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Cn kort 

KrekiliN 
Om 

De Uyrkiffe Noe-Moveres 
onde Medfart va Smqana, da de 
kom ril Istand i Aaret 1627 og der bort-

? toge over zoo Mennester, chie!flcge man.qe,og paq 
tyranuij? Maade ilde medhandiede dem. 

Sammenskrevet? af 

Masten Oluf Eigilssen 
Fra Vest Manoe, 

Com tillige blev fort derfra nl Algier, og 16«8 
kom tilbage igicn. 

Men nu af Iflandff oversat paa Dansk. 

4 -

Trykt i dette. Aar. ^ 





»Z )o( sij« 

AZ 4HZM-

Det iste Capitel. 

!an siger, at han blev fort til 
! Tyrkiet i Africa til ben Stad,som 

kaldes Algier, zoo Miiie lcengere 
vorte end de, som bleve tagne i Grindevig, 
og saa kom han tilbage det samme Aar. 

Om hvilken scrrdeles Reyse han siger« 
at han blev bedet atgiore en kort Beskri« 
velse fra den 16 Julii og indtil at han 
Aaret derefter kom tilbage igien den 6te 
Zulu 1628. 

OetsdetCap. '  
Dm hvorledes der blev tillavet, da 

der blev spurgt Rovernes Ankomst. 
vi nu i Vest Manne singe at vide 
Rovernes Ankomst og Forhold i 

Grindevig og der omkring/ da fattedes ikk e 
store Ord hos os, og sårdeles hos dem, 

A 2 som 
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om vare befalede at arbeyde paa Åkand
erne , saavelsom og vaa Skibet og ved 
>er Danffe Kiobmands-Hnns. hvorledes 
og med hvad Forsigtighed de stuve gaae 
til Verks / og lode de ndenlandffe sig da 
formerke, at om noget paakom, da stnlle 
deJflandffe ikke blive lcrnge bestaaendes, 
og med dette Arbeyde blev der faret fork 
indtil at der blev spurgt, at de ftiglede fra 
Landet, og agtede ti! Vesi Mannes, da 
blev der Bekymring iblant Folk, om hvor
ledes Arbkydet var giort alt indtil den 16 
Julii, som var en Mandag, da saae man 
z Skibe om Morgenen tilig Sydost der
fra/ hvor afet var meget stort, og de satte 
deres Cours lige ad Ven, men som Vin
den var dem eontrair, saa maatte de giore 
mange Slag den heele Dag, indtil Afte
nen, men om Morgenen tilig, da man 
saae dem, bleve alle Folk sammenkaldede, 
til at blive vedKiebmands-Huscne og lave
de sig til at forsvare siq, og strengelig?« 
forbudet at gaae bort, hvilket varede ind
til om Aftenen, da ginge Folkene bort; 
thi de Udenlandske snittes, ar de kinidle 
Skibene, ar det var Convoyer, som stulle 
krydse omkring Lander; ikke desmindre 

begyndte 
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"begyndte nogle ar forvare det som de hav
de, men da det faldt i stille Veyr, saa at 
disse Dievels Folk kunde faae deres Villie 
frem, da satte de z store Baade ud, som 
kaldes Slupper, og derpaa satte de zoo 
Mcend, hvor iblant vare nogle af de En
gelske Dogger/ som viiste dem den u-scrd« 
vanligeVey,som de foer, hvilken aldrig no« 
gen stg kand erindre, at den nogen Tid har 
vceret befaren, og derover kom de saa hastig 
paa Sen, at fiolkne fik ikke Tid til at und-
lobe; thi de kom saa hastige som de kunde 
fioyct ov vaa Sen,hvor de med alle SlaaS 
Gevcer lobe omkring ftmJagt-Hunde med 
stor AnErig, saa at svage Qvinder og 
Born kunde ikke undkomme, mm som der 
vare bratte Bierge og store Steene nok 
forhaanden, saa giorde de med dem ikku« 
kort Provss, undtagkn nogle faa, som 
vare sterkest og havde intet tungt at boe
re, og ikke toge stg vare for noget Ont. 
Hvor iblant jeg tilligemed mine Hnsge-
finde blcv fangen, undtagen nogle afmme 
Nlkrmeste Forvmter, som i en Hast lobe 
bort i Huller, og sprang ned af Bierge 
og store Steene, for at bierge Livet, hvor
af dog nogle bleve fangede, i hvorvel at 

A z nogle 
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nogle escaperede fra dem, men jeg var 
ikke saa lykkelig ; thi jeg og min Kone og 
fattige Bsrn bleve strax fangne, endskiont 
at vi nogen Tid giorde all den Modstand, 
som vi kunde, og derover finge mange 
Hug og Stod af deres Spyd, indtil at 
Vi maatte give os, og undrer mig meest, 
at de ikke floge os ihiel, og jeg holder for, 
at de fleeste vare Engelske af dem, deref
ter bleve vi hendrevne idet Danske Kisb-
mands Huns og der indsluttede, hvor og 
mange andre Islandske Folk vare for
varede. 

OetzdieEap. 
Dm Rovernes Forhold, og om 

Salig Hr. Jon. 
!u stal jeg berette,hvorledes disseBlod? 

Hunde videre toge afstced ; Z forst« 
ningen dreve de omkring paa den heele 
He og saae fig om, paa det at ingen Men-
»esse skulle undflye, og saa snart som de 
kom derhen, som Bayer vare. og de fane 
Qvcrg for dem i Veyen, da dreve de det 
altsammen hen til de Danske Huse, og de 
Folk, som sogte hen til Kirken, omrin
gede de strax med Skud og Slag og et 

ont 
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ont Anffrig, indtil at de kom ind, da de 
forst plyndrede Alter-Klcrderne og kladde 
sig dermed, derefter ginge de til Bayerne 
og Bonde Husene,og dreve alle dem som de 
fandte, hen tildeDanffeHuse, og de som 
ikke kunde gaae saa fort som dem beha« 
Lede, dem floge de ihiel og lode dem ligqe 
der dode, og paa det at de kunde udvlise 
deres rette Ondskab, da vendte de om 
igien, hug og skar de Dode i stykker, og 
deraf havde deres storste Lyst. 

Oet4deCap. 
de kom til Bonder Gaardene, toge 

de stmx Prcrsten Hr. Ole Eigelsen, 
hans Kone og en Tieneste Pige saa oa et 
lidet Barn, til Fange, og da Prcrsten vilde 
vcrrqe sig, floge de hannem, og da han 
trsstede sig og sagde: at han skulde ikke 
lide det i den anden Verden, da bleve de 
desmeere forbittredegave haanem etSlag 
i Laaret, og drev ham saa til de DanAe 
Huse med alle sine Huus-Folk, men de, 
som stode neden fore ved Husmands-Hu
sene , dreve de foran / og da ssgte de saa 
nsye, at de tsndte LyS og dermed sogte 

A 4 Huset 
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Hnset i.'.iennem, og da de fandt en gammel 
Kone, som hentede Brcrnde,som hun lagde 
paa Fyrstceden, kastede de hende op paa 
Vedhoyen og lod hende blive der, imid« 
lertid at de saae sig om i Husene, og da 
Hr. Oles Ssn, li Aar gammel, kom u-
forvarendes uden for Huset, for at fte 
hvorledes det gik hans Forcrldre/ toge de 
hannem strax og bagbandt hannem paa 
Hirnderne, og da de saaledes regierede 
inde i Husene, bad Barnet den gammel 
Kone at lofe sig, men hun sagde, at hun 
torde ikke, og, va de kom ud, gave de agt 
paa, om Drengen var stille og tilstcrde, og 
som de havde fundet 2 Born ungefcrr 6Aar 
gamle,som Hr. Ole havde taget til stg for 
GUdS skyld, lode de nogle gaae med dem og 
de ovrige Folk, som de havde taget til de 
Danffe Huse, derefter stak de Ild i hvert 
et HuuS, og som der iblant var en gam
mel Kone, som ikke kunde gaae saa fort, 
som de vilde, saa toge de hende tillige med 
et Barn, som hun bar, og var af2 AarS 
Alder, og kastede dem begge paa Ilden, 
og da hun og Barnet grcrde og bade,GUd 
hielve stg, gave de stort Skraal fra lig, 
og stsdte dem ind i Ildens sterste Lue 

med 
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med deres Spyd / og imidlertid sogte de i 
et hvert Huus og Hull, som Kattene efter 
Muus, saaforedeop vaa deBierge,hvor 
deZstandffe havde giemt deres Fiff, som 
vare ioo Faunehey?, der hentede de nogle 
Folk med deres Bsrn, og lobe dcm gaae 
need der/ som det var lem stat gaae/ men 
de, som de ikke saa magelig kunde faae fat 
vaa, dem ffisdede ihiel sag at nogle styr
tede need af Bierget icv Faune, men 
nogle dleve siddendes der oppe ihielffudre. 
Jvlant andet kom en Mand for dem i det 
samme Anlsb, ved Navn Bwne Vald, 
sen/ den samme hugae de Hovedet af paa 
tvers neden nnder Synene, hvilket, da 
hans Kone saae, som gik ved Siden afhan-
nem, faldt hun strax need i Besvimmelse 
over det dsde Legeme med stor Skrig, men 
de toge hende i Jodderne o? trekkede kende 
ligesom et andetdsdtAadsel. sa-, atZodder-
ne sto?>e frem oven for Hovedet, men den 
Dode hugge de Legemet i stykker poa, lige--
som et flagtet Faar, som bliver hogaet i 
stykker ril Suvve, trekkede derefter Konen 
saaledes hen til de Dansse Hnse, og stnt-
tede hende mde iblanr de andre fanger. 
Ndermeere fandt de en Kone paa Veyen, 

A 5 som 
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som lsd det sterkeste, som hnn kunde, og 
de ester hende, indtil hunfodde sil foster, 
og faldt dermed need og dsde, saa at de laae 
der dede hver for sig. Og den anden 
Prcest/ som boede paa Gen, havde flyer 
med sit Huns-Folk i en liden Krat-Skov 
neden for et Bierg, og da han der var kom
men med sin Kone og Daatter / Son og 
Venner og Arbeids-Zolk, begyndte han 
at lsse og prcedike for sit Folk, og trostede 
dem, og lcrste Litaniet, og da det var giort, 
horte han, at de kom, og sagde: der kom
mer de, Margarethe! jeg ffal nu uden 
Frygt gaae imod dem; Men hun bad 
hannem for GUDS skyld ikke at forlade 
hende, og i det at de saa talede/ kom disse 
Blod-Hunde derhen, som Hr. Jon sagde, 
og da de saae hannem, sagde en af dem, 
burte du ikke at v«r? hiemme i din Kirke? 
Han svarede: Jeg har vcertt der i Dag 
tiilig, da sagde nogle af disse Skielmer, da 
ffal du ikke v<rre der i Morgen, og med det 
samme gav en afdem, ham et Hug i Hove
det. Prcrsten udbredde sine Hcender og sag
de: Nu befaler jeg mig GUd, han giore nu 
hvad hannem behager; Derefter sagde 
han: dig befaler jeg mig nu, O HErre 



i»s )c< W ii 
JEsu Christe! men hans Kone krsb for 
disse Morderes Fsdder, og holdt paa dem, 
og meente, at hun dermed skulde bringe 
dem til nogen Mildhed, men der var ingen 
Barmhjertighed at vente, thi en af dem 
gav ham endnu er Hugg, da sagde Prs-
sten: det er nok: HErre ZEsu Christe! 
annam du min Aand! Da han var dod, 
drevede hansBekiendte og Folk fra han
nem, men hans Kone rev Kluden af Ho
vedet og bandt den om den dsdes Hovet; 
derefter dreve de de svrigeFolk,som der va
re , til de Danske Huse, hvilket alt to Ko
ner , som vare i Biergestriven oven for, 
baade saae og horte. 

Paa Nedgangen afHsyen fandt de fire 
Mamd, som de strax fangede og bandt, 
og da en af dem var ikke stille, men urolig, 
og vilde ikke lade stg binde, da vilde nogle 
af dem hugget hannem ihiel, men som de 
saae to Piger komme, saa lod de det blive, 
og lobe efter Pigerne, og jagede lcrnge 
efter dem, dog undkom den eene fra dem, 
og kom til de Mcrnd, som vare bundne, 
og da hun der kom, bad en af dem hende 
at lose sig, hvilket hun og i en Hast gior-
de, derefter leste dm ene den anden, og 
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- i det samme kom K-enderne igien til at 

vilde tage dem, da lsd enhver som han 
best kunde, indtil de kom afderis Syn, 
og slav dermed; derefter fornam de at en 
af disse Skielmer fik fat paa en Pige paa 
Veyen, hvilken han strar tog med Vold 
og belaae , satte hende derefter paa fin 
Hest og forte hende hen til de Danffe 
Huse. En Mand ved Navn Erlend Ru« 
nolfsen forfulte de og, og dreve ham ov paa 
et meget hoytBierg, hvor de hannen« af-
klcedde og satte hannem nsgen til at sky* 
de ester yderst paa Bierget? ffiode saa til 
Maals efter ham, indtil at han faldt dsd 
need over iczo Fanne. 

Qvindfolkene laae dode ved Huus-Do« 
rene, nogle igiennemstungne, og nogle 
hugne saa ffammeligen, at Koderne laae 
over Hovedet, saa at de vare meest nogne, 
hvor de Milte skulde vcrre. 

Een Mand vcd Navn Asmund, laae 
paa fin Sotte Seng, ham havde de med 
z Sting igiennemstunget, saa at hans 
Seng var »giennemblsdt af Blod, hvil
ket var deres storste Lyst ogFornoyelft,at 
hugge og skicrre dem i mange smaa Styk
ker, saa at deris Tyrannie var u figeligt, 
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og imivlertid spurte de stedse ester de Dan
ske, og da denne og alle andre dereS Ty« 
rannie havde Ende, begyndte de ar ndvel-
ge Folket i de Danske Huse, ligesom naar 
Fcee udssges efter Ferdhed, og forte dem 
sag ud paa Skibet, og som der var 
saa trangt af Folk i Husek, ar de traadde 
paa hinanden af Trcrngftl, hvorudover 
en Dreng trengede sig im-llem deres Fod-
der udaf en Der, og flav med det samme/ 
og han vidste at fortalle det. Hvorle
des det gik til medde gamle Folk, som va
re der inde, veed man ikke for vist, dog 
meener man at, de have ladet Ilden fottw-
re dem, eftersom, at saa mart som Fol
kene vare blevne udvslre, satte de Zld i de 
Danske Huse og bromdte dem reent op til 
Aske med alt bet, som der var udi, og ester 
atde saa ynkelige« bavve skilt sig derved, 
blev der funden dode Mcnne skers Bcen og 
Legemer, stegte. 

Tallet paa de Folk, som paa Vest Man-
oerne bleve tagne og ikke ihiklflagne, skal 
have vcrret ungefthr zoo.Mcn hvor man
ge de have flaget ih-el, kand man ikke saa 
egentlige« vide, men zo. b!eve begravne 
og 5 Mennesker bleve ihiklflagne i Vest-

Man-
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Marmoe, ester at de havde fsrt Folkene 
om Borde, og komme i Land »gien, og da 
komme to med dem, som lsbe fra dem, hvil
ke og have beretter, hvorledes de havde 
handler med de Danffe, nemlig, saa snart 
at de kom til Vest-Mannse, rogede to og 
to og bandt dem tilsammen i Jern Lenker, 
og de Danffe havde stedse bedet GUd om 
Hiely tilligemed de Islandske, og paa det 
sidste da de vilde legge ud af Havnen, bleve 
der seet dode Menniffers Legemer flyden
des,som vare udkastede. De fore da i Land 
og stak Kirken i Brand og lode den bram« 
de til Aste det allerffammeligste som de 
kunde, eg aldrig er det hort hverken uden-
eller indenlands saa skammelig at handle 
med u-skyldige Folk, ja neppe i Jerusalems 
Korstyrring. Men hvad stal man derom 
sige andet, end bede GUd om sin Hielp i 
JEsuNavn. 

OetMCap .  
Hvorledes de toge Folkene til Fan

ge og floge nogle ihiel. 
Sjette eftcrffrevne haver jeg faaet at 

vide af de gode Mcend, som bleve 
tilbage, nemlig: Odder Petersen, Bimne 

iMMM 
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Wallossen, Magnus Eyolfsten og Jon 
Snorresen, som nogenledes saae og gave 
agt paa,hvad der passerede, og er deres 
Frasagn saaledes , ar de tre vare komne 
need i Bergskriver med deres Koner og 
Bsrn; idet Bierg. som kaldes Haacnde, 
var Odder, og derfore saae disse Mccnd 
paa all deres Vasen, og sagde, at de saae, 
a t  d i s s e  o n d e  M e n n e s k e r  f o r d e e l t e  s i g i t r e  
Hobe, hvoraf den sterste Hob, som dem 
syntes at vare 150. foer langs mcd Stran
den ved de Danffe Hnse med z. rsde Fa
ner , og strax bemagtigede sig de Daiiffe 
Huse, hvilket de letteligen kunde giere, 
siben de Danske alle en halv Time tilforn 
vare bortreiste, men de andre to Hobe 

l grebe og bandt Folkene, som de finae sat, 
saavel Unge som Gamle, Koner og Mand, 

I »aendogsmaaBorn, inden og uden Huu» 
l se, paa Fieldene og Hovene, ja end oq 
! paa de Stader, hvor de Islandske neppe-

ligen kunde komme, og floqe dem alle ihiel, 
som giorde nogen Modstand, eller dem, 
som giorde. Kaars for sig, eller „avnede 

' JESU Navn fsaa at de dctforstod) saa 
> at de laae bode her og der omkring paa 
! Sen, dog fleest ved dr danske Huse, nogle 

ihiel-
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ihielssisde de i Rifterne, andre siredcete 
de og udkastede dem, tillige og den Sl. Hr. 
JonSsten ved Havet,ncr<ved hanSBoe-
pcrl, hvilket alt de tilstode, at de havde seer, 
dog havde Odder allerbest derpaa givet 
agt, saasom han stod allerhoyest oppe paa 
Haa-Ocn, og saa snart som de vare komne 
paa Land/ blev Vinden Ssten, saa at alt 
gik dem efter Snffe; da et af Skibene, 
som aldrig krog Sngl, seiglede lige ind 
paa Havnen og sti od z. Skud, derefter 
blkv Danst Hlagg opsat, saa at de andre 
Skibe kom ind med paa Havnen og hav
de intet at frygte sig for. Alt derre saae 
Odder paa af Haa Sen, indtil at Landets 
Kirke stod i lys Lue, da han flyede hen at 
ffiule sig paa et andetStced og blev der ind
til cm Torsdagen, men hvad deister pas
serede, vidste ingen, hvorfor jeg nu tilfor« 
tcelle Resten, saavit jeg i stersi? SandbeV 
yderst veed og merkede, endffwnt at jeg 
var udi stor Hiertens Vedrovelse^ 

Det 6te Cap. 
Hvorledes der blev hanvlet med 

Folkene, som i storst? Hast bleve 
fort om Borde. 

Da 
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5^a vi faaledes vare forvarede om Tis« 

dagen, sankede disse Skielmer all? 
dem sammen, som de kunde saae fat pca, 
hvor iblant mine fattige Bern og vare, 
og imod Middagen havde de sanked saa 
mange, at de kunde ikke faae Rum i tre 
Stuer, hvorfore de bleve u!eommande-
rede vaa Pladsen uden for, og omringe« 
de af disse Tyranner, og da jeg kom «d 
ogsaaeOber Capitainen, gik jeg med min 
fattige syge Kone frcm for hannem og hans 
Under-Capitain, og faldt paaKncrog ba
de om Naade; men det kunde ikke hielpe, 
og da jeg saae deres fornemste Klceder, for
nam jeg, at de vare Tyrker, og de Folk 
som vare ringere, blkve i en hast sendte 
paa Skibet med to Slupper af 10. Aa-
rer, hvor de Islandske maatte roe og bleve 
slagne med Tamper, da bleve vi hin for
te paa det storste Skib, og da vi kom der 
op, blev der stor Gloede iblant dem over 
Vores Ankomst,hvor vi saae alle de Mand-
Folk, som Oster paa Landet vare tagne, 
vare i Jern, hvilket vi og os venttde/ 
men der blev dog intet af, men os blev gi
vet Brod strax at crbe og noget surt Vand 
at drikke, og de andre bleve loste af Jer-

B net 
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net og iligemaade givet Brod, hvilket dem 
da syntes noget nyt; thi de havde lidtHun-
ger indtil den Tid. Derefter foere disse 
onde Menneffer i Land igien til at hente 
sieere, strax der efter fornam vi, at Kir
ken stod i lys Lue; der paa blev ieg kal
det bag paa Skibet, og afObcr-Capitai-
nen befaled at sette mig med, da koge to 
afTyrkerne og bandt mine Fodder haardt 
tilsammen, og to andre iligemaade mine 
H-rnder, og da tog Ober-Capitainen en 
Tamp og flog mig paa Bagen med, saa 
haardt som han kunde,utalligeSlag maat-
te jeg da lide indtil at mit Lyd formindske
des,^ blev der en, som talede Tydff, sar tit 
at svorge mig om jeg vidste nogen Peng at 
sige dem om,hvilket,da jeg haardt negrede, 
on bad dem, atde ienHastvildeflaaemig 
jhiel, da lode de migvcrre ogreystemig op 
jgien, men jeg kunde da ikke staae eller gaae, 
saa sendte de mig for an paa Skibet igien, 
og da de Zflandffeffolk mig saae,ynkede det 
dennem men de Tyranner glcedede sig. 

Det 7de Cgp. 
Naar Vi kom under Segl. 

en samme Dag, ungefehr Klokken z. 
om Eftermiddagen, kom de atter med 
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sieere Folk,og da blev en Ssierlands Mand 
losgiven, som havde en svag Haanb; nn-
gesehr Klokken 9 om Aftenen bleve vi, som 
vare Fenger/ viisteneed i Skibet, og blev 
jeg da holden, som den Fornemste, og da 
bleve vi spisede- Om Onsdagen kom de 
endnu med fleere Folk, oa da saae vi de 
Danske Huuse at staae i lys Lue, da 
fik jeg at vide den gruelige Giernina, som 
de havde svet imod Len gode BUds Mand 
Sal. Hr. Jon, og da bleve hans Folk 
og udforte, og den heele Dag havde dis
se onde Mennesker v«ret om at gisre alt 
det Tyrannie, som de kunde,og immer kom 
de med fleere Folk; men Sandhed at st« 
ge, esterat de havde faaetdem ombord, 
giorde disse onde Mennesker ingen noget 
ont, men lode dem blive i Fred, saadan 
som den var. 

Nu vil jeg melde noget om, hvorledes 
disse onde Minusser saae ud, saa vel i 
Ansigter som Klcede Dragt, nemlig, at de 
vare ligesom andre Mennisker, u lige af 
Vext, nogle hvide, nogle meere brnne 
»Ansigterne, dog de som ikke vare Tyrker, 
men andre Landes Folk, saa som Norske, 
Danske, TydffeogEngelike, afhvilkede, 

B 2 som 
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som ikte havde forlast deres Religion, 
havde endda sine gamle Klaver, som de 
vare blevne fangede udi, og de samme 
waatte giere det farligste Arbkyde, som 
forefald!, og finge Hngg til Arbeids»Lon, 
men Tyrkerne havde alle hoye rode Huer, 
nogle kantede med Guld Galoner, nogle 
med Silke, andre med Skrusnorer, saa 
og havde de lange Kioler med Skierfer 
omkring bundne, saasom deres Kiolervare 
meget viide de vare i trange Lcerets-Buxer, 
og mange ginge med bare Aodder.og Jern-
Hale under Fodderne, de havde sort Haar 
oa vare ragede, undtagen over Munden, 
der havde deKnevelsbardter,og ere de rette 
Tyrker i deres Omgangelse lige som an« 
dre Nationer, (om man saa maatte sige,) 
men de Mk, som have varet Christie, 
og forkastet deres Troe, ere i Klaver og 
Skiag og andet, af samme Skik, som de 
Tyrker, og just de samme vare de, som 
ihielfloze Folkene, bandt og flogedem, og 
aiorde alt det, som Ont er; jeg haver faaet 
ncrrmere Efterretning om, at deres ̂ .all, 
som bleve ihielflagne, vare Z4/ og de som 
bleve fangede, vare 242, hvilke og alle kom 
ud paa Skibet silde om Onsdagen. 
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Det 8de Cap. 
HmvorReyse i Tyrkiet,og hvad der 

steede paa denne vores crlendige Reyse. 
5^ en i? Znlii, som var en Torsdags 
'Ks Morgen tilig, lagde disse onde Men« 
nester deres Aarer ud, og hidsede Segl 
op tilligemed det store Skib/som laae inde 
paa Grunden, saa og det andet Tyrkeste 
Skib, da de saae, atKrabbenvar kommen 
ud, som de roved? fra de Danffe, og da 
de alle vare kommne ud og havde faaet 
Segl op, stiode de 9 Skud, og floge sig saa 
ud inden for Zlboe» satte dermed dereS 
Cours i Syden, og holdt derved i z Uger 
med den beste Vind og got Veyr. Og da 
de arme De Folk fornam, at de saaledes 
stnlle stilles fra deres Land, da blev der 
iblant dem en stor Ank den heele Dag, 
derefter trostede de hver andre med GUdS 
Ord, baade Mcrnd og Ovinder, Unge 
og Gamle; thi GUd havde givet dem alle 
en meget god Kundstab om Hannem og 
Hans Ord. 

Menden ncrsteLsverdag derefter, som 
var den 21JM, da bleveZonZonsenog 

B z hans 
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hans KoneMargaretha forte fra detSkib, 
som de vare paa, oghen til detSkib/ som 
jeg og Mine vare vaa, og da blev jeg og 
min Kone flyttet hen fra de andre Folk, 
saa og vore Born / hvor der blev tcelttt 
omkring os med gamle Segl og nyt Vad» 
mel, som de havde taget p«a Aen, saa og 
blev ellers asdeelt paa samme Maade ne
den i Skibet, og som det deraf blev morkt, 
saa lode de brcrnde Lamper baade Rat 
og Dag, og hver Aften blev der lavet 
Mad for os, og givet os af de samme Ret
ter/ som Officererne finge i Cajuten; saa 
lcrnge som de 2 Tender Gllog Miod kunde 
tilstrekke, som de stial i Kiobmands-Hnset 
vaa Vest-Manse, da finge Bi deraf at 
drikke, og alle drikkendes Vahre odelagde 
de i Kisbmands-Hnsene / men af Brcrn-
devinet gave de os det eneste om Morge
nen ; thi Tyrkerne drikke aldrig andet 
end Vand. 

Den zo. Zulii fsdde min fattige Kone 
et Drenge-Barn til Verden, hvilket jeg 
selv med bedrsvet Hierte dobte / ligesom 
jeg kunde haft det paa Landet/ men da 
disse onde Mennesker herte det gmde/ da 
sankede de sig til detiFlokkeviis, og to af 

dem 
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dem gaf Barnet gamle Skjorter, som min 
Kone stulle klcede det med, og jeg lod Bar
net opkalde ester Hr. I on Thorstensen. 
En afdem var i Skibet hos os,som S!Hr. 
Jons Kone sagde at havde ihielslagct hen
des Mand, den samme blev toedafen an« 
den med Vand, saa lange som vi vare 
paa Reysen, hver Morgen. 

Det 9de Cap. 
Sm nogen Modgang/ som paakom 

Tyrkerne paa denne Reyse. 
nogle Dage vare forlobne af Au-

'SN gnstiMaanet,neml.den5te,kom der 
vs en sterk Vind af Nord Vest paa, saa 
sterk, at det eeneSkib drev fra det andet, 
hvorover der kom en stor Frygt over disse 
onde Mennesker, saa at de tcenkte ikke an
det end at forgaae, og ungefehr ved Mid
nats Tider gik Soen saa sterk over dette 
store Skib, at dm tog Sluppen bort, og 
fleed4store Tongeistykker, og idetsamme 
tog den en Christen bort, svm var Spansk, 
og en anden fik Skade paa sin Haandleg, 
men dog maatte han gaae ud paa Raaen, 
hvorfra han faldt udiSsen, den samme 
var m Tydff; thi han sagde medoploftede 

B 4 Ham-
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Hcender: hilf mir HErr GOtt! og paa 
denne vores bedrovelige Reyse dsde 2. -> z. 
gamle Koner, som vare tagne paa Mer« 
Landet, hvilke bleve svsbte i en gam
mel Dug, og dermed kastede over Bord?/ 
men deChristne vare da vel fornoyede og 
mange afdemsnffede afHiertens Grund 
til GUb, at de paa samme Tid og maatte 
dse; Men de onde Menneffer, som vare 
vaa det Skib/ hvor jeg var, toge sig det 
Raad, at de slagtede en meget seed Buk, 
som de offrede enten Dicrvclen eller nogen 
afderes Afguder, og star den i to Parter, 
og kastede halvparten ud over Borde paa 
hver Side, og Stormen stillede stg in
den faa Dage. 

Den 9de Augusti kom vi under Spa
nien, og der modte os 6 Kaper-Skibe, 
hvorover disse onde Mennesker bleve me
get bange, saa at Tienderne og deres heele 
Legemer rostede, men derefter blev det be
funden, at de vare af samme Slags/ som 
de, om ikke verre, neml. Tyrker, som vare 
udgangne tilsammen 27 Skibe i 14 Dage 
tilforn fra Algier for at sti«le og rove os 
myrde de Christne. 

Den 

I 
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Den ii Aug. seglede disse Rovere igien-

nem det småle Sund, Start, som saa kal
des, og er 4re Miile bredt imellem Spa
nien og Tyrkiet ved den Stad, hvor de 
Folk, som de toge paa Grindevig, bleve op
satte, og der vare disse onde Mennesker 
meget frygtagtige; thi de Spanske pleje
de der at krydse/ men siden de baade havde 
god Vind og dertil var og en mcrgtia 
Storm/ saa flap de derved. 

Den 16 eller 17 Aug. kom vi til Sta
den, Algier, hvor de havde hiemme, og 
saa snart som de vare komne der ncrr ved, 
saa at de kunde ankre, da bleve Folkene i 
storste Hast satte i Land med storZammcr. 

Det 10de Cap. 
Dm hvorleews det gik til med de 

fangne Folk, efter at de vare komne i 
Land, saavit som jeg vidste. 

^a nu Folketvar kommen i Land, kom 
'vW der saa storMamgde Folk sammen, 
at de vare u-tallige, for at see disse fattige 
Folk, med tyrannisk Forscet at skille dem 
fra hinanden, ja Bornene fra Forældre
ne, og forte Huus fra Huns, fra en Gade 

B 5 drev 
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drevne til en anden, og omsider op paa 
Torvet, hvor de bleve til fals bndne, li
gesom andre Beester; forst de Folk som 
bleve tagne paa Mer Landet, Mandfol
kene for sig og Qvindfolkene for sig, og 
kontinuerede dette saaledes indtil den 28 
Aug., da varde fleesteAsterlands Fol? ble
vne solgte, da bleve Se-Folkene forte frem 
til at selges- Dette Torv var opmuret 
runden om, og Sceder neden omkring at 
fee til ligesom et Compass med glosserede 
Steene paaGulvehsom dagligen blive va« 
stede og reenholdne, ligesom andre Huuse. 
Dette Torv er ikke langt fra Kongens 
Residence, og saavit jeg forstod af andre 
Christne, som lcenge have vceret der, da 
bliver Deelingen saaledes, at Obcr-Capi-
tainen maa have2 Fanger, hvilke han vil, 
derefter tager Kongen hver ottende Mand 
vq hver ottende Kone og hver ottende 
Barn af hvert Slags, og naar dette er 
steet, saa deeles be sfrige i 2 Parter, hvor
af Skibs-Rederne tage den eene Part og 
Goe-Folkene den anden. Da nu disse ar
me Folk kom paa Torvet, da blev der sat 
zo i en hver Hob, og da ginge disse Ro
vere stedse for og bag dem og tcellededem 

stedse 
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s stedse (thi de som kunde komme til dermev, 

sticrle Folkene det beste, som de kunde); 
i da vi nu saaledes stode vaa Torvet/ blev 

vi sat i en Krinz, hvor vi afZolk bleve be-
seete baade i Hcrnderne og Ansigtet, saa 

! tager Kongen wrst den ottende af Hoben, 
> og da de kom til Drengene, tog Kongen 

forst min fattige Son 11 Aar gammel, 
som jeg aldrig kand forglemme, saa lcenge 
som jeg lever, baade formedelst Forstand 
og Lcrrdom, hvilket da jeg saae, bad jeg 
hannen, for GUds Skyld at holde ved sin 
Troe, hvor paa han mig svarede med gra
dende Taare: de maa nu handle med Li
vet saaledes, som de ville, men Sicelen ffal 
jeg giemme til mm GUD, der paa maa 
I forlade Eder, min kiere Fader! 

De andre Folk bleveda drevne hen vaa 
^ et andet Stcrd, og bleve de to og af en 

Tyrk med hsyt Skrig udraabede efter de
res Sprog, som jeg ikke forstod; Men 
jeg og min Kone og vore to smaa Bern, 

! det eene et Aar gammelt, det andet en 
! Maanet, vi bleve drevne derfra og op vaa 
, Kongens Slot, hvor vi i to Timer sade 
> med Bornene paa Skisdet, derefter ble-
> ve vi kastede i hans Fange-Huus, hvor vi 
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forblev den Nar, og siden veed jeg ikke, 
hvorledes det gik til med de svrige Folk. 

Det ute Cap. 
Dm hvordan jeg leedinogen Tiid. 

NcrsteDag derester ved Middags 
?Ls tide kom der ro Skiopere, den ene 
Tydss, og den anden Danff, som vare Fan
ger, og sagde, at de ffulle hente os, og da gik 
vi med dem en lang Vey igiennem man
ge Gader og bar Bsrnene indtil vi bleve 
indforte i en Tyrkest stor Herres Huns, 
hvor der strax fremkom en Vugge med 
Klcrder i til Bsrnene, og blev da Vug
gen hengt ind i Seeler og Remmer, saa 
og fremkom der Klcrder, som min Kone 
skulle ligge paa, efter deres Maade, der
efter blev os given Mad, men jeg maat» 
te ikke spise med min Kone, og om jeg stal 
size Sandheden, da gives der Mad nok 
baade Aften og Morgenen, nemlig varmt 
Brod saadan, som det kommer afOvnen, 
god Risen-Grod med Ollie udi, Eble og 
Vindruer saa meget, som man vil crde, og 
der som af Broder levnes om Aftenen, 
bliver givet Hestene om Morgenen, men 

Groden 
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Groden bliver kosted ud, Mr med Tugt 
at stge, i secrelet, men at drikke faaer man 
ikke ondet end lunket Vand, som er taget 
i Moratzer 

Da vi nu den samme Dag havde spiiff, . 
i blev jeg fort ind i et andet Huus, hvor 

jeg maatte gaae denheele Dag til Aften, 
> indtil at de kom hiem, som ffnlle liqge i 

Huset, som vare den Herres SoldatU, » 
som min Kone var hos, og dette gik sav
ledes i z eller 4 Dage. Derefter blev jeg 

! tagen derfra og fort en lang Vey hen i et 
andet Huus, hvor der alt vare roMcnd 
fra Vest-Manoe, neml. Jesper Christi
ansen og Jon Thorstensen, hvor vi alle 
tre forbleve 2 eller z Dage som i et Han^e-
Huus, og blev der taget vare paa os. 

> Derefter blev jeg kaldet frem for de for
nemste Tyrker, og af dem strengeligen 

l befalet at soge om Penge hos min All?r-
^ naadigste Konge Christian til min Kones 
! og Berns Udlosning, som vare hos Mode

ren, og sagde at det skulle vcere 1200 Da
ler, som de kalde Sink van Achten, og 

! derpaa maatte jeg kysse deres Hcender, 
! derefter blev jeg indladt i del samme Huus 

> igien, og da maatte jeg gaae los frem og 
tilbage 
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tilbage oppe paa Muureu, hvilket jeg og 
Jesper og giorde, men til min Kone og 
Bern maatte jeg ikke komme uden meget 
sielden, i hvor gierne jeg vilde. 

Det 12te Cap. 
Om hvad jeg observerede, Staden 

i sig selv angaaende, da jeg var der. 
et forsk da vi kom i Land, da maatte 

'W vi Fanger legge Byrder vaa Eseler-
ne/som ereaflidenVextisom ro Aars gamle 
Kalve hos os, og ikke stsrre, men de kand 
bcere store Byrder og have Snnder nesten 
som Heste, og lange Aren, de have Kurve 
forMunden.og i Kurven ereBaanb snoede 
op over Hrene, hvor i Brodet er, som ve 
ade,naardegciae, men jeg saae deringen 
Arbeids Vogne; Heste ere der lige som Her, 
med samme slags Kurve for Munden med 
Bred i,ligesom om Eselerne sagter, heraf 
have de mange og bruges for Heste-Mol-
ler. Jeg saae og der 5 Cameler , som ere 
meget store Dyr og sterke , saa at jeg kunde 
neppe naae op paa dem, naar de ere sav-
lede, som jeg meener, at de stedse ere, og 
troer jeg,at de kunde bsere imod 4 a 5 Heste, 
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de ere alle blakkede og ligesom Stude paa 
Bagbenene og Laarene, medKlover, og 
have meget lange krumme Halse, og Gren 
som Heste, og meget heflige Snuder, alle 
disse Dyr gaae meget langsom, og naar 
der drives paa dem, da flaaer man dem 
omkring Bagbeenene, mm det agte de ikke 
meget. Saa og saae jeg der Dverge og 
Dverg Inder, sem der ere nok af i Sta
den. Ligeledes mange af adstilligeSlags 
Fugle, som Paafngle og mange andre 
Slags i Buure. Hvad Staden angaaer, 
da endffisnt den er mig ikke meget anaele-
pen, da vil jeg dog sige, at den er hvid som 
Krideaf etSlagsKalk, som der brandes. 
Staden er meget lang, i den sverste Ende 
er den smal, og ikke m?ere bebygget op 
imod et Bierg end en Mii!, men neden 
ved Soen troer jeg, at den er halvtredie 
Miile breed, u befæstet uden imod Soen, 
hvor der ere sterke Muure. Der, hvor 
de sove, er formedelst Solens Seede saa 
varmt, at baade Mand og Qvmdfolk 
ligge saa got som noqne. Landet voxer 
to gange om Aaret, og da voxer all Jor
dens Frugter, Korn, Viin og Risengiyn, 
ogGccesset bliver der aldrig flaget,ev haller 

QvKget 
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Ovcrget indladt iHuuse; thi der er ingen 
Vincer, og i Vinduerne er intet andel 
end Jern Gitterverk, Faarene boere der to 
gange om Aaret, og ere baade store og 
feede, og der bliver ingen Faar gildede, 
og paa en Dag saae Jesper og jeg, at der 
blev slagtet over iooo Giedebukke, hvis 
Rumper hcengte ncesten need til Jorden. 

Det izde Cap. 
Om hvorleedesFolkene vare klcedde 
og hvordan deres Svise-Borde og Drikke-

Kar ere i Staden Algier. 
HW mdfolkenes Klcrder ere, saa som/eg 
KW tilforn har sagt. De Christne som 
komme der og tage deres?roe,bruge samme 
Kicrdedragt som Tyrkerne, og der holdes 
for, at de Christne som ere og have lcrnge 
vcrret der, stal vcrre 9000 Mcend, men de 
Tyrkeffe Qvindfolk have Serker saa fine,at 
jeg rroer, at der ikke er finere Lcerret i Ver
den , end de have, og de Serker ere ikke 
aabne, uden der somHalsen gaar igiennem, 
saa og have de Lcrrrets Burer saa stide, at 
de naae need til Skoene, og meget deilige 
LcrretS Huer med en Kappe under af fineste 

Lirrret 
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Lcerret med Kniplinger omFg naar de gaae 
ud, da svobe de Kappen om Hovedet, saa 
at ingen kand kiende dem, de have og man
ge Silke-Snore om Livet, men inde i 
Huusene gaae de i tarvelige Klceder og dog 
i dereS Lmrets-Buxer. 

Hvad deres Svift-Borde og Drikke-Kar 
angaaer, da ere de af Leer og Kaaber, Bor
dene afstobtKaaber af Facon som Bekke» 
ner, men Drikke-Karrene ere af Leer med 
en Leer-Tud paa, saa vel deres egne som 
Fangernes, og Ver drikkes ikke andet end 
lunket Vand af moratzige Pladser, som 
meeken tages inde i Huusene. De ligge 
paa Gulvene meest uden Dyner, og have 
smukke Skind under og over sig, dog kand 
jeg ikke meget rose dem, der som jeg kom, 
var hverken Bord eller Benke, ey heller 
brugte de Knive til deres Mad, ,y heller 
saae jeg der andet endTrce Skeder, og intet 
Jern vaa Dsrene andet end ? Ringe paa 
hver Vinge-Dor,som der ikke anden StagS 
bruges, og naar de faae Mad, da sidde 
de vaa Gulvet med udrakte Bren paa 
samme Tid, som hos os. Og i det at vi 
? vare i dette Huus, da bleve vi alle tre 
sygt, og blev min Kone da tilladt som ha-

E st'gst 
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stigst al komme til miq. Paa samme 
Tid gik jeg med bare Hedder og kavde 
ingen Skoe, da opvakte den gode GUD 
en Fransk Mand, der lange havde vcrret 
der, som gav mig et par nye Skoe, en Pot 
Brcmdeviin og z Al. Vadmel; Da jeg en 
Dag var syg, og den samme sagde mig at 
der vare mange af mine Landsmand, som 
vare dode og de fleeste laaesyge, og at 
i de Christms Grave PladS vare komne 
zi, thi de kunde ikke taale den skrekkelige 
Heede som der er. Saa og sagde den samme 
mig, at min Tienisie Pige, som saaevel ud, 
var bleven solgt for 700 Mlr. derefter kom 
der en rigMand fra Jerusalem, som kiebte 
hende atter og gav loooRdlr. for hende, 
og forte hende med sig til Jerusalem, og 
lovede at skaffe hende en Christen Mand 
til cegte; thi de Christne maae ikke have 
Samqvem med de Tyrker, ey heller Tyr
kerne med de Christne, under deres Livs 
Fortabelse. 

Det 14de Cap. 
Hvorledes jeg blev dreven derfra 

nsdig, og hvordan det gik paa den 
Klendige Reyse. ^ 

^ DM 
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?^en 20de Septembr. blev jeg kaldet 

af mit Fange-Huus, og da jeg kom 
hen til det Huus, hvor minKoneogsmaa 
Bern vare / da bad jeg i sterste Idmyg« 
hed dem, som hentede mig, at de vilde til
lade mig at tage Afffeed med min Kone 
og deBorn, som vare hos hende, hvilket 
mig nevpeligen blev tilladt, saa at inden 
jeg havde taltio Ord med hende, blev jeg 
paa en tyranntff Maade flidt fra hende 
med Hug og Slag, og da blev jeg fort hen 
vaa den Gade, hvor de Tyranner boede, 
som gave mig mit Pas i sit n-forstaaelige 
Sprog for alle i disse Nordiste Lande, 
hvilket jeg lod Biskoppen i Kiobenhavn 
see, som sagde mig, at dets Indhold var, 
at om nogle andre Tyrkeffe Kapere fik det 
Skib, som jeg var paa, da maatte de ikke 
staae mig ihiel; thi jeg var sendt bort i 
KongensMrcnde, hvilketPass da jeg hav« 
de faaet det, maatte jeg'kysse deres Hcrn» 
der, og den samme Dag blev jeg bragt ud 
paa et ZtaliamffSkib, som jeg ffulde gaae 
med, men hvorledes jeg da var til Mode, 
deterGUDalleene bekienkt; thi paa den 
Reyse leed jeg saa storNsd saavel for Mad 
som Drikke, at jea blev nsdt til at stikle 

C 2 mig 
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mi« ril at drikke afdetVand, som Lover, 
Bierne, Abekatte, Hons,Gi«s og andre 
vilde Fugle havde drukket af, og giort u-
reent hyorover jeg dog var glad. Da vi 
nu havde seglet en Dag fra Algier , dq 
saae vi Ty-keffe Capere, som jagede efter 
os i 2 Dage. men kunde dog ikke naae os, 
og skal de Italieners og Tyrkers Venskab 
ikke vcere anderledes end saa, at naar de 
have handlet ide Tnrkeffe Ktceder, ogere 
kommen en Miil fra den Stad, som de 
gaae ud fta, da flaaes de uden Skaansel, 

Da vi nu havde varet paa Reysen i 
K Dage, blevStyremanden forvildet, som 
ester min Tanke intet duede, og da saae 
vi Land paa den venstre Side, og cfrer« 
som at det var stille Veyr, da kastede de 
Anker, satte Baaden ud, og roede til Lan
det, da vi kom imod Landet, maatte vi ikke 
komme ov paaLandet,uden i de store Stee-
ne, som vare faldne ned af Fjeldene, som 
der vare, hvorfra blev strax Endt til oS 
med los Krud. Vi vilde ikkun tage os 
noget Vand, hvortil vi havde 4 Fade med 
Jern-Baand om, og saa vilde vi sporge, 
hvad det Land heede, og jeg foer med dem 
tilLandet, fordi at jegrorde ikke blive ester 
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paa Skibet/ siden min Stalbroder foer og 
med til Landet, de som foer til Landet, 
vare mange flags Folk, saasom Jta lianer, 
4 Ioder, de gave mia undertiden noget 
Brod med sig, 4 Engelske, z Svanffe, 5 
Franske, hvilke jeg frygtede meestfor; thi 
de saae altid suurt paa mig, 5 Tydste med 
min Staldbroder. Da vi nu vare kom
ne ov under de store Steene, ovkom der 
saa sierk Storm, at vi kunde ikke komme 
til Skibet igien, men maatte blive paa 
Landet i z Dage, uden at faae hverken 
vaadt eller tort, og vare i stor Frygt for 
Skibet; thi Stormen var lige imod os, 
men da det blev stille Veyr, foer vi ud paa 
Skibet igien, og de, som forbod os at 
komme ov paa Landet, sagde os: al Lan
det heede Sardinien Da vi kom ud vaa 
Skibet, finge vi et got Maaltid Mad, 
men ikke meget at drikke. Nogle Dage 
derefter kom vi under den Se, som kaldes 
Malta, hvor Sc. Paulus var paa nogen 
Tid. Nogle Dage derefter kom vi under 
Italien, dersom Capitainen havde hiem-
me, til den Stad, som kaldtes Legor, hvor 
vi maatte ikke komme i Land i 6 Dage, og 
ingen maatte setteKod paaLandet, forend 

Cz de 
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de vare besigtede af en, som dertil var sat, 
dog maatte de komme til Landet, de som 
vare giftede, deres Koner maatte sce og 
tale med dem, men ikke komme dem ncrr, 
oq da blev mig af en Ztalicrner given Viin 
at drikke, Eble og Ost at cede, saa at jeg 
da begyndte at vente mig Hielp / om det 
havde lange varet. 

Det 15de Cap. 
Dm hvad der ffeede i denne Stad 

og om min R'yse i Tydskland. 
Men 11 Octobr blev Folkene kaldede paa 
'ZS Land allesammen til et Huns langt 
fra Staden, som der var bygget til at be
sigtige Folk, om de vare frie for Pest eller 
andre smitsomme Syger, og da vi kom 
derhen, kom denne Mester fra Staden, 
da han kom, befalede han Folkene at klcede 
sig af, og da det var giort, besaae han dem 
under Hcenderne og neden om smaa Tar
mene, saavel Qvind« som Mand-Folk, og 
da det var klart, maatte Folkene komme 
ind i Staden, da gik jeg med de andre fuld 
af stor Sorg og Vcemodighed, siden jeg 
vidste mig ingen Hielp »den hos GUd al« 
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leen?, ogda jeg kom ind i Staden, blev det 
mig sttox til Biergning / at de Engelske, 
som kom m<d mig fra Tyrkiet , salte mig 
strax ril Bords med sig, og betolede for 
mia baade Mad og Viin og skaffede mig 
H?rbkrge hos enNorstMand,som der boe
de i Grad-n, den samme Mand gav mig 
Mad Dage« derefter, som varden iz Oct. 
Den ncrste Dag derefter/ som var den 14 
Octobr. fik jeg hverken Mad eller Dc-tte, 
men frit Herberge havde jeg, og da gik det 
mig saa tungt med at bjerge Livet, at jeg 
maatte bede Kiobmirndene, som vare Tyd» 
ffe os Engelske, om nogen Hielp i GUds 
Navn, ve gave mig ungefehr s Rdl. i smaa 
stykker Guid ogSolf, og siden jeg ikke kiend« 
te Mynten, saa maatte jeg ikriveVerdie« 
op,hvortil den Norske Mand gav mig Pa« 
pir, han giorde mig ellers meger til gode, 
og lod mig have Herberg frit, saa at disse 
Penge hialp mig og minStalbroder den 
Hamborger, ved Nav« Jacob Snare, 
(som ingen Penge havde, ey heller kunde 
faae Tieneste,) meget til vores Rkyse, si
den jeg hverken vidste Veyen eller kiendte 
Mynten, saa hialp jeg hannem dermed 
tillige med mig selv, og den Mand havde 

C 4 Tyr-
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Tyrkeroe taget en Uge for Kaarsmisse, og 
haa havde baade Kone og Bsrn i Ham
borg ; derester reyfte vi i 4Dage tilden 
store Stad Venedig, som staaer meere paa 
Soen end paa Landet, hvorom, saavit 
vi kom, vare z Munre, og er den sagt at 
vcere iz Miile omkring, og den Soe som 
der gaaer inv, kaldes Golfodi Venedig, og 
saa foer vi langs med det Bierg, som kal
des Baldak, i hvilket der siges at Thor-
biorg den Tydffe har vcrret, og da kom vi 
ind i Hoy-Tydskland ikke lomgere end e» 
Fjerdings Vey og blev der om Natten Ho« 
en Enke, som spurgte hvorfra vi vare og 
hvorviaatede os hen, og da hnn fik det at 
vide, bad hun os for GUds Skyld at fare 
bort; thi alle reysendesFolk bleve der ihiel« 
slagne af KeyftrenS Folk, hvilket, da vi 
herre, blev min Stalbroder forskrækket, 
men jeg ikke saa meget; thi jeg var ncrsten 
dermed tilfreds, ikke desmindre saa reyste 
vi strax tilbage saa fort, som vi kunde til 
Staden L?gor, og vare paa den Reyse i 2 
Dage og 2 Natter, og der maatte jeg stil
les ved min gode Stalbroder; thi naar 
vi bad om Hielp, da svarede de at Luthe-
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rus ffulde hielpe os, hvorover han maatte 
give sig ril at vcrre Matros; thi han 
havde ingen Penge. 

Det 16de C«p. 
Om Stadens Kirke-Cercmonier> 

MunkerneS Klcede-Dragt og Em
beds Forretninger. 

Staden er det at sige, at den er 
TiS ikkun liden/ saaatman i 2Timer 
kand gaae omkring den, og jeg weener, at 
ven er u overvindelig, siden der ere dobbelt 
Muure omkring, og saa dyb en Grav uden 
for den yderste Muur, at store Skibe kunde 
segle rundt omkringStaden/og ereHuusene 
der zEtagier hoye og meget tcetbygte, og 
nasten overalt ere Huusene uden paa, me
get mesterligm malede/ sort paa hvide 
Muure, udi Staden ere iz Kirker, hvoraf 
tvende ere meget store og ere bygte afgrsn-
ne Marmor-Steen, og inden i Hvelvin-
gerne og Veggene prydede med Guld og 
Selv fra det sverste til det nederste. Prcr-
dike Stolen og Alteret og denStoel, som 
den fornemste Munk sidder i, naar han 
lmfter. Jeg saae hvorledes deres Skrif-

C 5 temaal 
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lemaal holdes, neml. at den s som bliver 
skriftet, haver en anden Stoel at sidde udi, 
og imellem dem er 2 Alen bredt Messing 
paa hverSide afBeggen medHnUer igien-
nem, hvor igiennem de tale med hinanden, 
og om den, som Ner bliver ffciftet, giver 

, Munken en vis Summa Penge, da forla
der han ham de Synder, som han endnu 
agter at bedrive Gaa Kaaer der og ved 
hver Kirke-Dor 2 Stolper af Marmor, 
hvorpaa staaer 2 Skaale med V»e-Vand, 
og hver som gaaer ind i Kirken, stal dyppe 
sine 2 Fingre i disse Skaale, og med det 
Vand, som bsmger ved Fingrene gisre de 
sig Kaars i Panten, og til al give agt vaa 
dette, ere 2de gamle Munke tilsatte. Saa 
og saae jeg der en Tang, hvorledes de Syge 
besogeS, hvilket jeg vilsortoelle ikk»mtilat 
lee ad, dette Abesvill, hvilket jeg saae igien
nem den Norffe Mands Huus, som heed 
Oluf Simonsen, som mig og sagde, hvad 
dette betydede, neml., at der gik meereend 
200 Mand Folk og Qvind-Folk alle med 
Lys udi Haanden, og midt imellem dem 
gik enMunk, over hvilken blev bagren paa 
z Stange et blaat Silkes Overheng, og 
da denne store Flok kom til det Huus, som 

I ^ 
V 
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denEyge var udi, da gives MunkenPlads 
til at gaae ind, og da tager alle disse Folk, 
som ere med hannem, Lysene og kaster efter 
hannem, derefter gaaer enhver hiem igien, 
og Munken haver en TaEe om Halsen og 
en liden Bielde, som stedse ringer, og der 
holde Klokkerne aldrig op at ringe. Mun
kenes Klcrde-Dragt er zde Slags efter 
deres Orden, neml. graae Munke, sorte 
Munke og hvide Munke; GraaeMunkeue 
have graae Kiorteler, som uaae »eed til 
deres Hceler, og hvide Opslag med sorte 
Vinger for vaa, og have ikke andet paa 
sig uden Skiorten og ingen Burer, men 
paa Halsen have de en kort Kappe og oven 
paa den, en rund Hatt, som Hovedet gaaer 
ind igiennem, nogle have og Trcre-Skoe 
paaFodderne ogKiolen kneppet med Trcre-
Knapperog et stykke Toug omkring, hvori 
ere mange Peters Riis, og naaer Enden 
afdette Toug lige med Kiortelen, saa have 
de og giort deres Bog fast ved Touget paa 
den venstre Side og deres Hals-Baanh 
paa den hsyre Side, og lige foran vaa 
dem have de en lang smal Tobaks Pibe, 
og saaledes gaae de alle, de sorte og hvide 

i med, og de lade rage deres Skiceg hver 
14de 
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14de Dag, og ladc deres Haar klippe und
tagen uden omkring hvor der bliver saa 
som en Ring / og disse Drenge vilde kal
des hellige. 

Det 17de Cap. 
Hvorledes Mand og Qvmd-Zol« 

kene ere klKdde der i Staden, og om 
delunderlige/ somjegdcr saae-

^eq lovede at mcelde, om hvorledes ffol-
(W kene vare tlcrdtk, hvilket er saa ledes, 
ac ee ere saavel klcrbd.som jeg troer nogen 
Sled i Verden, med Silke, Floyel og 
dkyligt Toy, de ere dagligen ikke uden i 
Skiorter og Trsyer, som ere aabne mit 
paa og snsrede, ligeleedespaa Armene, og 
Buxerne ere ligeledes, og nsgle ere saa 
vverdaadige, at deres Hose Baand koste 
HoDalers Vcrrdie og deres Skoe-Remme 
loDaler og saaledes andreTing efter Pro
portion/ og saaledes prale end og de gemee-
neste Folk; men deres Mad er meget dyrt, 
neml. 4 Rdlr. om Ugen for en Person, 
Et Pund M koster 16 Skilling: Men 
hvad deres Hellig Dags Klceder angaaer, 
derom kand jeg ikke nogetsige. Men an-
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gaaende Set, som mig sårdeles kom for 
Syen, vil jeg her melde om noget af det, 
som mig underligt forekom , nemlig at hver 
Morgen imidlertid at jeg var der, saae jeg 
ungefehr ivoMcend eller fleere gaaendes 
2 og 2 sammeniLsenkerom i alle Gader, 
som vare gandffe nsgne, undtagen nogle 
Palter som de havde om Livet til at ffiule 
deres Blusset med/ med hvilke 2 altid 
fulgte som Fogeder ellcrVogtere, med disse 
gik og en Hiort som Hornene vare saugede 
af, og 2 store Bukke / en Markar, og en 
Rev, begge disse sidste i rode Klaver , og 
de ginge paa Bag Fodderne, paa hvilke de 
havde Skoe/ og Hatte paa Hovederne 
og Kaarder ved Siden og bag ved hcengte 
deres Rumper ud af Buxene, men hvad 
dette ffulde betyde, veed jeg ikke. Saa 
og faae jeg 2 andre Dyr, som de Tydffe 
kalde Byffeler^ de see ud ligesom de allsr-
storste Oxer, og ere meget feede, hvoraf 
nogle havde Horn, som gamle Bukke, men 
den Norske Mand sagde mig, at der var 
intet fedt paa dem, hverken uden eller in
den , men de ere sterke til at trekke for 
Vogne med sterk Lass, saosom Jern, Salt 
og Bly. Bdermeere saae jeg det Mester-

Stykke 
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Stykke, som j^si aldrig saae fsr, neml. 4. 
Menneske-Billeder afKaaber, som sab 
paa en firkantet Stolpe af Marmor, en 
paa hverGidt,som vare saa konstige giorte, 
som de vare levende Mennesker, som vare 
stedte efter en Tyrkes og hans z Son-
ners Billeder, som davde giort de Christ-
ne stor Skade og vare de saa store som 
Kicemper. 

Disse havde denHertug,som var over den 
Stad, fanget og ladet deres Billeder stobe 
til en cevindeligJhukommelse.og staaer den 
samme Hertngs Billede over deres, med et 
stortSvcrrd i Haanden, alt afKaaber eller 
Messing, og paa Munrene der omkring 
ere heftede bare Tyrke Hoveder med store 
Huller igiennem Muuren. 

Det 18de Cap. 
Om min Revse til Genua og der

fra til Marseilles. 
>ra Staden Legor i Italien kom jeg 

^ med et lidet Skib, som kaldes en 
Bark, tilden store og nnrgtigeStadGenu-
am, ved de Franske Grendser, og paa den 
Reyse var jeg i 4 Dage, hvilken Stad er 
meget stor og med sterke Muure og ved 

Soen 
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l Soen, hvor jcg kom, med store Casteller 
! paa begge Sider og med saa store Stykker, 
> «t man kand krybe md i dem, og blev mig 
' sagt, at denne Stad vor 18 Miile omkring, 
! og der ved Soen, som jeg kom, var der 

Hnuse 12 Etager heye, og zMuure oiw 
l kring.oa steder denneStad imod deBierge, 

som kaldes Alpes, og der laante en Dansk 
^ Kone mig Huus i2Ncetter, og giorde mig 
> til gode, og som man der ffalhave Sund« 
S hede Pas, fra hvad Stcrdman kommer, 
> saa maatte jeg og tage mig faadant Pas 
! og derfor gav jeg 4 Styver. Paa denne 
? R'yse saae jeg Lys brcrnde i Staden Rom. 
! Til Genua kom jeg den 28 Oetobr. hvor 
i jeg ikke saae noget serde!es,som jeg ikke havde 
j seet tilforn, uden 4Rms Dyr og 2 tam« 
1 me Bierne, som g>k vaa bag jodderne, 
> der saae jeg og Glas Vinduer, som vare 
> 5 eller 6 Zaune hoye, og der saae jeg og 
s forst Vind-Moller, hvor over jeg mig 
j forundrede. 

Fra denne Stad foer jeg alle Helgens-
Z Morgen og tilMarseilles i Frankerig,hvor-
i til den Danste Kone mig hialp, og den 
5 6 Novembr. kom jeg i den Bye som kaldes 
? Blikma i Frankerig. Paa denne Rcyse 

maane 
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maatte vi hver Aften fare i Land; thi de 
frygtedessor Roser?. Den 7Novembr. 
kom jeg til Marseilles? og leverede Com-
mendanten mit Reise Pas; Om Aftenen 
den samme Dag fik jeg Herberge stide, efter
år jeg havde over paa 20 Stcrder med 
grcrdendeTaare begiert, da kom omsider 
en Kone til mig, som talede til mia paa 
Jflandff og sagde, om du er en Jjwnder, 
saa kom med mig, jeg stal laane dig Huns i 
Nat; thi jeg er og Jflandff og har varet 
en fangen Kone, og da jeg kom i hendes 
Huns da vare der baade Tvdffe og Engel
ske,som forstodemigM afdeEngelske kiend« 
te mig og sagde hende/gt jeg var enJfland? 
Proest, da vilde hun jage mig udaf Huuset, 
og i det samme opvakte GUd enTydskK-sb« 
mand, som strax stod ov fra B»det. som 
han sad, (thi det var etMin Huus) traadde 
frem og lovede at betale for mig, hvad 
jeg der fortcerede og Herberg med, saa 
lamge som jeg der blev. 

Det 19de Kap. 
Hm hvad mig steede i Marseilles. 

?N«nn< samme Afl«n fik >eg baabe Mad og Drik« 
^ ke nok, saa og en god Seng al sove i, hvil

ke« j«» havde ikke faaed s« side« dm Tid at jeg 
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blev fangen,ey heller vcrrer af mine lappede Klaver, 
hverken Dag eller Nat, til den Tud, som var 16 
Uger og en Dog; Men jeg maatte ligge paa Ski
bet paa Kabeltouge hos de to, som foer med ung 
fta Legor og til Genua, og der ,kke giort det 
mindste M Gode, da jeg kom l dette HuuS, havde 
jeg 4 Brodkager tilbage i en Striepoese afde ^8, 
som jeg kiobte i Italien, og afmine Penge havde 
jeg 4 Rdlr. tilbage, som jeg dog hemmelig havde 
glemr. Om Morgenen tilig derefter kom den for
bemeldte Kiobmand der hen iglen, bekrcrftede sine 
Ord om det, som han mig havde lovet, og tilstod 
for alle aabenbarligen, at han viste ikke hvorledes 
det kom, at han elssede mig, som sin Fader, og 
da blev jeg der i Huuset paa hans Bekostning 
den 8 og yde og til tilig om Morgenen, den io 
Novembr. som var enLoverdaq, kom der 5 Hol
landske Skippere ind i dette Min-Huns, som 
satte sig ved Bordet, al drikke et Glas 
Viin, og i det samme sad jeg og fik Mad ved et 
andet lidet Bord, da spurgte den fornemste Skip
per mig ad, hvo jeg var og hvor jeg agtede mig 
hen: Da jeg hannem det sagde, stod han op fra 
Bordet, og kom til mig og tog mig meget venlig 
j Favn, lovede at give mig Mad og Drikke paa 
sit Skib, saa lange som jeg var der og han laae 
i Hannen, og at fore mig med sig sti tll Holland, 
og derfra at forffaffe mig til Danmark; denne 
fromme Mand heed Caritas Hardspenner, og da 
han gik ud afHuuset, bad han mig atfolgemed 
sig, da gik jeg med hannem ud paa Skibet 
og blev hos hannem i 6 Uger og 2 Dage og gik 

D med 
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med hannem ind i Staden hver Dag, da havde 
jeg Lyst til at reise ttl Paris, som er Kongens 
Hoved-Stad i Frankerige/ siden jeg var ikkun 
z 2 Mul derfra i Nord, men adskillige Ting , som 
mig i denne min Elendighed laae paa Hiertet, 
forhindrede mig derfra, nemlig forst Fattigdom, 
saasom det koster meget der at reise. 2det, Lege
mets Svaghed, zdie, at jeg havde ingen Klcrder, 
og stammede mig saa ved at lade Folk see min 
Elendighed, 4de, formedelst det ffrekkelige Mord , 
som der paa Beyene passerede, hvorfor dette mit 
Forsalt gik tilbage. 

Det 20de Cap. 
Om denMaade, som jeg saae fattige Folk 

at fiste med der, og om en Anker-Smede, 
denne Stad saae jeg en rar Anker-Smede, 
hvis lige jeg tilfornikke havde seet, hvorfore 

jeg gav noget at komme ind at besee den, og er den 
saa giort, at Vinden driver Verket og de store 
Hamre komme selv need at smede Jernet, saadan 
som de det ville have,og oven over staarMollen hvor 
ved dette Verk drives, hvor paa jeg havde ingen 
Forstand, saa og kom jeg ind i et Huns, Hvor 
der bliver Metall-Stykker stobte, som og var artigt 
at see, men jeg havde ingen Forstand derpaa. Hvav 
deres Fiffe-Fangst angaaer, da roe de daglig ud 
medet meget langt Nett og faaer ikkun nogle faae 
smaae Fiffe ikke storre end Sild, og nogle fange 
Reiger, hvoraf de neppe faae en Fjerding, som 
ikke kand forflaae meget for dem, som ikke afandet 
skal forsorge Koner og Bsrn, og der ere Madvahre 
dyre,mtnFranlkBr6ndevitl er ver nok os saa sterkt. 

W» 
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at det ikke kand drikkes uden med halv Vand udi; 

Elles saae jeg mange Maader at sangeFijk paa,men 
jeg kand ikke begribe, hvorledes de dermed kunde 
fortiene Feden; Thi de have etsterktMeydeog 
ikkun liden Profit efter mine Tanker. 

Det 21de Cap. ^ 
Om Staden i sig selv, og deres Klcede-

Dragt, og om mtn Reise til Holland, 
m Staden Marseilles er det at sige/ at den 

er bygt omkring en rund Fiord, somergand-
ste small i Indlsbet og efter min Tanke ikkun 9 
Faune, og i det Indlob ere i Soen muurede 4 
Pillere af Muur, hvor imellem ere Jern-renker 
med store Kroge udi, saa at hverken Skibe eller 
Baade kant^komme ud, og paa den anden Side 
af dette Indlob er et sterkt Castell,fra hvilket z store 
Bomme ere fastede i Krogene paa disse Jern-
Lenker, hvor inden for alle Skibene ligge, som 
jeg meener at ikke ere mindre end Tusende; thi 
det er en stor Handels-Stad, og ere Huusene 
5 og 6 Etager hoye, og Volde omkring med mange 
store Stykker besat, hvis lige jeg paa denne min 
elendige Relse ikke saae og der kand ingen komme 
hverken ud eller ind, udenCaftellets Permission. 

Angaaende deres Kl<ede-Dragt,da er den n«sten 
ligesom i Italien, dog er den meere tarvelig og 
ikke saa overdaadig, og have Folkene der meest 
sort Haar, og i den Stad saae jeg paa St. An
dre« Dag 1496 Qvindfolk i en Skare, som ginge 
til Kirken efter deres Vtis til St. Andre« Kloster, 
som, om det varetMunke-Closter eller Nunne-

D 2 Closter 
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Closter, det veed jeg ikke, men denne Skare var 
meget prydelig at see, alle med hvide Lcerrets-
Forklcrder, og l deres Gang havde de denne Or
den, at der ginge forst 2 tilsammen/ derefter z, siden 
q.saa 5.6.7. 8.9. saa 10. og saaledes i hver Rad. 

Hvad nu min Reise derfra angaaer, da ginge 
vi ud fra Staden Dagen for Juul, efter min 
Reigning, og vare der uden for i 2 Dage, og biede 
ester vor Skipper, 09 efter hannem biede 9 Hol
landske Skibe; Thi som han havde det storste 
Skib og det var best monderet med Stykker, saa 
var han i den Tid dere6 Admiral, den zdie Dag 
derefter om Morgenen ginge alle Skibene til 
Seigls i en Flode, hvor afikkun zvareDefensi-
vns Skibe, vi havde 26 Stykker, det andet 24 
og det zdie 12 Stykker, og 5a havde vi en god 
Vind i 8 Dage og den iodeJuule,Dagdena?ler-
beste, da seiglede vi igiennem Strcrdet, som de-
saa kalde, hvor vi havde den farligste Cours for
medelst Capere, og saae intet Land forend vi kom 
til Engeland, en Nat vare vi saa ncrr kommne 
paa et Skier, men GUd reddede 06, 2 Dage 
derefter mistede jeg min Troye, som jeg havde 
hengt op at torre i Tougene, da havde jeg intet 
paa Kroppen uden en gammel Skiorte og et Liv-
Stykke som jeg blev fangen med, og derefter mi
stede jeg og min Hat af Vinden, da gav min 
fromme Caritas mig en liden gammel Hat igien, 
og en af Skibs-Folkene gav mig en Troye som jeg 
ikkun halv betalte, og hvor som vt kom, da var 
det paa de Tilder farligt at reise for Rovere, baade 
til Lands ogVands; paa denne Reise modte os og 

2 gange 
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2 gange 2 Capere, men betorde ikke komme ti! 06. 

! Den 8Febr. vare vi saa nar ved Holland,at vi saae 
> Spirene iStader,og da var ikke dybere end 4Fau-
l Ne Vand, og derfor kand Holland ikke vel tages for 
i medelst mange Grunde, som ere der uden for, hvor 
! der ere strandede over iOO Skibe, og der mas 
! man losse Skibene 5 Miile uden for og gives 14 

Rdlr.for ZO Laster atloffe, og vi vare i 9 Dage 
om at losse af vort Skib, forend det kunde gaae 
ind; Derefter kom vi derhen, som Skipperen havde 

i hiemme og heede den Stad Enkhuisen. 

Det 22de Kap. 
Om hvorledes det gik mig i Holland og 

om Staden i fig selv. 
Aja jeg kom ind i Staden, blev jeg paa det storste 
^ Skib, som jeg kom med, hver Nat, da kom 
min gode Caritas ud paa Skibet, og gav mig Lov 
til ar spise paa Skibet saalange, som jeg varder, 
saa og vilde han see til at jkaffe mig ril Danmark, 
da forogede han sin Godhed lmodmig, foruden 
alt det Gode, han tilforn havde giort mig. at han 
gav mig 2 gode Skiorter, item Hofer og Skoe, da 
lMl dog i Fraukerige gav mig en Kiol som kostede s 
Rdlr., til at ffiuie mig i, saavel om Natten som om 
Dagen, paa hvilken var en Hat som en Munke-

S" ̂  nu havde varet paa dette store 
Skib, 4 Dage, da kom jeg til at fattes Mad, saa-
som Skibs-Drengen havde staaletMaden og solgt 
tor penge, hvorover jeg maatte qvittere Skibet 
og gaae i Land, for at soge Skipperen op, dajea 
omsider traffede ind hos en Danff Trompeter, 
som herbergerede mig i nogle Natter og vnste mig 

D Z til 
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til min gode Patron Carttas. Der ere store 
Grave langs igiennem Landet/ som de fare igien-
mm, ellers saae jeg, at de i disse Grave ginge med 
Stofler, saa lang«, at de naaede op under Ar
mene og havde en lang Stang, hvorpaa ved En
den var giort saasom en Kam, med 5 eller 6 brede 
Tander asJern, hvormed de cage Sanden op af 
Gravene og legge den siden i Jern Kister, og legge 
det saa hen til et andet Aar derester, da det er 
bleven saa haardt, som Steen, hvilket de bruge til 
Fundament under deres Huuse. Huusene ere me-
get propre bygte med Aars Tall paa hvert Huns, 
naar det er bygt. ^ ^ 

Da reyste jeg og tll Staden Horn, saasom ;eg 
havde laant en Matros 9 Styver. Saavit som 
jeg kunde fornemme, da jeg'reyste i Landet, da er 
det giort af Menneffen selv saaledeS, uden om
kring Landet er flagen Bolverk, som bliver saa 
haardt somSteen,og deri er fyldt med storeSteen, 
som kiobes fra andre Lande, derefter bliver der 
pakket Leer imellem, og er Landet allestcrds laugere 
end Soen uden for. Der ere og satte store Moller 
omkring Landet, som male Vandet ud og gaae 
baade Nat og Dag, naar Vinden bisser og ere 
deraf saa mange, at der er neppe i oc> Faune imel
lem dem, og figes der, at om der kom mgen Vmd 
i en Maanet, da sank Landet need; aSeSkwene 
ligge ind i Staden undtagen, naar de losse og lade; 
thi da de forst have sundet Grundene, saa have 
de gravet store Grave og kastet Leeret op paa begge 
Sider, og et Aar derefter, da er Leeret bleven saa 
haardt som Steen, og paa saadanne Leer-Hoye 
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have de bygt deres Stceder, og over disse Grave 
i Stcederne ere strekkelige storeBroer, meget n«tte 
giorte, som en Mand kand baade lukke op og flaae 
med, hvorpaa malt kand kiore med Vogne, og for 
Skibene ere de opladte, og til at holde disse Grave 
reene, ere satte 20 Mand, som detgiore paa 
fyrbemeldte Maade. 

Det 2zde Cap. 
Om min Reyse derfra til Vlie-Land og 
derfra til Helsingoer vg siden tilKiobenhavn, og 

hvorledes jeg dcr blev imodtagen. 
^Nen i6Martii kom jeg paa er Skib med en anden Hol-

landsk Skipper ved Navn Ulfracke, ved Hielp af min 
godeCaritas, og hvad det Hollandsse Folk angaaer, da ere 
de af Fromhed og Gavmildhed endnu de beste, som jeg paa 
denne min Jammer-Reyse haver fornummet, scerdeles de 
Soefarende; Saa ere og Qvindfolkcne meget ncrtte og reen-
fcerdige vg derhos meget deylige; hvad deres Religion an
gaaer,da er den u-lige. Paa denne Hollandsse Skippers sidste 
Skib var jegiiz Dage,og med hannem var jeg i Vlie-Land 
i 4 Dage, det Land ergandffe overblcest afrsdSand,og voxer 
der intet Grcrs, der var jeg i en Bye som kaldes Nolby. 

Fra Vlie-Land seiglcde vi den 22 Septembr. 25 Skibe til-
fainmen, hvoraf de fieesie vilde til Danmark til at kiobe 
Oxer, og paa den samme Reiftsaae jeg Sverrig, og kom 
vi da omsider Cronborg forbi og til Helsingoer i Danmark, 
vgda syntes mig, at jeg var ncrsten kommen hiem; thi saa 
snart som jeg kom ind i Etaden, da fandt jea den node 
Mand Peter Jacobsen, som havde vmet Foget i Vest-Man« 
Se i 7 Aar, han tog mig ind i sit Huus og spisede mig, 
vg efter Maaltidet fulgte han en dod Mands Lig ril Jorden, 
som havde vceret Kisbmand, da gik jeg med hannen: og 
hsrte Lig-Pr<rdikcnen, derefter blev jeg buden til Gicrst tillige 
med hannem af den samme Pmsi, som giorde Lig-Prccdiken, 
og han spurgte mig om mange Ting, og da jeg gik fra han-
nem , gav han mig > Rdlr., en god Hat og en liden 
nye PsMa, end dog at han havde mange Born. 
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Den 28Martii kom jeg tiIKiobenhavn,og saa snart som jeg 

lom, blcv jeg antagen som en Engel, og den som giorde mig 
der meest til gode, var Jens Hessenberg, han forte mig strax ! 
op paa Compagniet og sagde de gode Herrer Landets-Rec
itere, hvem jeg var, hvilke toge mig strax til sig og gave 
mig fri Kost, item en Klædning til Paassc, som de lode giore 
til mit,, og den forsie Dag, som jeg der var kommen, blev 
mig af en Skibsmand, som mig kiendtc, given 2 Sl- Dalcr 
i smaa Penge, saa og lagde en af mine Lands-Mcrnd, ved 
Navn Vigfus Eiflesen noget til, saa at jeg den samme Dag 
fik z Sl. Daler. Den 5 Aprilis blev jeg fattige Stakkel til, 
lige medHr.ThorlackSknlescnbuden tilGiest hos Doetor 
Hans Resen, og af hannem blcv jeg tilspurgt om mange 
Ting i de Lande, som jeg havde vm et, og ikke mindst om 
Island, og han gav mig en Rdlr. 

Den 8 Aprilis saae jeg vor Naadigfte Konge Chri
stian den 4de, haus Hoybaarne Dronning og 
^rintzen. I denne Maanet blev jeg bnddcn til Giest af 
adffilllge brave Mcrnd, og af dem giort meget til gode, og 
imidlertid given 18 Rdlr. hvoraf en Fsrsefl Kiobmand gav 
mig en, item enIsicrnder ved Navn Biarne Ormssen, som 
tilforne havde v«rct i Vest Manse> han gav mig 2 Sl. Da
ler, saa og den gode Madame, som lamge havde handlet 
paaVest-Manse, gav mig »Rdlr-, item enKiobmand for 
Norden paa Istand, gav mig 6 Rdlr. afde Penge, ̂ om Hr. 
Tborsten Illugefen og Hr. Biarm Gamleftn for Norden 
havde givet til studerende Folk, som seglede til Danmark. 
En Prwst gav mig i Rdlr. og en Skolemester 1 Rdlr., en 
Mand som var opfod i Vest-Manoe i Rdlr. og blev jeg i 
Kwbenhavn i halvotttnde Uge, og dersom jeg havde mtt 
Herberg gave de mig Kosten imidlertid. 

Den 4de Maji gik ieg til Segls fra K.obenhavn t.l 
Best-Manoe, og formedelst den gode Jens Hessenbergs^n, 
tercession havde jeg fri Kost og Fart paa Skibet. Og en, 

der jeg saa Henne bedrovelige Historie, jom kand vme 
til en sommelig Tids-Fordriv. - ! 
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