
[25: side 1 af 2] 
Præstantissime Dom. Bøtcher 
factor et amice æstimatissime et charissime 

 
Jeg beder tienstl: at indlagte Extract af Hammerum Herreds Protocoll maatte  
Deres Höÿærværdighed med allerydmygste Hilsen insinueres til underretning  
om dend omskne Birgite Cathrine Broches patrimonium, efter deres Höÿær- 
værdighed Höÿeste beærede missiver, d første af dato d 17 November som Jeg  
straxen besvarede. Dend anden af dend 31 Dito som kom mig først tilhænde  
Næste dag før Julefesten, da mit Embedes mangfoldige Kirche og Prædichetieneste  
mig forestod, hvilche Jeg selver ved Guds Bistand haver forretted, men iche  
haft en ledig time til at tenche paa andet, helst saae dette iche iche 
kunde lade sig giöre udi hast. Siden haver Jeg søgt leylighed at udcopere af  
Protocollen hvis deris Höÿærværdighed er begierende etc. 
 
Jeg formoder at Mit Sidste anlangende Kirche Contingenter er dem insinuered  
Jeg hafver 2de gange giort ærindring til Præsterne efter Kongl. Majt aller- 
naadigst forordning ex dato d 28 Febrv. 1727 at de vilde lade giøre [anmodning]  
til ders kirchers Patroner og Eyre vilde lade deres expenser til  
dem blifve ærlagte, men om det er sked af nogen veed Jeg iche. Velærv.  
Hr Morten Friis i Hemed haver Jndsendt af Felding Kirche 1 rixdlr 3 mk 4 ß  
Mere hafver Jeg iche fornumed. Jeg beder i öfrigt at Min ydmygst und- 
skyldning maatte Hr. Biscopen formældes at designation paa fode og døede  
iche udi rette tid indkom hvorfor Endeel af Præsternes seendregtighed  
foraarsagede, som nu foregafves at de hafver indsendt dem, men det er saa som  
forhen uveritabel eller de haver sendt dem med uvisse leylighed som en  
Part pleger, saa de iche ere komed tilstede. etc. 
Hvad den omskne Lars Pedersen af Randers anlanger da [kom][hans] Recommendat[ion] 
saa sildig so[m] et par dags tid før Warde Mode, da det var umuligt at  
faae nogen intimation giort for ham, hvorf[or] Jeg meente at det kunde  
beroe nogen tid. Men nu skal Jeg med forderligst intimere for ham,  
og notificere dem hvad hans collect kand blifve etc. ved leyligh[ed]. 
Jeg slutter med allerydmygst Respect til det Höÿædle Biscopelige Huus  
samt ald velsigned Lycksalighed hiertelist, ærønskning [tysk: Erwünschung] og lever 
Min Höÿæstimerede vens skyldigste tiener 

S Svenstrup 
 
Gielderup P[ræ]steg[aa]rd d 17 Janv 1728 
[25: side 2 af 2] 
Degnen udi Felding hafver dette crtò(?) at 
befordre til Schierne at det med første  
Post til Ribe Bispegaard kand frem 

konne [recte: komme]. 
 
Velædle, meget hæderlige og fornenne [recte: fornemme]  

Vellærde unge Mand 
Mons: Herman Bötcher 
Höÿædle Hr Biscop Thuræ 
Velbetroede Secretairer 
tilkommer dette tienstligst 
Friderig 4tus         @ Ribe Bispegard 


