
Den fattige Sognepræst 

Allested~ V ejle 
Hr. Jabob H ansen Must Bønskrift til Kongen 

i Aaret 1666. 

Ved Erh. Qvistgaard. 

Fattige Præster har der altid været, ikke mindst i for
-dums Tider, da de mange Krige med Brand og Plyndring 
gik hen over Landet og gjorde hele Befolkningen yderlig 
fattig, særlig galt var det vel i de magre Egne i J yl!and, 
og Præstegaard ene var vel ogsaa særlig medtagne, da Fjen
den haabede der at finde mest. Ogsaa i de federe Egne af 
Landet kan vi, s.om efterfølgende viser, træffe fat tige Præ
ster. I deres Nød klagede Præsterne til Kongen og bad i 
Reglen om, at der maatte blive lagt lidt af Kronens 'l'iende 
til Embedet. 

I mange Til fælde fik de det, men langt fra i alle. Om 
denne fatt ige Hr. Must har faaet det, han bad om, faar vi 
ikke at vide, men hans, Biskop anbefalede ham varmt. 

Begge Skrivelser, der er holdt i Tidens svulstige Stil, 
kan det sikkert have sin Interesse at lære at kende. 
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EN FATTIG SOGNE PR.'\':ST 

Stormectigste, Højbaarne Arffue-1: 
allernaadigste Herre ! 

J eg fattige Præs,temand, Eders 
nigs,te tro undersaat o c Guds Ords Tiener til .-!.:~e~:":,:- c ."_ 

her i Fyen udi Salling Herret højligst foraa::-:02~.:: 

underdanigs,t for min Allernaadigste Herre :u:g
ofver dend meget r inge Indkomst, som ieg nyti::::
Kald her, oc udi ald Underdanighed supplicand 
Eders Kongl. l\'fayst. om naadigste hielp til det;; : -~ -.;_::_-

Thi bemeldte begge mine s.ogne ere icke uden n·e::.i-= ::::.. • .!-:
Byer og 3 boels, Huse, hvorudi Bønderne ere en .::ic •::?":-I 
forarmede. Præstegaarden, som ieg iboer er ie,:~ o:-.:.:::
fældig, var meget meere, der ieg for kor t tid ;;:1:::. L::.::;~ 

antog, efterat ieg nogle Aar hafde betjent 3. og .;_ !...~::..--::::: 

i Odens,e Skole, maatte dend dog indkøbe, skal fo::-::-::~:::: 

betale lige ved dend bedste efter Eders kong~. )~:::;-.::: 

naadigste og velmente forordning, huilket ieg oc gie:-:..,. :::
ter underdanigs.te Pligt giorde. 

Aflingen er heel ringe og besuærlig, saa ieg med :o:.:;:-~=-= 

Arbeids.omhed neppelig kanel afle saa meget som ieg- :O::tå 
opholde mit r inge huus, med. Egnen er saare n1affer 
saa dend icke kanel om Sommeren føde Sognets egne lo;!.-æ; 

och bæs,ter, men paa andre steder i landet, icke ude?C. :o:u::
bekos.tning oc møjsommelighed med Græsning aarligen ~ 
fors iunis . . . . . Her er ingen Annexgaard, ja icke L 

det tarveligste ... . hus, mig til Behielpning i noge!l ~.faa 

de . . . . . saadan mine Sognes ringe Beskaffenhed - -
oc ieg fattige mand icke skulde geraade udi storre . ... 
end allerede s,ket er .... hafde den . . . . . til ar :age 
min Tilfluct till . . . . . min underdanigs.te Bon, at .Ede::-3 

l\Iayst. Naade vill naadigst unde mig til mit Kalds ivrb 
dring oc fremdelis, ophold afgiften af Eders kongl. )Iays~. 

De manglende Ord skyldes at Originalbrevet paa fle re :::.teder 
er iturevet og makuleret, saa Ordene dels helt man gler, dels er 
ulæselige. 
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142 ERI!. QVISTG.\ARD 

Anparts Korntiende af Allested Sogn, som bedrager sig 
Hug to pund1), biug half tredie pund, hafre et pund, som 
plejer aarligen til Nyborg Amt at opydis . Och naar dencl 
ledig vorder dend da til Kaldet 111aatte naadigst perpetueris 
(vedblive). 

Da .giorde Eders kongl. l\1ayst. dermed en Almisse mod 
mig fattige Præs.temand oc mine Efterkommere, som vi 
aldrig ville forglemme, men flittigen formane dend trofaste. 
Gud i vore bønner, at hand s.aadan højkongl. Naade mod 
s it Ords tienere med et langvarigt og fredericht Regimente 
samt ald velsignelse ofer Eders kongl. Mayst. oc det gan
ske Kongl. Arffuehuus naade!igen vil belønne. 

Eders, Kongl. Mayst. underdanigste Arffue
unders.aat oc tro flittige Forbeder 

Jac. Mus,t. 

(Biskoppens Anbefaling). 
Supplicanten er en hæderlig og skikkelig Mand, hvis un

derdanigste Angivende er sandfærdigt saa dersom min al 
lernaadigs.te Herre Arffue Konning af kongl. Mildhed gav 
efter underdanigste Ansøgning nogen Naade vilde bevise. 
huilket dog alt til hans, kong!. l\1ayst. naadigste Villie un
derdanigs.t henstilles, skulde dencl naadigste Gud det rige
ligen igen belønne, huilket Eders, kongl. Mayst. lang, fred
s ommeligen och vel udiald lyksaligen gode opholde for 
Christi Skyld. 

Saa ynsker troligen af hiertet 
Eders kongl. Mayst. 

underdanigste Tjener 
och trohiertige forbeder 

Odense d. 5. Febr. Ann:> 1666. Niels Bang. 

1) Pund Korn gammeldags Betegnelse for 4 Tdr. 
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