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HERMANNO TÅ STIO, 
,En ivrig Forfreimnere afd en Lutherffe Reformation i Iydland, 

Og
Den forste Evangcliffe L<xrm t>et> Husum Meenighed:

Overgivet
VidevskabkrnesLoeietet

■i Kiobeiihavn.

H
ermannus Taftius (a) Barnfoed i Hufuin D(tV Ctt ivrig For- 

fremmere af den Lutherske Reformation i Iydland/ og den 
sorste Evangeliske Lcerere ved Menigheden i Hufum, Aar 

1527. Han haver givet saa mange og uforlignelige Prover paa sine 
rare Naturens Gaver og sin Dyd, han giorde sig Hufum og de Ei- 
derftædiffo Indbyggere saa heylig forbundne, og tillige indlagde sig 
et udedeligt"Navn i de Iydffe saavel loerde som Kirke-Historier, at 
han sandelig fortiener, at hans herlige Gicerninger,hansvelfortien- 

u 2 te
(-) Af hans Skrifter haver inand<ndnu: Memori» litterarum Hufumenfium præcipud' tem- 

pus Reformationis & ft a tum ecdefiafticum facientium ab a 1526 ad 1558. kig dedes hak 
man uden tvwl hans Flittiqhed at takke for et Skrift , fom kaldes: H. T. Colkaio fun
dationum , Prxbendarum, & Vicariarum Slesvjceufium, item Hamburg!, Lubecae, 
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te Roes og mange Dyder blevne bestredne, ja fom en Regel ttlatef- 
terfolge fremsatte afefterstrevne loerde Moend (fom ceres af mig og 
alle brave Folk) nemlig Kraft i sin Hiftoria Ecclefiaft.Hufum. p. 118. 
Heimrichius i hans Hiftoria Ecclefiaft. Slesvis L. 4. c. 1. Slangen- 
dorp i hans Tale de initiis & progreflu religionis in Dania, lit 
Chriftian Konhok i sin Efterretning om Iydlandsdeformation hos 
Seckendorff de Lutheranisme, L. i. p. 268. lit. e. Henr. Muhlius i hans 
commentarier om Religionens Forandring i Danemarks Naboe-Lan- 
re, besynderlig Iydland p. 3 5 . (b) Laffius i hans Samlinger Husum 
angaaende p. 43. Möllerns i hans Jfagoge ad hiftor. Cimbr. P. 2. c, 
4. p. 87- og i Cimbr. litterata (et Voerk, som aldrig vilforglsmmes 
formedelst den store Fliid og. Msye, som han haver anvendt derpaa) 
Tom. i. p. 673. Alle diste vindstibelige Skribentere haver me
get vidtloftig efterkommet deres Pligt, dog haver de, uagtet ald 
den Moye og Fliid de haver anvendtpaa at vedligeholde Guds-Dyr
kelsens Ihukommelse ved Skurpenge (om hvilken Fliid vores store 
Seelenius(c) som var en Prydelse for den lcerde Verven, haver sagt 
mange rare Ting) forglemt en meget smuk og med Fliid udarbejdet 
Selv-Penge, fom er staget Aar 1535. og, stedse vedligeholder Her
manni Taftii Erindring, fom jeg nu agter at handle om. Paa den 

eene

Outyn, KlixbuilK, 2b2.IZ2-Z Men storre vishedkail man tillagge ham eaTraétatont 
den Evangeliske Kirke Disciplin i Iydland, fom cr ssrevet Aar 1550, og efter hans Dsd 
oversendt til de Brcmenfi|Te Theology, som fcrldede folgende Dom om den: DenJndret- 

J ning af den Christelige og Gejstlige Rer, som de Mleervarrdige og Hoylerrde Herrer Pr«, 
sterm ved ««sum Menighed har oversendt tit vores K-a-ndelse og Paaskrist, er gudelig nyt- 

, Ug og nodvendig, fornemmelig i denne galne og epicuræiffe T id, da man tilstde fteffe*
Mrden og Tvang , og lever et- meget uordentlig Levnet, kremen d. 20 Martir 1555 Det
te Manufcript rveser Martin. Hdmerusi Fortalentil simPrerdiken om Huftrn Kirkes il
debrand, p. g. og Kraft, (en meget brav Mand , som alle Leerde kiende , uden at gravide 
rr har nodig at beroinme ham) i sin Hiftoria Ecdefiaftica Hufu m. p. Hg.

0) Dek findes ogsaa anfork in diffeitatiombus Hifiorko-Thcologisis. p. z. fc<yr,

I« Selectis numuiariis. p. 23,



En Sslv-PetM.
eene Side findes' hans Billede med 
den Opffrift: H. T. V. HOLSTEIN. 
SEINES. ALTERS. XXXI. 1AR. 
Paa den anden Side staaer til den 
hsyre Side et rundt Skiold, som fo-" 
restiller paa begge Suder, baade indvendig og udvendig; til den ven
stre Side staaer et Kors inlellem de to Bogstaver H. T. oven over en 
Figur af en Nyeinaane med folgende Opffrift: ES STEDT AL
LÉS IN SEINER MACHT. MDXXXV. Jeg haver hosfoyet en 
Afteigning af Pengen tilligemed Taftii Billede; hvis original er 
giort efter ham levende, og forvares for nccrvoerende Tiid i Hu
sum Kirke.

Man ffutde dog lcrt tvivle om denne Penges Rigtighed; Lht 
alle paaftaaer eenstocmmigen, at Taftius var feed, Aar 1490 og 
man altsira ikke med grund kunde sige, at han Aar 1535, som var 
det Aar, La Pengen er blevet flaget, ffukde vceret 31 Aar; faasom 
det da var det 45de Aar. Men dette Tvivlsmaal firlderafsig selv, 
naar man betoenker, at Aar 1520, i hvilket Taftius, efterat han 
havde forladt den Cattiolffe Religion tilligemed sit Embede,fom Pave
lig Vicarius i Hiifum, og havde holdt den forste Evangekiffe Prce- 
diken i Husum Aar 1522, giorde Begyndelse med Reformationen, 
som indfaldt just i hans 31 Aar. Derforuden simes vel Taftii Van
den, som sees paa Pengen, at stribe herimod. Thi man har et troe- 
voerdig Vidne i M.Holmerus, Proesten i Husum, som beviser af 
et Billede selv, som var broendt paa et Vindue i dans Studere- 
Kammer, in der Feuer-Predigt oder Bericht vom dem d. 27.1669, 
zu Hufiim, entstandene Donner-Wetter und Feuer-Brunst in der 
Kirche, udgivet i Slesvig 1669. p. 7. at Taftii Vaaben harvoereten 
angribende Haand, (eme antastende Hand) etVaaben, sourest 
ter Vaaben-Beffrivernes Skrivornaade, tatede eller udtrykkedeNav- 
net, (blafon pariant) eller et Sind Billede paa Hans Stamme-Navn. 
Men herpaa kau rned stoer foye svares: Paa denne Penge har man 
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ey sigtet til Taftii Stamme-Navn, lnen vildet betcegne et LEres- 
Minde, optcrnkt til en Ihukommelse afhans Handelved Reforma
tionen , fom saa ofte skeer med dette flags Penge. Thi man see' paa 
denne mcci kvcrrdige Penge Mattii Navn med et Kors eg et Skiold, 
for dermed at betcegne, at Taftius Haver fattet Troens Skiold, oa 
begyndt at prcrdike IEsurn den Korsfcefte: tilligemed Paulo oa de 
andre Apoftler, Ephes 6,16. v. i Corinth. 2,2.v. Pauli Ord pas 
jer ellers meget ncrt paa Taftii Ravn : For alle Ting tager fat paa 
Troens Skiold. Thi at tagefat, (ergreiffen) betyder det samme soru 
at holde fast paa en Ting med Haanden, eller at gribe den , taften. 
Derncrft ftaaer der neden under en nye Maane, som er en Afbild
ning paa det nyelig oprundne Reforrnattonens Lys, eller den Evan- 
geliffe Religions reenere Fornyelse, til hvilket ftoere og nys begynd
te Berks Underholdning og Forfremmelse Sal. Luther sigter i en 
Psalme om den Evangeliffe Troe med disse dyrebare Ord: H»tct 
und wacht. es steht alles in ferner Macht. Jeg kan derfor 
ikke henregne denne Penge til at vcere ham falskelig tillagt, ey hel
ler finder jeg, naar jeg betcrnker, hvilken anden Person jeg med ftor- 
re foye og Raison ffulde tiilcrge den, nogen anden Leylighed, hvor 
jeg med meere Rimelighed kunde applicere den. Thi de Navne 
Holger Trolle, Herluf Trolle, Hans Taufen, og andre, som begyn
der af H. og T. og haver vceret bekiendte i Dannemark ellerIydland 
ved Reforrnationens Begyndelse, stemmer ikke overeens med Pen
gens Betydning, ey heller payer sig paa Tingens Omstændigheder, 
Aarene og Tidey,

Men hvis man endelig vil gaae Taftmm forbi, saa bliver nok 
Hans Taufen, en Munk af Korsdrager-Brodrenes Orden, som 
forft lcerte den fornyede Evangeliffe Troe t Danmark, og blev siden 
den anden Bisp i Ribe efter Reformationen, den ncrrmefte til hvis 
chukonunelse denne Penge ffulde vcere myndtet. Thi han er feed 

Aari494, og begyndte forft offentlig at prcrdike imod de Papiftt- 
ffe Vildfarelser i Antvorschov Kloster Aar 1525 i sit Alders zi Aar. 
Strax derpaa maatte han ogsaa, fordi han bekiendte sig til den san

de



ErsSslv-Penge. i$9
de Lcerdom, smage de Papististes Forfolgelser, thi han blev kastet 
i et hcrflig Fangsel, dog blev Han taget ud deraf igien, og iftceden 
forHans Fcengsel paa Taarnet tilAntvorschov, blev han sendt til 
Wiborg , og tyien indsat sammesteds i Fcengsel. Heraf blev han 
ve! Aar 1526 udhiulpet ved sin Skytsherre Kong Fridenc den for- 
sie, font fatte ham i Frihed, men han maatte derpaa udftaae de al* 
lerhaardeste Forfolgelftr af den Wiborgste Geiftlighed, fccrdeles fra 
Aar 1527 af, da han i Paafyn af heele Folket offentlig aflagde sin 
Ordens Dragt, nemlig Johan niternes Munke-Dragt, hvokforehan 
ogsaa i Aaret 1529 blev kaldet fra Wiborg til Kiebenhavn ät prcedi- 
ke Evangeliunt i St. Nicolai Kirke sammesteds. Men da Kongen 
derpaa dode, fattedes der kuns meget lidet i, at han havde blevet 
en Martyr, dog blev han af Almuen Aar 1533 udfriet af Livs 
Fare og blev drevet i Landflygtighed fra Skaane og Scedland Aar 
153). Lidet derefter, da Bisp Rönnovs Vrede blev stillet , dog ikke 
ved Evangelic Sandhed, men ved den stionnellirgittL Forbon, blev 
han kaldet tilbage til Kiobenhavn, og blev efterat han Ver havde ud-- 
staaet utallige Besværligheder, endelig Aar 1537. Le&or Theologiæ 
i Noestilde, og siden Aar 1542 t Overvcerelse af Kong Chriftian ben 
tredie bestikket til Bisp i Rtber, hvor han tilsidst doede Aar 1561. 
Maastee attsaa denne ovenineldte Penge, som er myndtet Aar 153 5. 
stulle betegne denne ftoers Mand, som blev plaget af faa mange Fi- 
ender og Modstandere, men altiid stolede paa sin Gud, og som al
drig blev nedflaget eller overvunden af sine Fiender, eller hans Forfol- 
gelser, som han fornemmelig Aar 1535. med Taalmodighedudftoed, 
i det han var i Hiertet bestyrket med en hellig Troe imod de haarde- 
fte ogbedreveligste Tilfcrlde, fom kunde mode. Thi paa den Tud 
var han meget noer ved at faae Martyr-Kronen paa, og scette Livet 
til ved Baal og Svcerd. Thi han var ved Llerellets Myndighed paa 
Herredagene fordomt og jaget i en stedsvarende Landflygtighed, men 
blev ved den stoere Guds Alinagt allette forunderligest frelst og kal
det tilbage, ved det ovenmeldte Froken og hendes Fader Magnus Goe 
MgensRaad og den Evangeliske Troes ivrige Bestyttere og For
sremmere lagde sig der imellem, ved hvis Omsorg og paa.hvis Be

kostning 
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kostning altsaa uden tvivl denne Penge stulde vare flaget titTau- 
fens Almindelse.

Det kan og dande sig, at det Kors, som sindes paa Pengen, 
stal betyde den Catholste Tempel -Orden eller Korsdragernes Or
dens-Tegn, eller ogsaa atTaufen, som erindrede sig det Kors, hand 
hidindtil havde baaret, har fundet for got, at bekiende sig for een 
Evangelist Korsdragere, som ikke fegte sin Salighed i sine Giernin- 
ger, men i Troen og Christi Kors. Ja man kand endogsaa give 
Nasion, hvorfore man paa denne Penge finder et Skiold, og enop- 
strift, som er taget af Lntheri Pfalmer. Thi man veed af Krom« 
kerne, at Borgerne i Wiborg, naar de kom paa Kirke - Gaarden, ja 
ester Wolfii Vidnesbyrd i hans Encomio Daniæ p. 42. i Kirken selv 
for at Here Taufen pradike, vare bevæbnede med Vaaben, nemlig 
Skiolde og Pantser, paa det de kunde bestytte Taufen eg deces Guds- 
dyrkelse, og stedse beredde til Feltflag for at drive den bevcrbnede 
Magt tilbage, som Bispen i Wiborg, Georgius Friis, truede dem 
med. Snart det stumme bendtes ogsaa i Kiobenhavn Aar 15 33. thi 
da Raadet var forsamletpaa Kiobenhavns Naadhuus, og havde for- 
domt Taufen, som var trokket for Retten af sine Anklagere Geistlig- 
heden, stia forstmrlede alt Folket sig bevcrbnet, fuld af Vrede og 
Trudfler, og giorde faadan Allarm paa Torvet, at Raadet over- 
umade forstrekket, stillede Taufen ud paa frie Fod til Borgerne 
rgien, efterat de havde tillige givet Forsikring Din hans Livs Sikkerhed, 
som Cragius fortceller i hans Historie om Kong Christian den tredie. 
Ja Taufen felv, som havde vceret en Tilhorere af Luthero i Wit
tenberg, forte allerforst de Evangeliste Pfalmer i brug i Dannemark, 
ikke paa Latin, men paa Danst, som et Sprog man bedre forstoed, 
iblant hvilke! Pfalmer uden tvivl ogsaa har vceret den stionne Psal- 
me, som Luther har oversadt i det Tydste afden Apostoliste Troes 
Artikler,som ere samenstrevne paa Latin,men disse Ord i Besynderlig
hed: Es steher alles m feinet: Macht: stemmer megetnoye over- 
eens med de LivsprogsIndholdssom Taufen havde udvalt sig: Cras mi- 
hi respondebit Juftitia mea; Ægypcus homo eft, non Deus fortis. Esa.

31 Cap.
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31. Cap. 3. v. Men denne Gicetning om Taufen modsige ikke allene 
alle de Tvivlsmaal, som kand fremfores inod den Gicetning omTaf 
do, men endogsaa andre Historiske Bevits og betydelige Tvivlsuraal. 
Thi Taufen var hverken en Jyde, Holsieener eller Steesviger af 
Geburth/ men en dansk, sved i den Bye Birkinde ved Kicrrtemin- 
de i Fyhn; Hans Fader var en Bonde navnlig Thau, som mand 
endogsaa kand see af Navnet selv, thi Taufen bemcerkerThaus Son. 
Ja Taufen selv prccdikede i sit Alders 31 Aar i Danmark for Ant> 
rvorschows Indbyggere/ og Aar 1535. som staaer paa Pengen, i 
Hovedstaden Kisbenhavn, og altsaa har han allene forstemmet Re- 
forntationen i Danmark z men aldrig prccdiket iHolfteen eller Her- 
tngdommet Sleesvig.. Thi Historierne selv vidne,, at Taufen be
gyndte allerforst at prccdike Evangelium imod de Papistisse Vild
farelser i Antvorskov Kloster, paa Skicrrtorsdag Aar 1524. i sit Al
ders zite Aar, og blev samnle Aar kastet i Fcengsel. Desuden fin
des der ved Skilderiet paa Pengen ey en eeneste streg, som ligner 
det Taufens Skilderie / som glemmes endnu den Dag i Dag er iblant 
Ribes Bispers Portraiter i Riber Domhuus, som nu bruges til 
Landemodsftue. Ellers findes ogsaa denne Mands Skilderie, som 
er giort efter ham selv i levende Live, i St. Nicolai Kirke i Kioben- 
havn, hvor han i gamle Dage prccdikede, ester hvilket Skilderie det 
Billede er giort, som Samlerne til det Danske Bibliothec lod ud- 
stikke i Kaabber, og have sat foran den forste Deel afsammeVcrrk.

At jeg med Stiltienhed skal gaae forbi de Aarsager, som en
hver kan eftersee i Taufens Levnets Beskrivelse og Sacra emendata, 
hujus ævi hos Hvitfeldi hans Danske Kronike P. 2. p. 1400. seg. vores 
uskatterlige Pontoppidan i hans Annales Ecclefiæ Danicæ diplomat. 
T. 2. for Aar 1526.1)28. i Reformations Historien p. 276. seq. i 
Marmor: Danic. T. 2. L. 4. p. §4. feg. Hos Holberg i hans Dan
ske Kongers Historie T. 2. p. 240. 245. sig. i Bibliotheca Danica 
P. i. n. I. hos Jacob Minorita i hans ffrevne Historie om Munkene, 
som bleve uddrevne afDannemark Aar 1527. hos Schwartz i hans 
skrevne Historie om Riber Meenighed cap. 3. Jeg viley heller, ved 
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opregne adskillige Grunde af Chriftian den andens og Friderich den 
forftes Historie, soge atbeviise, at man paa denne Penge maaffee 
ffulde finde een fornemme Adelsmand, ved Navn de Holfiein, som 
var feed Aar 1504- hans Portrait, Moed og det Haab, man hav
de om hans'Indsigt i Stats-Sager betcegnede, thi det er meget be
dre at blive ved de Beviser, somi denne Sag ere rimeligere, og be
viise- at denne Penge tilkommer Taftio allene. Nu til rette Tiid fal
der mig i Hcrnderne den vidtberomte Historie-Skriver Johan David 
Koehler (hvis Stov- jeg cerer i hans Grav, hvis Ihukommelse jeg ag- 
terhoyt, oghvis Skrifter jeg holder for nogle af de nyttigste og lcrngst 
vedvarende) hans Amoenitates hiftoricomumismatieas, thvilket han 
tden tolvte Deels Aar 1741. n. 21. p.. 164. feq.. »red Forstet fremfo
rer Tvivksmaal imod ovemceldte Penge', som Velbaarue Hr Muh- 
lm8,dn VieL-FrLtesidelrHertngeligeHofsteinffeKamlner-Ret/ men 
nu vcerende Befalings-Mand i Tremsbüttel, og Hans Keyferlige 
Hoyheds, Stoer-HerMgen af Ruchen Lonferenee-Raad, havde til
sendt ham- Det forste Tvivsmaal har han taget af Taftn Fodsels 
Aar, nemlig Aar 1490, og den Forfficrl fom er imellem det og de 
Aar, som ftaaer paa Pengen: Men det kan igiendrives saaledes: 
Det Aar 1535. er det Aar, da Pengen blev flaget, men Taftii Al
ders zi Aar, sontstaar hos, skal ikke henfores til ben Tiid, Pengen blev 
flaget, men til den Tiid, da Taftms begyndte Reformationen, nein- 
lig Aar 1522. til hvis Ihukommelse denne Penge er flaget. Det an
det Tvivlsmaal tages deraf, at det Billede som staaer paa Pen
gen, ikke ligner Taftii: Portrait, som findes stukket i Knabber hos 
Kraft. L c-

Dog ffulde jeg meene, at maney kan giore nogen Slutning 
afden Forfficrl, sorn findes imellem Billederne paaPengene, og dem 
fom ere stukne i Knabber, til at betage denne Penge fin Troværdig
hed og Auctoritet: Den Forskicel, four er imellem Konfternes Be- 
ffaffenhed, og imellem Malernes og Kaaberstikkeres Fliid, Kunster
nes og Tudens Ulighed, det afffildrede etter udstukne Billedes foran
derlige Stilling, ja den Forfficel selv, som findesi Tuden, Kunsten 
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og Alderen, kand la't v'ise Aarsagen til den Forfficel, som er imel
lem flige Billeder, hvorpaa desuden daglig haves Exempler. Fri- 
derici denfierde Hertugmi Holfteenhans Portrait, fom Sal.Loell- 
ler har beskrevet, 1. <. Aar 1742 p- 249. er aldeles forfficettig ftn 
hans Billede, font findes mnletetterfiukket i Knabber.

Det samme kand man og sige om Chriftian Ludwig Hertu
gen afMeklenborg, hans Billede, som sees paa de Penge, som ere 
auferte 1. c. Aari7zz. p. 145. og Aar 1746. p. 305. hoorder endog- 
saa er stor Forfficel imellem Pengeneselv, men aldeles ingen Over- 
eensstemmelse med de Malerier og Originaler, sern giemmee paa det 
Hertugelige Svennffe Slot og Havn. Ja mig synes endogsaa, at 
der findes pog nogen Overeeensstemmelse imellem Laltii, Billede sorn 
staaer paa Pengen, og det som erstukket i Knabber, da hinharalle 
dets Hoved-Lineamenter i henseende til Kyne, NccseogAren, naax 
man tager begge de Tuder, paa hvilke disse Stykker ere giordte, i Be
tragtning. Thi Pengen, stmer staget izz 5. forestiller Palliumstm 
han var i sine ungdoms beste Aar, munter og renlig, haarrig paa 
Hovedet, af et fyldigt og mandigt Ansigt : Det Hufumffe Skilderie 
derimod, som er trykt i Knabber, forestiller Pallium, da han be
gyndte nt blive en gammel Mand, staldet og fuld nfRynker, og 
afstildret Aar 155 2, kort for sin Dod. Dettredie Tvivlsmaal har 
han taget deraf, nt Taftius, som par feed i Huf um, ogvnrnltsnaen 
Slesviger, og ingen Holstener, som der sinner pan Pengen, nem
lig H. T. v. Holftein.

Men dette knnb mnn henregne til denne Tuds uvidenhed og 
Vildfarelse, fan og noget til deres Cnpricer, som fordum, ja endog
saa i de nyere Tüder indbefattede de Cimbrer i Saxer og Slesviger 
under det generale Navn afLlollleener. Helvaderu8selv, en Mand, 
som har giert sig meget beromtved sinIndsigt, i Historierne og Cho- 
rographien, siger i fin Sylva Chronologica Circuli Balthici, edit, 
annö 1624. p. 31. Das Hertzogthum Sleswich oder Nieder- 
Holstein/ hat von deruhralteu und fumehmen Hnndelstndt, 
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Glesrvich feinen Nahmen, vor Zeiten hies Alestvich <>»• 
deby / en hadefuld Bye, (thi det Danffe Ord Hatur bemcerker odi» 
wn Mr Had , see Worm! Lexicon Runicum p. 51.) genennet, for
di det havde de Danske eller Saxerne til Naboer, soul enten selv forst 
paaforte andre alle stags Krigs Besværligheder, eller og andre paa- 
forte dennem dem. Men begge Deele ere galt; Thi hverken veed 
man af Historierne ellernoget Document, noget om, at Holsten skul
de voere deelt i det ovre og nedre Slesvigske^ ikke heller er Forkla
ringen paa det Navn Hadebyes Oprindelse, fom Autor öfter igien- 
tager og rorer ved i stn Beffrivelse over Slesvig Stad, der ellers 
er efter den store Grams Vidnesbyrd (d) alt for troevcerdig, at 
man skulde troe ham, hvor der handles om troevcerdige Ting og Ok- 
Le-Sager Antikviteter, stråledes beskaffen, at den ffulde finde klogere 
Mands Samtykke, (e) Maaffee Helvaderus bildte sig ind at finde 

Beviis
(d) I hane ArMItN'knmg til det gamle Ord Hermand, elfer nu Herremand § i.P. ii. Scriptor; 

a* Societate Haunienfi bonis artibus promovendis dedita editorum p. 265.
(e) Ligesom det gamle Slesvigs Ravn, srm nu synes aldeekes at v«re sorglemt, dersom rkke

det aldgamle Capped fom stacer paa anden Side as Slie-Strsmmcn, ?g kaldes Hadde- 
hye, fornyede dets Ihukommelse, findes meget foifltrdig forklaret paa de gamle Monu
menter (thi Adam Bremciifisj sin Hifloria Ecctefiafiica t. 40. 48. tt. 69. og om Danne
marks Belggenhed p. 13.9 »dgroet. Mader. turn Heddcby, Hcidcbiciim, Heidaba 
Heid'eba; Autor til S, Anfveri Levnets Beskrivelse, T. 4. c. I. Atter 8.8. M. luly siger 
Heidebo <611 Skad i Yacia, fem nu kalvtds Slesvig. Johmnes Bispen i Heddeby var 
Aar 1240 neervatrende paa det Wordenborgi|Te Herredage red den Jydffe Lovs Publica
tion , som man kan see afLovens Fortale; Marqvard Johan as Heideby, en Geistlig as 
Gle-svig, g ver oasaa et herlig SStoiif herpaa, ved et offentlig Brev af Aar 1373. hss 
Salig Hr. v. Weftphalen i hans Monument inedit, T. 2. p 267. Bangertus hos Hel
mold p. 26. NMNcr Hoidebo, Haddeby, Heitby, Hetheby,) Gaaledeshav-r der VKikt 
de, som haver ssgt at give Oplys dug. i d; Stridigheder, som handle om Navne, endskønt 
den Oplysning undrrtiidrn har vcrrek ftlst, og er blevet udleet af alke, fuafita tm :w ha 
ver seer den, som gierne steer, na ar man er meere dristig ti! Gistninger, end ovcrdeviist 
af Sandheden. Ti! alle disse kan man gandste sikkert henregne Helvaderi nyeMecnina, si
den deu dog er een Glatning uden mindste Sk>n af Sandhed. Hvidtfeld j sin Chronic, 
Dan. p 14. Ponfänus Rer. Dan. B. 1. Svaningius i Chrono logia Da ni c. for Aar 326. 
Hieronimus Cypræus i Chron. Epifcopor. Slesv. T. 3. Monumentis ineditis, p, igz, 
Meffenius t Scand. ilkiftrata T. 1. p. 44. haver ved denne Le-lighed fornyet Eriudeinge» 
afHetha det Fruentimmer, som er faa bekiendt af Poeternes Vers.

Helmold stulde ogsaa udentvivl finde Behag s deres Mening føtn vilde leede Navnets 
Oprindelse ud fra een Slette, eilex et vidtløftig ode og «beboet Stykke Land, fistd med 

Lyng 
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Beviis for sin Meentng enten udi Ptolomæi Troværdighed, som paa- 
ftaaer, at de Saxers Opholds sted har vceret midt udi Iydland, eller 
i Synder-Iydlands district, eller udi Bedæ Ord, sinn paa eepgang 
taler om Saxerne, Anglerne og Jyderne, som Iydlands Beboere 
Aar449; eller ogi Carl den stores Levnets Bestridelse hos Pithomn

X 3 iFran-

Lyng, som de tydste kalde een Heide, de Danske Heede, Anael Saxerne Heath, (fte 
Sommers diétionar. Anglo-Saxon: li. v. 1. Verelium in indice Schytho Scandica v.Heide#) 
efterdi han siger i sin Chron Slav. 1.12. at Slesvig er et vibtlostig Land, meget frugt
bar , men ubeboet. Feu liking ftrimsd hos Nodtium in Analeét. illttftrationi liiftoriæ 
Slesv. & Holfatiæ infervrent. T. 1. P. l p. il. so-ger efter Speimanni Vidnesbyrd i sin Ar# 
ehacologia h. V. I. sin Alsingt til een anglofaxifl? Havn, som kaldtes Heda, Pag det at han 
kan sornye Erindringen af een Socstad, (eine --rftnstadk) fem fordum i Kong Svend den 
tredies TiiS var en magrig og vvermaade rüg Handelstad/ i hvilken mangfoldige Natio
ner handlede, som var forsynet med en god Havn fuld med Viger, og tryg for alle Vin
de- Den bersmte Reinbothins en Mand, som ret var dannet tik at beskrive Iydland og 
dens Historie, haveri et Brev, som han skrev mig til 1748, ma-ldet om en Marsk-Bye 
(Marcali) som stalde kigge-paa GrKNdsertte afDamtrmark og Saren, men tillige viist mig 
hen til Worm, som i sit Ru-lifte Lexicon har forklaret det Ord Haetta, hetta med at scrtte 
Gr-rndser tildet Margrevestab, som var oprettet i Slesvig, og til et sted hos Adam Bre- 
menf. p. 140. endstisnt denne store og crrlrqe Patriot, hvis Oprigtighed, Fronihed og 
svrige store Dyder tre noksom bekiendte, ikke tsa det fortrydelig op, at jeg med største Hsf- 
kiahed mcrldede i mit folgende Brev, at dette Ma- grevffab var falfft, hvilket Margreve
stab Gram (i Mifcefian. Lipf V. 2. P. 2. p 230. - 304.) og Scheide (i sit Beviis, at Dan
nemark aldrig ved Lehns Ret (nexu feudalt) har verrtt underkastet den tpdste Regiering) 
loe Mernd, som ved deres L«rdvm have indlagt sig et ubodeligt Navn, "og har haft en 
hartad ubegribelig Kundskab i diste Ting, have med alle kloge og lerrdeMirnds Bifald og 
Andest qandstr kuldkastet og udryddet af Syftemata & Compendia juris publici, og tillige 
«nmarftde, at mit Haab vm at finde noget hos Worm- havde fehlet, efterdi han i fit Runk
ste Lexicon p. 30. ey giver anden Forklaring par det Ord Heatta end Fare. Dersom 
Giceminger dcrforeere andre t-lladt, datre deogsaa mig tilladt: Nemlig siden Fabius 
EtheKverdus en Skribent, som levede i det niende Seculo, siger hos Saville, som har ftrcvet 
Britanniens Historie p. 834. at i det gamle Anglien, som laae imellem Saxerne og Gio- 
teme varen Hoordsiad, som paa Sarist kaldtes Slesvig men paa Danst Heikeby, saaved 
jeg sandelig iff.’, øm man dfe stalde finde den Hovedstad (Hauptstadt) som kunde forstene 
den Roes, som Slesvig i fordum Liid prangede mrb, og endnu praler af, udi Haiteby 
selv. Verelius in Indice Schyto.Sand : p. 102. Og SomneriiT diétionar. Anglo-Sax. Hald, 
siger at Hath, Hxd, Heth, bemarker hvyt sverfl, HaedHoyde, HetheSpidst afdekDan
ske , Gochiste og Anglo-Sat Ni-ste Sprogs Ratur, Francifctis Iunius in Etymologico An. 
gikano, (fom EdvardLye udgivet ti! Oxford! Aar 1743) legger til, ak Head demarker 
et Hoved; hvortil jeg oglaa vil foye dette, ftt Hetlaz, Hezlage 6tm<ttfcr s. Canuti fø 
Giastebud, Hetland et stellt Land, eller som rekker hoyt i vayret, og Hedemarken, ftj 
Strakmng af meget hoye Bjerge i Norge; Men dette er fus m Gialning, som jeg »M 
derkaster de l«rderes Dom^ 
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i Frankernes Kronike p. 266. hvor der ftaaer, at S lesvig ligger paa 
Grceudserne ilnellem Kongeriget Dannemark og Saxen, eller en
delig fra Henrici Aucupis Did, som, da han havde overvundet de 
Dansse, befatte het Slesvigsse District med Saxer (scerdeles afdem, 
som boe paa hin siide Elven) saa at detmaae vccre et Colonie af Sax
er og een af de Saxer, som boe paa hin side Elven, deres Bye, som 
har ligget paa Grcendserne afKongeriget Dannemark og voeret mcrg- 
tig og folkerig, hvilket Adam Bremen!: i sin Hiftoria Ecclefiaft. edit. 
Mader. & Lindenbrog JL I. c. 48.L. 4. c. 13. og HelmoldL. I.c.g. 
og 24. kalder Slesvig Stad eller Heidebye. Dette bekrccftes og i 
den Hamborgsse Kronike, foiltciteres ipet Breviarium, som efter 
den gamle Skik, som i Slesvig Menighed og Stifter udgivet, i.Pa- 
ris under opsigt afLodelialeo ad A Ile valde Bispen udi Slesvig Aar 
i)i2. hvor det beeder sgaledes: Bryst dig, du berommellge Holstein, 
thi af dit Folk er opkommet den berommelige Ztose Anfverus. Sal. 
Anfverus er fod i den Stad Slesvig af Adelige Forccldre, og det 
paa den stamme Tud , (hvilket man kan see af den Harnborgsse Kro
nike) da Slesvig den ftorste og mcegtigfte af de Saxer, fom boepaa 
hin Side af Elven, peres Groendse-Stoeder med Dannemark, for
medelst uformodentlige Overfald blev i Grund odelagt. Men hvad 
der end ftaaer, saa tiener det kuns til liden Undssyldning for deres Feyl, 
som have opdigtet / at Slesvig og Flensborg har ligget i Holsteen; 
ligesom hen nye Skribent gior , som har Mult sig under de Bogsta
ver 8. C. v. z.tn der historischen Emleitnng in die D^entniss der 
Weiche und Staaten, .editVratislaviæ 175 5. c. 6. §. 26. eller og- 
saa soni kalder Indbyggerne, som feddes i det Slesvigsse District, 
Holfteener. Jeg vil her anfore ot par Exempler paa stige Vildfa
relser. Det er vift, at Sal. Ansverus var af Herkomst en Jyde, 
seed i Slesvig, som rigtig berettes afAutor til hans Levnets Be
skrivelse, som er formeret med observationer af Gviliclmo Cupero, 
cap. I Tom. 4. i Act. Sanft. Antwesp. Menf. Jul. og i Breviario di- 
æcefis Tzwerinenfis edit: 1529. £ 136. Ikke defto mindre kalder Au
tor til Samvittighedernes Speyl (Speghel der Confciencien und 
Samrnittrgcheit) som er udgivet L Lübek Aar 1495. Anfverum
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en Holsteener. Den samme Ti tul faaee Anfverus af Johannes de 
Parkentyn, Biropen i Raceburg, UNder hvis DpsyN Breviarium 
Eccleliæ Racebürgenfis er Udgivet til Lsibek I Zv6. Saaledes bliver 
ogsaa Slesvig Bye heltregnet til det Holsteenffe District af Autor 
til den küdekiffe Beretning om de hellige Martyres Liidelse, hvis 
Titnl er; dat Leven der Hilligen (f); Lubess 1492.1499. fom er 
siden iglen udgivet af Stephan Arndes . en Borgere i Ltlbek, og for- 
meeret med nye Historier ellerrettere sttgy rned Fabler, Sladder og 
KicrrlingHistorier, Aar 1507. hvor der i den forste Sommer-Part 
Fol. 79. staaer saaledes: Deste vorbenömede Oswaldus (8. 
Ans ver i Fader) bynnen der ^Atadt «Alesvick in dem Lande to 
Hostkeen was wonaftigmit fobaiten vornmmchelt beglftlget 
dat he hadde vele riddermatfche GnderhandeManne in sy
tten Lungndern (fendzs militaribus*'} Bertram Pogwifch, en ivrig 
Forfolgere af alle Kicrtterieri de nyere Tilder , fod i Bockhagen i 
det Iydffe Anglien vilde ikke kaldes den Slesvigste Ridder men Hot- 
steinffe, ja han kalder sig selv Powifch Holsteener, paa Titel-Bla- 
det af den Bog : Hammer wieder die Ac kzer , nnd etliche Tri- 
ttmphe> udgivet sammesteds^ ligeledes faibet* Benedict v. Ahlefeldc 
fom var fod paa Geltringen i Iydland sig en Holsteener i sine Bre
ve og sin Tale mod Drukkenskab Aar 1571. Den Sarntale er ogsaa 
bekiendt, som blev holdt i Flensborg om den hellige Nadvere Aar 
1529. fornemmelig af Hermanno Taftio, og Melchior Hofmann, 
en afffyelig Fanatico. Samrnes Historie og Argumenter har et 
ffarnagtigMenniffe samme Aar beskrevet i en Bog, /om blev ud
givet til Strasborg, underTitul: Dialogus und gründliche be- 
rich tnttg gehalteiterDispntatiott in Lande zu Holstein. Hand 

havde
(k) Vores ubodelige Selenins recenferer dette meget rare Skrift i S’eleäor littcrar. p. 6z2. in 

flscbrifbt von dem Ursprung undFortgang der BuckLruckeref in Lübeck p. 21. 
41. sq. Hans larde anm« kninger ti! den lybffe Martyr-Historie udgiver 1507. ere ogsaa 
komne for kyset' i et programma i Lybcck 1752: Jeq har en Edition udgivet Aaret 1511. i 
Folio ester Adami PetrE een Boroere i Basel hans Bkfalning, som han tilkllvndegiver 
paa ntest sidste Side, da den sidste'Gide fluttes saaledes - Dat ende und de beslut, cho 
Eren dee werd',gett Moder Godes bestuetl) dysses Werkes Sebailiani Brandt Sal. 
Lakman i sin Bestridelse over de adskillige Skikke ved Begravelser bos Adelen i deage deJyd- 
ffe HkttuMmme, p. 31 n, p. citerer tt andet Oplag uro »den Aar.
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Havde giort rettere, om han havde sat Flensborg i Hertugtommet 
Slesvig. Sal. Koders fierde Tvivlsmaal besraaer derudi: Da 
Hermann Taft die ZU Eopeuhagen A. 1537- iu 8vo gedruckte or- 
dinationem Ecdefiafticam Regnorum Daniæ & Norvagiæ & Duca
tuum Slesvieenfis & Holfatiæ ais Ecclefiæ Hufumenfis Paftor mit 
unterschrieben, jo würde dieser Amts Titul auf der Medal- 
lieu nicht weggeblicbeu sein, wenn er der H.T. v, Holftein wa« 
re dessen BüDniß darauf erscheinet. Men jeg haver tilforn an- 
fort, at Denne Penge, som er myndtet Aar 1535. ffulde time titen 
Erindring om Den Evangeliffe Reformations Begyndelse, fbm Taf. 
tius begyndte Aar 1521 i sit alders 31 Aar, med en lykkelig Iver 
og en herlig Troe og Fortrostning til Gud, efterat han havde for
ladt den Catholffe Religion, og nedlagt det Pavelige Vieariat til Hu- 
fum. Men paa den Tiid var hand ey endnu blevet Prccft til Hufum 
Mcenighed. Thi den Catholffe Geiftlighed og de PaveligeVicari- 
er i Hufum havde ved deres Myndighed faaetudvirket saa meget, at 
han forsi kuns hemmelig prcedikede i Matthæi Knut (een Reforma
tor i Hufum og siden Raadmand i Kiel) Huns, og felgende Aar 1522. 
begyndte han offentlig at proedike under een Lind, son; stod paa Hu- 
film Kirkegaard, fom man kan see afHeirnrichii Hiftoria Ecclefiæ 
Slesv. p. 164. Kortholt Hiftor. Ecclef Sæculo XVI. p. 742. Kraftii
1. c. p. 103. Derefter forklarede Taftius som en Apostel udi Eiderstce- 
den og Gardingen, Aar 1524, Skriften efter den Oversættelse af 
Det nye Testamente, som var udgivet ved Megalander Aar 1522. og 
tilsidsi Aar 1527, blev han Pasror i Hufum. Jeg ffulde ikke heller 
meene, at man kunde tage noget tydeligt Beviis af hans underskrev
ne eller hosfoyede Embedes Ravn. Den forfte Evangeliffe Kirke- 
Indretning selv, som er udgivet Aar 1507. og sidenigientagetiTil- 
lceget til Cragii Hiftoria Ecclefiaft. p. 205, sindes underskrevet afjo- 
hannes Albertus, uden at han har givet sig nogen TitulafdetGeist- 
lige Embede, som han forestod til Noting.

Saatedes finder man og, at Joh. Groth afWiddenftad, An
dreas Toninges og Jacob Sager har underskrevet en Kirke Forord-
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ning til Meldorp Aar 1544. font blev udgiven af 39 Geistlige Su
perintendenter, Prcrster og Capellaner, fraMeenighedemeiDit- 
marschen uden at de have ffrevet deres Embedes Navn. Paa Pen
ge fornemmelig seer man ofte Tilnavnene allene uden at sirtte deres 
Embede etterCharacterer hos. Det fttnte Tvivlsmaal fremsetter 
Loettler saaledes: Endlich kau ich auch nicht begreissen, wie 
sich der aufder gegenstite der Medallie vorkommende Schil
de für einen Pastor von Hufum sckicken, der nicht zu Schild 
und Helnre gebohren ist. Men der er sandelig en ftor Forffioel 
paa at fere Skiold og Hielm paa Afmindelses og Skuepenge, som 
Rustning etter Stamme - Vaaben, og atbruge dem som et gudeligt 
Sindbillede. Det er sandelig ikke Taftii Stamme-Vaaben, somere 
udstukne paa denne Penge, men det er hans aandelige Vaaben, 
et Sindbillede paa hans Apostoliske Embede, eller den chriftelige 
Troes Skiold, hvormed han forsvarede sig imod sine Kenders Pil
le. Taftius selv sees paa den eene Siide af Pengen, bevcrbnet med 
Jern-Pantser paa Skuldrene og Brystet, at de dernted kunde be
tegne, at Taftius havde iført sig Guds Retfærdigheds Pantfer, og 
gik bevcenet med Jern-Harnisk, den aandelige Srrids-Redffab, fom 
beskrives i Epistelen til de Ephefer 6. Cap. 11. og 13. vers. Det la
der altfaa, ligefom Opfinderen af denne Penge har sigtet til bemccldte 
PauliOrd: Tager Guds fulde Harnisk paa; Antager Troens Skiold. 
Ved hvilket han siines at udtrykke baade Taftii Navn og hans Forret
ning angaaende Religionen, Thi det Ord at tage (ergreisteu arri
pere) bemcrrker hans Tilnavn, men hans Dobe- Navn Hermann d. 
e. en bevcrbnet og stridende Mand, betegnes ved det Pantferede Le
geme og Skioldet, men ved det altfammen betegnes hans Arbeyde 
i at forsvare Troen og den Evangeliske Sandhed. MaaffeeatTafti- 
us felv med den angribende Haand, fom jeg har aufort at han loed 
stikke ud paa sit Vindue, og sit Signet eller Forsegle-Mngikke har 
sigtet til sin Stammes Vaaben, men til sit Embedes Afbildning, 
ogaltsaahar betegnet et Sindbillede, som passede paa hans hellige 
Forretning og Navn. Tilsidft scetter Koehler: ^err Kraft hat in 
der Lebetts Beschreibuug des Herman Taft nicht gemeldet, daß

V der- 
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derselbe wogender Evangelischen Lehre in so grosse Verfol- 
gnng gerachen wäre, dass esalleine inGottes Macht gestan
den charte/ ihn aus Obigen zn erretten; er meldet nnr, daß 
als er a. 15221 angefangen suHufum dasMvangelinmzn pre
digen/ fohatte Lhnrdiepabstliche Deristy die Mrche versper
ret. (Ohne zweissel sind ihm noch weitere grössere Hinder
nisse' zitgestossen / die warenaber allem: 535. glnchlichausdem 
wege geraumer a. 1527. hatten sich albereit die übrigen Vica« 
rien ZN Hufum mit der Gemeine verglichen / das sie die Mest 
ffn halten wollen, doch imgezwungen- gleichwoll sollen die 
Vicarien und Geistlichen ihre Einkünfte der zeit ihres Le
bens behalten, die aber nachhim den Armen sollen anheim- 
fallen: Men dette betager ikkePengen noget afsi'nTroboerdighed, si- 
Len den ersiagettiien ErindringomdMNeHelte-Gterning/ sour Han 
paatog sig midtiblantfaa store Farer og Vanffeligheder? nemlig 
den EVangettffe Reformation). etsaa gudeligt Vcerk , hvis Begyn
delse og forunderlige Fremgang nran tydelig kam spoere den store 
Guds Almagt ogHorsyN) sonvharbevaret bande Taftium og alle 
andre Troens Strids-Moend imod" deres Fienders Magt og Anfald. 
Dersom vi derfore ffal give den alviife Gud ceren i nogen , stal det 
sandelig vcrre i VewEvangeliffe Reformation), fon: saa lykkelig baa- 
Lr begynMes ogifuldMdtes)-thi paa hansMlmagt beroer alting».

o

Joh.


