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H. K. KRISTENSEN

Monrad har fået det omdømme, at han var en myn¬

dig biskop.
(Kærgård birks tingbog 1646 7/8 og 21/8).
H. K. Kristensen.

En

unødvendig hjælpeaktion

»Item 1581 indkommed ther for Lister Land af
storm og

Guds vejr et skib med skotske knegte dg
capiten ved nafn Villum Meldrum, hvilke
knegte var bestilte af Kongelig Mayestæt at skulle
indføres til kongen af Paalen (Polen), og fattedes
samme knegte fitalje. Og derover viste og præsen¬
terede forne capiten Meldrum Kongelig Mayestæts
egen pas og andre bestalling breve, udi hvilke Kon¬
gelig Mayestæt bød og befol alle hans Mayestæts
undersåtter, at hvem fornp capiten med folk forkom
at skulle ikke aleneste lade fri passere, men også
med anden behøvende nødtørftighed befordre — da
givet dem 1 læst brød, l1/» læst øl, 2 td. tørre saltet
hvilling, 16 sider flæsk, 3 fjerding smør, hvilket som
er blevet skibet og fremsendt her fra Ribe og til List
den 16. sept. til forne knegtes underholdning. Og er
forne deres capiten selv draget der fran og til Kø¬
deres

benhavn

over

Da forne

land.

kommen under forne List land,
knegte en dag eller to tilforne formedelst filføjendis vejr afløben, så er
forne fitalje kommen tilbage udigjen, så ner som
hvis theraf er bleven fortherit af forne capitens folk
på vejen, som er 1 fjerding brød, 1 td. øl og 1 side
flesk, hvilket med anden bekostning udi så måde
da

er

fitalje

er

forne skib med fornp
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anslaget udi penge, som efter følger: Først til
fragt fra Ribe og til List 2 dl. 14 sk. d. Item dragpendinge for øllet at bere udi skibene 6 sk. d. Item et
bud, som drog til København med forne copiten at
hente beskien tilbage IVi dl. Item den fjerding
er

brød 1 mk. Item den td. øl 4 mk. Item den side flesk

V-2 dl. Så og for øl at bære af skibet udigjen til drage¬
penge

6 sk. Tilhobe 6 dl. 10 sk.«

(Riberhus lensregnskab 1581—82).

H. K. Kristensen.

Runestenen i Horne

en

Hornelund-sten

For 5 år siden blev

vejen gennem Hornelund og
Linding å moderniseret. Gårdejer Hans C.
Østergård, Hornelund, lod da en dynge sten, samlet
på gårdens mark, slå i skærver, så dyngen kunne
bruges til vejmateriale.
Herved fandt man et brudstykke, hvorpå der var
runer. Stenslageren og Østergård drøftede at lægge
ned

over

stenen til

side;

man

men

da

man

kunne

se,

det kun

var

et

der ikke stod ret mange runer, troede
ikke, det havde nogen betydning, og stenen blev

brudstykke,

og

da slaaet i skærver.
Efter

at

gårdsdige,

Horne-stenen,

som

sad i Horne kirke-

1872 blev flyttet til Nørholms have,
nu atter er flyttet tilbage til Horne kirke, så
gårdejer
Østergård denne runesten, og han opdagede da til
sin overraskelse, at runefragmentet fra Hornelunds
mark måtte være et brudstykke af denne sten. Ste¬
nens farve og beskaffenhed
og runernes størrelse
syntes at passe. — Ulykkeligvis eksisterer stykket jo
22

men

