GULDBÆLTET RUNDT GAMLE AKERS KIRKE
VED ROLF MOWINCKEL
Allernaadigste Herre og Konge, Min ydmyge Hilsen i Christo,
min Mand og jeg var kommen av godt Folk
(Hun fortæller bl. a. om alle de Lidelser hendes Mand hadde
udstaaet i Krigens Tid, medens han var i Tjeneste hos Rigens
Marskalk Hr. Mons Høg, og hvilke hidtil übelønnede Tjenester
han hadde gjort.)
Saa gav min Mand sig i Tjeneste til Sal. Høilovlig Ihukom*
meise Kong Christian den 4de og var udi hans brød (og) dage*
lig Opvartning. Imidlertid imens han tjente, skrev Statholder
Hannibal Sehested til Kongen, at der hos (ham havde) været 4
Hollænder og begjærte at (af) Statholder, at de maatte tillade(s)
at flytte Agers Kirke, som staar her i Norge ved Christiania, saa
ville de sætte Kirken lige saa vel op igjen som den var før og
give saa et
som kunde gaa 4 Gange omkring Kirken,
for der ligger en Summa Guld der under, sagde de, saa fik
de ikke lov, saa skrev Statholder Sehested Kongen til, om han
kunde faa opspurgt en, som havde nogen god Forstand paa det,
som kunde være under Jorden, saa fik de opspurgt En udi
Fydskland, som sagde sig god for det, den skikked de her op til
Norge, der han kom i Kirken, sagde han, at det er sandt, at der
ligger en mægtig Skat med Guld der under Alteret og under
Altergulvet, som har sine Aarer og Virkning i Jorden, og hvilken
Herre og Konning, Gud vil oplyse det fore, har ikke sin Lige
nær om, Saa fanget han at lade arbeide under Kirken, og Folket,
som arbeidede, fornam adskillige Spøgeri
stilled Spøget det saa
og vilde endelig stinge Folkens øine ud, da var der én, som
kunde ikke bare sig, mens vilde slaae ifra sig og talte; dermed
faldt Jorden og Stenen igjen, og al deres arbeide var forgjæves,
saa gik Mesteren derifrå og sagde, at i hans Livstid kunde det
aldrig af ham mere hjælpes, mens havde folkene kunnet ti
vel
en Time, saa havde han fundet Skatten, mens nu skeer det aldrig,
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sagde Mester uden hvem der lever at Kirken brænder av Torden Ild
og Liunet, saa flyer Spogeriet, og saa bliver det Baelte at finde foi
den, som Forstand derpaa (haver). Dette min Sal. Mand mig saa
til, meden han levde med mig, Aliernaad. Arve Herre og Konge,
Nu brændt(e) Agers Kirke af Torden i förgången Aar, om Kon=
gen behaged at lade spørge om Nogen, som kunde have god
Forstand om dette, som kunde finde under Jorden før Kirken
bygges op igjen, og om det kunde være noget Spøgeri derved,
efter den forrige Mesters Tale, at om der fandtes nogen, som havde
Forstand derpaa, at den og kunde fordrive Fantasiet derfra. Nok
sagde min sal. Mand at dette forskrevne i hans Tid, imidlertid
han tjente til Hove.
Lad dettte bli hos Eders Maj. selv, at jeg har som en fattige
gammel Enke ladet Kongen det vide.
Anne Philipsdatter
Sal. Jens Matsen(s) Efterladte.
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