Fiste (4 Marck Danste) 
" som derfor betales i Hafnefiord : Gaa byder og befaler jeg alle 
"praester, fom icke tilforn have denne Bog, at de uden Ophold 
"og med det allerførste ansiaste sig denne Bog tilliige med det 
"NyTestamente, og holde enTale paa hverGMdag ogH^y- 
"tids Dag fom den derudi findes, og tilluge oplast den lille Oa- 
'techismum i Modersmaal (Texta frædanna i Modurmale) nred 
"vildere fom dertil h-rer, paa det Guds Hiord ey maae favne 
"den Tilsyn ogF^de, fom den har meest behov og den tranger 
" til. Ellers vil HErren krave de Mennesiers Srale af vor 
"Haand, hvilcke ved vores Estterladenhed og Forsømmelse 
" forglemmes, hvis vi icke suge og vnfe dem Veyen til Salighed 
" af Guds Ord, naar vi kand have Leylighed dertll. Men jeg 
"forbyder prasierne, at fremfare estter den gamle Vane saa- 
" danne uforstandige Taler, som striide mod Guds Ord, og de 
" tilforn omtalte BMer. De Wre bedre, at de tie stille indtil de 
” fyívoc Ænfføffcf fig unberfføae stA lá/ñt giøtrc
” mob / strafremt de ellers ville nyde got af de prastelige Privile- 
" sier. Skulle nogle findes, fom ey ville vare denne min Befal- 
" rung lydige, faa kand de vist vente sig, at de derfor stal vorde 
” tiltalte. Jeg har bedre Forhaabning om de gode prasier, at 
" de bevirfe sig lydige i flrrge Ting, fom ere af faa vigtig enBety- 
" denhed, at det fornernlig maae ramme GUd til Lov og prus 
" og dem og deres Ievn Christen til avrg Salighed. Skrevet 
"SkalhOlt Feria Qvintain Cæna Domini 1547.

Saa ffrev hand og i samme pyemarke til em og anden Prasi 
fardeles, som til een ved Navn Tbordcr Paulssen , hvilken hand paa- 

N n 3 mm- 
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minder, at prcedike for sin Menighed af denne Postill, ogffuldedetend 
virre saa, at noget i denne Bog vilde forekomme ham anderledes, end 
hand tilforn havde meent, og havt Indsigt i een og anden Sag, faa 
ffulde hand dog med Tiiden, naar hand brugte den, finde det alt ander
ledes, thi GUd, siger hand, giver ikke sin Viisdom til lade og forsomme- 
lige Menmffer, men til dem som bede ham derom. Salig er den, som 
over sig i Guds Ord,sig og andre til Forbedring,og bringer derved Siele 
til GUd, verginge i denne Verdens Taage og Morkhed, hand stal faae 
Frelserens Ord at hore: Du troe Tiener, gak ind i din HErres Glcrde.

Det samme igientager hand og tit en officialis £r. ©nom, og 
slutter Brevet saaledes: Magis in hoc gaudendum, qvamretrogre- 
diendum nobis eft, quod digni habiti fumus pro nomine JEfu contu
meliam pati. Qvia vero Simeon dixit, Chriftus poiitus eft in fignum 
cui contradicetur, attamen certi fumus, quod hanc fuam ipfius caufam 
fc. prædicationem Evangelii velit per nos miferos fervos fuos defen
dere & promovere. Dominus confervet nos ad fui nominis gloriam.

Saa aarvaagen, som Herr Gisser Einersen var, at faae Hr. 
Odder Gottff. Bog i alles Hcrnder, saa megen Umage gjorde hand sig 
og, at faae Hr. Odder G. overtalt, at hand selv vilde lade sig bruge som 
et Redffab, offentlig at forkynde Guds Ord. Doét. Peder Palladius 
havde forsogt, at bevcrge ham dertil, at hand maatte lade sig vietil 
Prcrst, men forgieves. Nu gjorde og Hr. Gisser Einersen et Forsog og 
ffrev derfor 1546. folgende Ord til ham:

Meffis qvidem multa, operarii pauci. Dominus DEus dignétur 
nobis in fuam meífern operarios mittere, & tu ipfe, mi Otto, nullum 
potes DEo majus obfeqvium præftare, qvam fandum Evangelium 
pufillo Chrifti gregi ore proprio annunciare, iicut hoc ipfum tuis 
fcriptis & maximo labore profeifus es. Qvia DEus ab eo plus reqvi- 
ret, cui multum donavit. Ipfe te confervet ad gloriam fui nominis & 
Ecclefiæ ædificationem Amen.

Dog hand udrettede lige saa lidet hos Hr. Odder G. thi saa gierne 
som hand tiente sit Fcrdrene-Land med at oversette gudelige Boger, der 

kunde 
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kunde Virre hans Lands * Mænd til Opbyggelse, faa liden Tilboyelighed 
havde hand at være iblant Præsternes Tall, men Hand udvaldte heller 
en verdslig Betiening og modtog 1554. en Lavmands Tieneste, hvilken 
hand med Retstndighed forestod indtil 1557. da hand paa en ynkelig 
Maade kom af Dage. Hand var nemlig forpligtet som Lav - Mand 
aarlig at reyse tilAlthinget, og ligeledes til Kongens Gaard Bcstested, 
for der at levere den Afgift, hand havde at svare af Reinestæd Kloster. 
Hand havde ikke allene z Aar tilforn spaaet stg, at hand ikke ffulde doe en 
naturlig Dod, men og paa denne sidste Reyse, da hand paaReykholk 
fuldte et Liig til Grave, sagt til dem, som vare omkring hannem : Hier 
fitted hier fønn fem feigaftur er af ydur. Her secrJdm, som stal 
lededen kortesteTild blant Eder. Dn synes og, at hand noget 
har frygtet sig for, at gaae den ellers sædvanlige Vey, thi hand opholdt 
tgi 14 Dage efter got Veyr, for at gaae en anden Vey til Soes, men 

da Vinden ikke vilde foye sig, reyste hand Land-Veyen. Hand maatte 
der over en Aae kaldet Laxaae, da hand horde Vandets Brusen i samme, 
ffal hand have befalet sine Tienere, at riide ffarpt til, og derhos have 
sagt : Timen er kommen, men ikke Manden. Da hand var kom
men i Aaen, styrtede Hesten og Hr.Odder Gottff. af den, hand kom 
vel med Rod op paa en liden tor Piæc i Aaen, men den Kappe hand 
havde paa, foldede sig omkring hans Hoved, og fangede saa megen 
Vind, at hand paa ny blev udreven i 2(aen. Hans Folk naaede ham 
dog endelig, og bragte ham levende i Land, men det varede ikke længe 
forend hand opgav sin Aand, hvorpaa hand efter sin egen Begiering 
blev flyttet til Skalholt og der begraven hos sin i Live kiere Vm Hr. Gist 
str Einersen. At jeg endnu tilfoyer noget lidet om Hr. Odder Goktff. 
saa var hand hoy og vel voxen, faae got ud, og var ellers i Anseelse saa vel 
inden som udenlands. I sit Arbeyde var hand utrættelig, og havde be
standig noget at ffrîve og oversette. Hand havde Lyst trl Guds Ord, 
som hans Forretr inger, Reyser, og Bekostninger,tillige med hans efter
ladte Ski ister udviife. Af hans Skrifter ere mange aldrig kommen for 
Lyset; foruden det ved hans Omsorg ederede Ny Testament og Cor
vini har hand og 1545. oversatt D. Joh. Bugenhagens Christi 
Lidelses og Opstandelses Historie, som siden er trykti Kiobenhavn hos

Hans
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Hans Wmgaard 1^58» 4. med D. Petri kàdii Fortale, saa har Hand 
og leveret en Oversettelse af Jufti Jonæ Latinffe Forklaring og Prædike
ner over Catechismum der 1562.4. er trykt i Island. Jeg flutter og, 
at hand har oversatt den lille Catechismum, thi Hr. Gifler Eimrsen 
paaminder Præsterne, at de ffulde anskaffe sig den af Hr. Odder Gott- 
ffalkfen medbragte Catechismum, og flittig lcrse dm for deres Tilho- 
rere. Jeg har agtet det billigt, at giere denne Digrefllon om Hr. Odder 
Gottffalksen, paa det denne brave Mands Ihukommelse her nogenledes 
kunde conferveri, der ber ansees som een af de ferste Reformatoribus i 
Island. (*)

§. 17.
Endffient Hr. Biffer Einersen af yderste Evne fegte udi sit 

Stift at fremfere den reene og saliggiorende Lårdom, og ey lod det fat
tes paa sin Side, at vidne mod de Vildfarelser, fom Pavens Tilhcrn- 
gere havde leedet Folket udi, saa maatte hand dogerfare, det sandt at 
vcrre, fom c. S. Curio in Pasqvillo Ecftatico p. 48. siger : Non potuit 
commodius unqvam fides oppugnari, qvam fuperftitione veræ reli
gionis titulo palliata, thi hvor meget hand ffrev, hvor inderlig hand end 
formanede, saa blev dog den storste Deel fremturendes i sin Overtroe 
og Blindhed.

De Bonner og Sange, hvilke de tilforn havde lcrrt, vilde de ikke 
aflegge, men da de efter det sædvanlige præjudicium Antiqvitatis & 
Auéloritatis meente, at deres Forfcedre ikke heller havde vcrret Daarer, 
og Blinde, agtede de dem som Fsrforere, der vilde viise dem en anden 
og bedre Vey. Jeg vil her anføre nogle Prover af de Bonner ogPsal- 
mer, hvilke de brugte, og deels indtil denne Tiid ere bleven conferve

ret

(') Herr Odd. Gottss. Exempel kand sa tiene til Beviir, af den Regel ikke bsr agtes for al
mindelig : Nimmer nimmt ein gut End wo Politici die Religion curiren wollen, ssm Hand og fortiener et 
Sted iblantde gudfrygtige Juristers Tall, om hvilke Joh. Philipp Schmidius har skreven en smuk Cata
logo 111 in Schediasmate Hiftorico Litterario de pietate ôr fcriptis theologicis ICtorum Rostock 1730. og 
som hand p. 8. opregner en god Deel af dem, der har skreven ;i samme Materie, saa fertiener denuem at 
tilfoyes Gottl. Frid. Giide de I ¿torum Meritis in S. Scripturam Lipf. 1729. 4. N. Henr. Engebr. 
Schwat de Pietate & Meritis I ¿torum in Ecclefiam Lipf. 1730. Traugott Immanuel. Jerichoviani 
Epiftola de Iótis Theologis. Lipf. 1721, 4. Carmen deOrthodoxia Iétorum, Rostock 1729. 
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rede i nogle af de Gamles Hukommelse, deels ere extraherede af nogle 
Pergaments Blade jeg har funden.

Naar de om Morgenen opstobe og lagde sig om Aftenen, var de
res sirdvanlige Suk denne:

Signe mig Mærenn millda Moder Drottens mijns i. e. dm Milde 
Zomftue (Maria) min Herres Moder velsigne mig. '

Ved deres Arbeydes Begyndelse var .denne Bon brugelig:

Fridr og Nád Almåttigz ogEilijfs Guds ófkijranlegheit Heilags 
Anda, Hiålp oc Trauft Himnarikis Drottningar Marie, Bæn allra Hei- 
lagra ftyrke og ftijre til alls Gods allt vort Råd nu pc ad eilifu. i, e.

Den Almcrgtige og Evige GUds Fred og Naade, dm Hellig 
Aands u-udsigelige Fylde. Himmeriges Dronnings Marice Hielp og 
Trost, alle Helgenes Ben, styrke og styre alt vort Raad til alt got nu og 
til evig Tud.

Ellers var og denne Bon brugelig:

Fridr Guds Fødrs, NådocMyfkunfeme Guds Sonar, Huggun 
oc Milldi Heilags Anda, Hialp oc Trauft Modr myfkunfemennar oc 
allra Guds heilagra Manna Maria og IX. Eingla Chora fie yfir off nu oc 
ad eilifu Amen.

i.e. GUd Faders Fred, GUds Sons Naade og Miffundhed, 
den Hellig Aands Trost og Kierlighed, Miffundheds Moders og alle 
Guds Helliges Marice og de nie Engle Chor deres Hielp og Trost vcere 
over os nu og til evrg Tiid Amen.

Saa sang de og ofte efterfolgende Vers:

Fagr er faungr i Himna høli 
Hå heilager Einglar fijngia

Oo SkiWlfa
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SkiMlfa mun oc Vertflldinn tfll
Nær Dóm-Kluckurnar klíngia»

Jungfru Maria rióduft Ros
Hlífi oc fkyli oíT fra ollu 

Meine oc Grande,

L e. Den Sang i Himmelens Pallads er deylig / All Verden 
mase ffielve, naar Klokkerne tilDommen klinge. Jomfrue Maria dm 
rüdeste Rost/hielpe og devare os fra al Meen og Skade.

Ligeledes:
PetrocPWl tøRomi
Hiálpi mer á dómi
Og fo hin millda mær 
Sem marga Bæn hiåGudi fær.

te. Peder og Paul i Rom hielpe mig yaa Domme-Dagm/ fas 
Og den milde Jomfrus som ofte hos GUd -liver bsnhsrt.

Jeg forbigaser en anden viitloftig Pfalme af en Prcest Isn Po- 
velftn, Jsmftue Maria ti! Mre forfattet/ der er en Blanding af Latin 
og Jslandff/ fta det derhos maatte gaae den eenfoldige Almue/ der sang 
samme, som Nonnen/ naar hun lceste den Latinste Psalter. Hun 
Nes deri Maria confolata, Regina Cæli, San&a Mater Eli, Flos florum, 
vas morum, hortus aromatum, dulcis charismatum, dulcorans eß- 
fe&um deledtans deledtum &c. hyg nok herom.

Lige saa lidet vilde de lade den Afguds - Dyrkelse fare / fom blev 
dreven med Korsets Tilbedelse/ og de Afhedes Relikvier.

En af de gamle Catholste Bistoper paa Skalholt T-orkaker 
ThorhaWn/ som blevBzstop derpaa.Stedet 1178.0gdederis. (*)  

var
(•) Jblant de curíente ost nyttige Efterretninger,som udi Darsse Magazins r;de Heste fore

komme, eros adssilligt mrrkpñrdigtvm denne Bissop Thorlak Thochalssen mifart p. 8. t^. , bog viljes 
af
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var fsr lang Tud siden bleven agtet fom en Helgen/ og detSkmn hvori 
hans Reiiqviti: vare forvarede/ blev med stor Andagt/ eller rettere med 

O o 2 en

af hans Levvels Historie, som manhaveriMx-t. i det Islandske Sprog, og andre Samlingertilftyect 
og andet. I Aaret nzz. blev Hr. Thorlak Thsrhallssen fod paaHlidsrendeiFliotshlijd, som ligger i 
Skalholts Stift paa JSland; I sin Barndom havde hand vel Re synderlig Nemme, men var desmere 
flittig, hvorved band vandt errfærdeles Kierlighed af sin Læremester EyolfSæmundssen, der var Præst 
paa Odde og i sin Tiid brkiendtforLærdomog Forstand. Da hand af Biskop Magnus var viet til Di#i- 
conus, sz af Biskop Biorn til Præst,gik hand til Paris,hvor hand studerede lange, oq derfra til Lincoln i 
Engeland; Ester6 Aars Forlob ssgte Hand igien tilbage til sit Fàrne-8and,vgsik nogle Aar derefter t 
Sinde at gifte sig nied en Enke, men hand blev, som der fortælles, udl e« Dwm fraraad, at trade i Eg- 
testand, hvorfor hand forandrede fint Tanker, og siden bestandig levede i cenlig Stand. En Prasii 
Kirkebæ Biaruhiedin tog ham siden til sig,og forblev hand hos ham i et meget sortroeligtVenffab i 6 Aar; 
Da en Mand Thorkel Geyrasc« stiftede et Kloster i Tyckebæ, blev hand efter Stifterens Forlangende, i 
famnic Kloster Kannick, strap derefter n6g. Prior, og 1172, af Distop Klængr indviet til Abbed samme
steds. Der satte hand sig «Lerede i den Credit, at hand maatte være en hellig Mand, og troede man, at 
det Band, som hand vrede, var kraftig til at hielpe Mennister og Fæ i allehaande Sygdomme, hvorfor 
og dette Vand siden, da hand var bleven Bistop, blev forsendt igiennem heele Island som en herlig Lege
dorn. Z Aaret 1174. blev hand af Bissop Klængr, som da var bleven gammel, efter Erke - Bispens 
Eysteins i Tronhiem hans Tilladelse, udvaldt til hans Sneceflôr, tog 1175. mod Bispe-Stolen, kom 
^77. tilNorge og blev viet til Bistop n?8. 3 Dage ester Petri og Pauli Messe. Autor af hans Levnets 
Beskrivelse giver ham folgende Character: Hand paammdede dem, som vare omkring ham, og forte 
et ordentligt Levnet ; De Praester, som giorde deres Embede, ristede hand Hoyt,og efterlod ikke at formane 
og straffe dem, som vandrede u-ordemlig, som hand oq gav agt paa sig selv, at hand kunde vaere andre til et 
Erempel. Hand levede meget tarvelig i Spise og Klædedragt; hver Morgen hand paaklædde sig, sang 
hand credo inDeum, læste saa Pater nofter, JEfu noftra redemtio, orationem Gregorii og den forste af 
Davids Psalmer. Derpaa gik hand i Kirken og giorde sine Bonner til GUd, Kirkens Patron ogZom- 
frue Maria, bvorpaa hand kastede sig ned for Alteret paa sit Ansigt, og'der en Lidlang continuerez i 
Bonnen. Hver Dag læste hand den tredie Deel af Davids Psalmer; Raar nogen vigtig Sag forekom 
ham, bad hand den Bon, hvorudi Salomon paakalder GUd om Viisdom. Mod Fattige var hand me» 
get Gavemild. Ved store Hoytider lod hand 8.10 fil 12 Personer komme til Skalholt, toede hemme
lig deres Fodder og gav dem Almisse. De Boder for Horerie og Blodstam, der efter Kirke - Love« til
faldt Bistopen, uddeelte Hand blaut Faderlofe og Huus-Arme ; Hand frygtede sig særdeles for de 4 Aars 
Tider, da Præster stnlde vies,i Betragtning af deres,deels flette Videnstaber til Eorbedets Forelse, dcelS 
flette Opfsrsel i deres Levnet; Efterdi hand bestandig havde en flet Helsen, brugte hand flittta Medicin. 
Kort for sit Endeligt havde hand i Sinde at nedlegge fit Bispe. Embede, og igien som Kannlck at begive 
sig til Tyckebæ Kloster, men da hand var i Borgefiord Herret, for at vifitere, blev hand syg,hvorpaa man 
flyttede ham til Skalholt, hvor hand bode 10 Calend.Jan. 1193. da hand var 60 Aar gammel, og i 
1; Aar havde været Biskop. Ibiant andre Gaver hand uddeelte for sit Endeligt, blaut Praster og Fat
tige, flienkede hand Bistop Brand paa Holum en Guld Ring og fin Syster-Son Povel den Ring, hand 
daglig havde baaret. Det varede ikke længe, forend man tegnede hans Navn blaut de Helliges Tall. 
Adskillige havde allerede kort for hans Dod bedet ham, at hand vilde være dem en aandelig Fader hor 
GUd, men i Aaret 1198. tillod hans Succeflbr og Softer - Sen Bistop Povel, at giore Lofter til ham, 
og blev den Anordning giort iilThl«ge,at der ffulde synges Messe paa hans Dods Dag, som og de« 
Dag da hand var udvaldt tilBiffop, der indfaldt g Calend. Julii, siden blev helligholden. Kort 
derefter blev Hand folemúter optagen af Jordes; Begge Biffspper i Skalholt og Holum, tilligemed

Gudmund 
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en blind Overtroe, besogt allevegne fra; Dette Skriin/ hvoraf endnu 
nogle Reliqvicr staae t Skalholts Dom Kirke, bare de tillige med Thor- 
laks Haand i Hr. Gissers Tiiô i Proceflion omkring Kirken og Kirke- 
Gsarden, og gik meget Folk efter samme med Sang og Lcesning. Det 
blev vel siden, ved Hr. Gissers Foranstaltning satt i en Afkrog, men de 
Gamle gik alligevel lang Tiid derefter, hen at besoge det, som en ftor

Hellig-

Gudmund den Gode/ der siden, som oven er meldt, blev ham adjungeret som en Helgen, vare derhos til
stede, de ginge med Kors, Lys, Reliqvi-tøg hvide K!«der til hans Grav, Bisperne havdeRogelsc-Kari 
Hinderne, og sprøfternt intonerebe Veni Creator, hvvrpaa Lüget blev optagen og satt midt paaKirkc- 
Gulvet; Medens Pmsierne funge Litaniet krobe de Syge, somme til § riget, femme til hans Grav, 
hvoraf de fom havde Skade, toge Jorden, og reve sig dermed, forat faae deres Sundhed igien, andre 
toge den med sig bort som en stor Skat og Helligdom. Medens Antiphonia, Ambulate Saniffi Dei ¿1(0 
stunget, lagde man ham hen paa det Sted, hvor hand siden blev dyrket paa, og læfø derpaa Messe. Hos 
denne Aétu brrvndte i Choret og allevegne i Kirken 130 Lys, dette sseede 2 Natter for Mari« Magdalen« 
Messe. Udi ru gammel Codex, ffreven paa Pergament, som har tilført Skalholts Dom - Kirke, men nu 
forvares iblant Affeffor Amas Magnuffens Mscrpt. paa Univerfit. Biblioth. har jeg funden en meget 
viitlsstig Crlleck, som er bleven brugt ndi de AnniverfarHs, der blcve holdne hannem til 2Ere; Begyndel
sen lyder fauledes:

Adeft fe ft ti m percelebre, qvo effugantur tenebre, mentem lumen Irradiat, gens devota tripu
diat, Aqvilonis jam latera, magno Regi funt fubdita, per Sacramenti foedera, & per Thorlaci merita; 
haud tilbedes og beskrives i deme Collect faaîedes: O Paftor Hyslandic, Doñor veritatis, columpia 
conflande, candor puritatis, dulcor es mxflitix, &fpesdefperatis, in cceleflis patrie, tunospafce pratis 
. - - - - Hunc Regula Canonicum, agit & Evangelicuni, tandem virum Deificum, auget in 
A pofto Ii cum. Auguftum qvetn rexit, regula & evexit, pro morum formula. Argumentofa flofcu- 
los, apis legit parifius, de qvorum meile populos, dulcorant diffufius, fvaves formans modules, in 
fummi Regis laudibus, qvod in Scholis haufit habundius, hoc effudit turbis jocunditis ----- 
Jubar vite luminofe, Thorlace preful indite, terre huic caliginofe, infudifti & abdite, Jam vi precis 
pretiofe, fueeurre femper fubdite. Qvi eductam ab errore locafti, vero tramite gentem Chrifti, pro 
amore fer opem tibi credite - Mente fanßa fpontanea, arcebat Deum venerans, a plaga ethne 
ignea, rite exuftam liberans Claruit dum docuit, Iaeram theoriam, profuit cum prae
fuit, femus theufebiam. Hand kom siden i stort Udraab for Hellighed og Mirakler, som man tiistrev 
ham, og hannem tilTEre bleve Gaver sendte fra Danmark, Norge, England, Svrrrig, Gothland, 
Skotland, Arken-Aer, Hetland, Faerrse, Grönland &c. menfoerdeles fra Island. 1224. blev til hans 
Amindelse en Kirke bygt af Baldvino i Eonstantittvpel ; Man bor altsaa sige, at de 8 Stykker som höre 
til en Canonifadon, hvilke Dorol hcrus Ascanius Mer D. Matthias Zimmermann opregner in Montibus 
Pietatis pag 506. fq. ere ham tiSagde, endssient hand ikke offentlig af Paven er bleven canoniferet. 
Hans Navn er ellcrs i den Islandske Historie bekiendt, fordi hand var den forste, som 1179. forbod Pr«, 
sterne at gifte sig. vid. Amgr. Crymog. Lib. i. pag. 109. Hand begyndte og forst ak disputere deni, der 
vare Leegnitend/Patrocin um over Kirkerne, og Indkomme af sammes Gods, hvorover hand, som ven
telig, leed megen Modstand, og ey paa alle Steder kunde faar dette sit Forehavende i Werk satt-

Foruden det oven anførte, kand og adskilligt findes öm ham i StnrlungaSagaP.u, ¡ $tta te
luro C. 34.36, F.IIL Cap. 32,3$.
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Helligdom. Naar de havde ont, enten t Synene, eller anden Steds, 
strvge de med Hænderne paa Skriinet,og siden paa det Sted de havde 
Meen paa, i den Tanke, derved at faae deres Helbred, men naar de 
kunde naae under Skriintt, troede de, at alle deres Synder vare dem 
forladne.

Ligeledes blev et Kors, som kaldes det rode Kors, uden Tviil 
fordi det var anstrogen med rod Farve, i Kaldadernes, scerdelesito Dage 
efter Kors-Messe om Hosten, allevegne fra flittig besogt, fom en besyn
derlig Helligdom, og tilforladelig Forsoning for alle Synder, og manAe 
Lofter giorte dertil. (*)  Slig Afguds - Dyrkelse kunde denne retsin
dige Opsyns Mand ikke ansee uden inderlig Grcrmmelse, og som hans 
Hierte brcendte i en hellig Nidkierhed over sira grove Overtrcedelser mod 
Guds Bud, faa agtede hand det for en nsdvendig Embedes Pligt, at un# 
derviise de Vankundige og Modtvittige, hvor haardelig de ved saadan 
selv udvaldr Dyrkelse fortornedr den Allerhelligste, som ey vil give sin 
Mre tit nogen anden, eller sin Lov til udskamme Billeder. Og som 
hand havde Aarsag at frygte for, at endffiont hand vilde befale Prae
sterne i sit Stift at viise deres Tilhorere hvor grove flige Afguds-Dyrke
res Afvigelser vare fra Sandhedens Ord, en Deel ikke vilde agte det for 
nogen Synd, og de fleeste af dem ikke vare i Stand til, grundig at over
beviste andre om deres Vrldfareher, saa giorde hand selv et Udkast, om 
den Afguds Dyrkelse, fom derved blev dreven, at man tilbad Billeder oa 
Helgene; Dette sendte hand i Aaret 1547. til alle Pecester, og befol 
dennkm paa hver Kors - Messe at larse det for deres Meenighed. Jeg 
har formyet mig, at jeg har funden dette vigtige Stykke, og er vis 
paa, at det ligeledes vil vcrre andre behageligt, at lKse det, hvorfor tea 
her vil mdfore en accurat Oversættelse deraf:

GrsserEmersttt Superintendent LGkalholtsStift øn# 
ffer enhver af oem som begårlrg last og høre dette hans Brev 

3 î^aade

(*)  HmIonEigilsen beretter i Continuation af Hungervaka, med hvad Nidkierhed man 
fra alle Egne ssZte yen til dette rode Kors i Kaldadernes, og fortceller tillige/ at da man i Aar^t isos» 
efter Scrdvane reyste derhen, 40 til 50 Mand bleve paa en sior Baad, blant hvilke en Prcrst i Garde paa 
Alftencrs B-dvar, siden bles funden dsd med sin Haand-Bog paa Halsen, og hans Dotter med endeel 
Så
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Naade og Feed af GUd Ladee ved hans Elffelige øøn vor 
HErreIEfum Christum: Effterdi jeg fuldkommen forntsr- 
fer/ at den Blindhed og Overtro tefe endnu faa meget afta» 
Ser, Om være skulle, i det det vankundige Folck her i Stiffret 
Oger sin Velfærd hos faa unyttige Ting, fom et eller andet 
Billede er, færdeeles hos det røde Nors, fom er her r Nall- 
dames, ved LØffter og Ossrmger, og pilegrims Gang, wert 
imod Guds Bud, og vore Troes Articler/ thi GUd sirger faa 
i anden Most Bogs XX. Lapittel: Du ffa! icke giøre dig ud- 
ffaaret BMede, etter trogen Lignelse effter det/ fom er t Hint
len oven til / eller det paa Jorden neden til / eller det fom er 
under Jorden. Du (Talt icke tilbede dem og icke tierte dem: 
Da man giør! tvert derimod, i det tze dyrcke og ære dem, 
og Om Apostelen viidner til de Romntere C. i. forvende den 
uforkrænckelige Guds Herrlighed til forkrænckelige Billeder, 
og dyrcke og tiene Øf åbningen over Skaberen, hvorfor 
GUd har givet flige Mennesker hen i et forvendt Sind, 
ffammeligeBegiæringer, og adskillige Udyder/ at de faae de
res Vildfarelses Løn, og ere ffyldige at døe, Om giøre Oa- 
danne Ting/ tilliige med dent, Om have Omme Sindelar» 
nted dem, der giøre fliige Ting. Derfor paaminder og ad
varer jeg paa Guds Vegne Thristne Menneffer, at de alle for 
deres Saligheds og svige Velfærds ffyld aflade og vonteflg 
for faadan unyttig Tirtg, og vederstyggelig Vantroe, jom er 
at beviist nogen ffabt Ting end flige raadne og forgængelige 
Billeder faadan 2Ere og Dyrckelst, fbm vi skulle beviist vor 
Skabere alleene med at hædre og ære ham u-aftadelig t hans 
velsignede Søn JEfu Christo.

Af den Aarfag har jeg ladet opffrive og forfatte nogle 
korte poster, Omhandle om denne Sag, og befaler under ffyl- 
dig Lydighed, at de hver Nors Mefst i den Thristelige Mee- 
nighed ffal oplæsts, paa det man derom fand erlange en fand 
Nuttdffab, og leedes paa den rette Vey fra flige farlige Af- 

veye,
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veye, hvorpaa man alt for larnge har raver som de Vildfa
rende. Jeg vil ellers gierne L andet meere, som angaaer 
Christne Menneffers Salighed, v<rre dem nyttig og beviist 
dem Tieneffe effter fom GUd giver Krafft til, naar det be
hov gitres, og befaler Eder alle HErren vor GUd, hand 
vcrre med sin Hellig Aand, sin Naade, Krafft og Crø|i be
standig hos Eder, og give Eder efter dette Liv det arvige Liv 
Amen. Skrevet paaHkalholt Mandagen effter Hellig Tre 
Kongers Dag. 1547.

Forste Sporsmaal:
Maae man ikke taale hellige Mands Billeder

i Kirkerne?
R. Z anden Mose Bogsxx. Capitrel er forbuden, at giere 

noget udffaaret Billede eller Afgud, for at dyrke og tilbede dem, thi 
det er aabenbareAfguderie tvert imod det forste Bud, derfor borde, 
som dertil bruges, ingenlunde taales. Men det bor man vilde, at 
Let i sig selv er tilladt, at have Billeder, saafremt man tager sig 
vare for den Vildfarelse og Afguds Dyrkelse, som hidindtil er dreven 
med Christi eg de Helgenes Billeder, om hvilke den gemeene Mand 
har holden for at de havde nogen guddommelig Magt, j det de be- 
viiste dem guddommelig Hader og LEre, og saaledes ved at paakalde 
Helgene bedreveAfguderie.

Andet Sporsmaal:
Hvad stal man giøre, saafremt Folket dyrker og håer 

Billeder?
R. Saafremt nogen Steds er et Billede, som Len eenfoldiae 

og vantroe Almue lsber til, hår det, og ssger Hielp derhos, da 
stll den verdslige Svrighed sammesteds tage det bort, at ftadant 
Afguderie ikke meere maae drives, efter Kong Czechia Exempel, som 
tklirest brod den Kaabber Hugorm i Stykker, hvilken Moses 
giorde, thi det ugudelige Folk begyndte at beviise den guddomme ia 
LEre og at tilbede den. 0

Tredie
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Tredie Sporsmaal:
ttîMe man da ikke heedreBrUeder?

R. Clemens sagde til vor Herres Bryder Jakob: (*)  Gaa- 
fremi 3 tilborlig vil hcrdre Guds Billede, faa bwiiser Velgierninger 
mod Mennister, der ere stabte efter GUds Billede, gisrer dem Hce- 
der og 2Ere derudi, at I give de Hungrige Spiise, de Tsrstige at 
drikke, de Regne Kloeder, de Troengende Tieneste, de Reysende Her
berg, og dem deres Rsdtsrft, som ere i Faengselet. Og vridere uger 
hand: Hvad er det for en Guds Dyrkelse, at lobe til Billeder giorde 
af Steen og Troe, og til unyttige Lignelser fom til en guddommelig 
Magt, men forlade Mennistet, som i Sandhed er Guds Billede? 
End vildere fliger hand: Hvad kand verre metre ugudeligt og utak
nemmeligt , end at modtage Velgierninger af GUd og flige Steene 
og Stokke Tak derfor? Da ingen kommer til Faderen uden ved Chri
stum, faa rove vi Gud SEcen, og tillegge den malede og udstaarne 
Billeder, ligesom de i nogen Ting kunde hielpe os.

Fjerde Sporsmaal:
Men Billeder: navnes jo af Gregorio eenfoldtge Folkes 

B^ger?

R. Vel maae Christne have vor HErres, Zomsru Marier, 
Patriarchernes og Apostlernes &c. Billeder, som en Mmdelse, thi 
dertil nytte de, at paaminde os, thi naar vi see paa Korsets eller 
Christi Opstandelses Billede, faa falder os strap i Hukommelse Christi 
Dod, der har vceret os til Frelst, og hans cercfulde Opstandelse. 
Hvilke Ting det er faa nyttigt fom nedvendigt at ihukomme. Paa 
samme Sted siger Gregorius: Hvad Skriften er for dem, som kand 
lerse, det ere malede Billeder for de Ulcerde. Dog er det de Christ- 
nes Skyldighed ikke alleene at icere af Billede-Beger, men sårdeles af 
Guds egen Bog, som er den Hellige Skrift, og den, som vil leere at 

kiende
(*)  Vid. J. B. Cotelerii Patres Apoftolicos ed. Anaft, 1724. Tons. I.p. 614. dig.
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kiende GUd/ ber ikke allene sege det hos udstaarne oa malede Bille« 
der/ men hand bor efter Christi Befalning randsage Skriften. Men 
de som ey kunde laese, de bor hore Guds, Ord, rhi Troen fomnier af 
Prcedikkn.

Femte Sporsmaal:
Hvad stal man da holde af hellige Menniffers 

Reliqvier?

R. De Helliges Legemer ere Guds Bolig og den Hellig Aands 
Herberg, hvorfor og deres Been i Begyndelsen blève samlede og for
varede af gode Folk til en Erindring ; Men deraf blev siden giort en 
Van og Overtroe, hvilket var Aarsag til stammelige og vederstygge
lige Bedragerier og Digt for Vindings styld, i det man fremlagde et 
hvert Been til at hcedre vet som Hellige Mamds Been ; thi Prosternes 
Gierighed har ikke allene sogt en Vinding af Stok og Steene, men 
de have og af dove Mamds Been giort et Reedstab til deres Roverie, 
hvorfor det at optage de hellige Mcends Been (som de kalde det) er 
intet andet end de Romerste Bistopers aabenbare Sviig, og man
gen eens Legeme er her paa Jorden hcedret/ hvis Siel ligger i Helvede. 
Derom have vi et Exempel paa den Rovere/ der blev dyrket som en 
Martyr/ hvis Altere den hellige Martinus nedbrod, som vi fand lcese 
i hans Levnets Bestrivelse. (*)

Siette Sporsmaal:
Hvilke ere de Helgenes rette Reliqvier?

R. At vi efterfslge deres Tro, Kierlighed, BestaUdighed, 
Taalmodighed/ og fette oS dem for til et Exempel, at ligesom de ved 

Guds

(*)  Conf, Sulpicii Severi Opera ed. Joh. Clerico. Lipf. 1709. g. p. 320. fqq. & Fortu
nati Vitam Sanéti Martini Turonenfis cit. à. b. J. A. Fabricio in Bibi. Latina medii ævi T.II.p. 539. 
fq add. T. V- p. 109. fq. Denne Paffage fortiener og sit Sted i EufebiiRomani eller Pere Mabil- 
Ions Skrift de cultu Sanélorum ignotorum, som hand sine Brodre i den Romerst Cñtholste Kirke 
til liden Me har udgivet.

Pp
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Guds Made sprigtig troede paa Christum, elffede deres Neeste med 
en brandendes Kierljghed, stode faste l Trom og Troens Bekiendelse, 
og taalmodig taalede Deden for Christi stod, og ere dleven derlagtige 
i Guds Rige, faa skulle og vi ved flige Exempler opmuntrede bede 
GUc ydmygelig, at stienke os, som endnu striide i denne Verden, faa» 
Lan Tro, Kierîighed, Bestandighed og Taalmodiqhed, og at band 
ved sin Naade vil bevare os, at som de ere paa et u-omstifteligtSted, 
vi og tilsidst, naar vi stulle Lee, maae efterfolge vores BroLre 
Amen.

Da Herr Gisser Einersen u- agtet denne sin Aarvaagenhed og 
velmeente Underviisning ey kunde faae denne Van og Overtroe ud
reven af Almuens Hierter, var hand dog bmwyet, at faae de ud» 
vortes Forhindringer afskaffede og udryddede, vcd hvilke de bleve be
styrkede i deres onde Vane, og da det er at flutte, at den verdslige 
øvrighed ey vilde giere den Afllftance, som hand onstede, saa lagde 
hand selv Haanden paa Verket. Hand begav sig nemlig i Aaret 
1548. til Kaldadernes, og nedbrod det forommeldte rode Kors, og 
lod det fette i Choret i Kirken, hvor det stod indtil Herr Gisle Jons
sen blev Bistop, som for at borttage al den Forargelse, man endog 
Len Did drev derhos, lod dee bringe til Skalholt, der hugge i Styk
ker og opbrcende. Endog da stal nogle af de Gamle have opsogt 
Spaaneneog Asken af dette Kors, og forvaret samme i deres Tork'a- 
der, som en hellig og rar Ting. Paa denne Reyft, som Herr Grsser 
Einersen havde foretaget sig, blev hand syg, hvilket de, der endnu holdt 
fast ved Pådommet, anfaac som et Vidnesbyrd paa Guds Vrede over 
den Gieming hand havdegio c; Da hand nu kom tilbage ti! Stachelt, 
beredde hand sig meget christelig mod Doden, annammede kort for sit 
E-deligt siddendes paa en Stol med stor Andagt det hellige Merens 
Sacramente/ og opgav sin Aand i Fasten 1548« udi fln Alders zzde Aar.

§. 18.

Denne Dod maatte nodvendig vare smertelig for de faa, der el
stede Sandhed, thi de tabte udi hannem en troftst Forsvars-Mand, og 

en
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en redelig Biffop, der ikke sparede nogen MoyH'at faae den Lutheriñ 
Religion forfremmet/ hvorfor ikke allene de/ som havde een Religion med 
ham/ som Doctor Palladius i St. Peders Skiib og Arngrimus Jonæ in 
Crymogæa L. ni. p. 127. mastte give ham det Vidnesbyrd/ at hand var 
et oprigtigt Sandheds Vidne, mm og hans egne Modstandere maatte 
tilftaae/ at band var en stor Elskere af Guds Ord. Jeg har et Vers i 
M5S. giort Biffop Ogmuid trl LEee og fuldt af hans Berommelser, 
derudi Heeder det om Herr Gisser:

Fyrdar nefna Gizur hann EinariTon at audnu fannan 
Ærligann feigum vær frennanMann Blidur og vitur at boka kannan 
Brognu m likar vel vid hann.

Giftur helle er gæten næfta
Elf kar hann iafnan Ordit hæfta 
Get ek hat væra Gæfu ftæfta

Af fier bidur hann alla læra 
Lyder f kulu med Lyfting næra 
Hogværi med Hreyfti at færa

Gumna iveit at firra Naud
En acktar minna vm Veralldar aud 
At geyma hui fem Drotten baud. 

Ok’eggiar oîToû gæfku hot 
Litelætes alla bot
En hvergi hydaft verken liot.

i. e.

Man agter denne Gisser Einersen lykkelig og cervcvrdig, Hand er mild og 
har famlet stg Viisdom af Bogers Leesning, hvorfor hand og behager 
Folket. Hand bcrrer megen Omsorg for, at hielpe Folket af deres Nod. 
Guds Ord elffer hand bestandig, og ffiotter lidet om Verdens Riigdom. 
Det er jo og den ypperste Ting, at i agttage det som GUd har befalet. 
Hand beder alle, at folge hans Exempeh formaner os til ydmyghed, og 
at Folket ffal leggeVmdpaa med Oprigtighed at ove flige gode Gier- 
ninger, som flyde af en uffromtet Troe og ey at have Samfund med 
onde Gierningcr.

Efter menniffelig Anseende vilde Reformationen have havt sna
rere Fremgang i Skalholts Stift, saafremt det havde behaget GUd, at 

Pp 2 lade 
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lade hañem leve lcmger/thi endstisnt Hand fortyndede en Lcrrdomssom af 
den stocste Deel blev imodsagt, saa vare dog nGle, fem med Glcede fegte 
at udfore deAnstalter,hvilke hand feyedrGudsMeenigheder til beste,som 
Herr Gisle Jonssen Prcrst i Selerdal/Herr Biern Olafsm i Hruna,Hr. 
Jon Biarnesen paa Brede bolstad,Hr. Morten Einersen paa Stadestad 
og hans Broder Peter Einersen/ som saavel havde varet i Tydstland 
som Dannemark, og var paa Reynestad Kloster. I det rnindste ud- 
brod det ikke i hans Tud til aabenbare Fiendtligheder, og hand havde strå
ledes satt sig i Autoritær hos den modige Biskop Jon Arasen, at hand, 
faa lcenge Hr. Gisser levede, cy torde begynde noget i (gfafytité Stift til 
Sandhedens Undertrykkelse, men langt metre tilbed ham Fred, hvilket 
sees af en Erklcrring, som bemeldte Biskop Jon Arason udgav i Leg- 
manshliid i lDesiord. Mandagen infra otiayas Afcenfionis 1542. strå
ledes lydende:

Di Jon med Guds Naade Bistop paa Holum gi^re gode 
Mcend vitterligt/ at vi have stiffcet broderlig L.ierlrghed og 
ubrydelig Venstab og Trostab nred den hederllge Herre, Herr 
Gisser Einerstn/ Skalholt Dom Airkes Overmand/ faaledes/ 
at den eene stal ftyrcke derr anden med Magt Manstab og For
mue, faaviit det kand vcrre uden vores Skade. Skulle noget 
falskt Rygte bcrrcs fra den eene tilden anden, ville vi det icketroe, 
førend det tilforn et bleven af fornuftige Mand underftlgt. 
Denne vores Forpligt stal ey brydes af os, faalange den bliver 
holden af forbenefnte Hr. Gifter. rc. rc. Di Stadfæstelse her- 
paa sette vi vores Secretum for dette Brev som blev streven i 
L^gmanshliid i Oesijörd. Mandagen Infra O ¿lavas Afcenfionis. 

1542.
Men hvorledes denne Scene efter hans Afgang er bleven foran

dret, derom stal til en anden Tud meere vorde anfort.

§. 19.
Qm Hr. Gisser Einersen har ladet noget Skrift i Trykken ud- 

gaae, derom kand intet vildere meldes, end at hand efter adstillige Is
landske



landsse Skribenteres Beretning ssal have oversatt Lutheri lille Cate- 
chismum, og ladet den trykke, hvorvel andre/ som miq synes/ med bedre 
Grund tilegne sammes Oversettelse Hr. Odder Gottssalksen. Men at 
hand har oversatt adssillige Bibelsse Boger/ endssisnt de ikke er kommen 
for Lyset, derom kand med meere Vished noget meldes. Man viiser 
paa Universitets Bibliotheket her i Kisbenhavn iblant Hr. Afleffor 
Arnas Magnussens efterladte MSStet Jesus Sirach ssreven paa Perga- 
rnent/ der er Hr. Gisser Einersens Arbeyde. Jeg har consereret den 
med de crldste Editioner man haver af denne Bog i det Islandsse 
Sprog, som en Edition trykt paa Holum 1580.8. der stiges at vcrre Hr. 
Bissop Gisle Jonssens,og med Hr.Bissop Gudbrand Thorlacksens Bi
bel af 1584. Fol. og finder at den i Oversettelftn dissererer fra dem. 
Jmidlertiid er den sal. Lutheri Bibel derved noye dleven brugt/ oa vii- 
ger den fra Verfione vulgata. Cap. V. 5. XVI. 14. re. ligesom Lutherus.
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I samme Bind ere og paa Pergament íftew Proverbia Salo- 
monis oversatte paaJslandss/ der ligeledes tilssrives Hr. GisserEiner- 
stn og med liden Forandring uden Tviil efter Hr. Gudbrand Thorlack- 
sens Gottfindende er den samme Verfion som 1580. g. blev trykt paa 
HolUM/ hvorom lidet Meere findes Tom. VIII. Bibi. Dan. p. 49. fq. dog 
findes ikke tMStft de notæ marginales, som ere i den trykte. Det er 
uden Tviil sseet ved Skriverens Forseelse, at over Fortalen staaer : Her 
regynder den H. Hieronymi Fortale over Proverbia Salomonis, hg 
samme dog er Lutheri.

Endelig er og en Oversettelse af Jobs Bog med samme Haand 
ssreven i dette Bind, som ikke kommer overeens med Hr. Gudbrand 
Thorlacksens Bibel/ men dog er indrettet efter Lutheri og ikke Verf. 
Vulgata, som sees af c. V. I. hvor det heder i Vulgata : Voca ergo fi 
eft qvi tibi refpondeat & ad aliqvem fandiorum convertere. Derimod 
har denne ligesom Lutherus.

Nefn hu mier eirnn had gilldur hu finnur ecke neirn. Sia hi§ 
umkring vti eins huorium Stad epter nockurs hartar heilogum.

Pp 3 C. XXIX.
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C. XXIX. ig. Lceses i vulgata: Sicut palma multiplicabo 
dies, hvori dm harefterfuldt Verf. LXX. men denne Zslandffr folger 
Lutheri: og giøra mijnaDaga marga fem Sand.

At ellers een af de forste Editt. Lutheri hos denne Overscrt« 
telle har vcrret ved Haanden, kand fees af c. xxxix. iz. fom derefter 
er saakedes verteret:

Pw-Fuglfinnar Fiadrer eru fegur enn had Strutz-Fuglfins 
Fiadrer eru og vangn. Som og Lutherus har givet det i de forfte Editt. 
die Pfedern des Strausen sind schöner denn die Flügel und Fittig des 
Storchs, hvilken Verñon approberes af D. Bernhard! in Mayeri hift. 
verf. Luth. p. Zl. add. Kraft in Emend. V.L. p. 22.

Da jeg staaer i de Tanker at denne Oversettelfe nraae hore 
Hr. Gisser Einersen til, saa har jeg ikke kundet forbigaae at anfore 

dette, og tillige at giore et titotAdditament til denZslandsse 
BibelHistorie.

Pro-


