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Exposé de la
Situation politique du Danemarc depuis Fan 1807 

jusqu’à Fan 1814.
Écrit au mois d’août 1814

par S. M. la Reine Marie Sophie Frédérikke1).

Jusqu’à l’année 1807, le Danemarc jouit d’une heureuse paix, 

qui depuis 1720 n’avoit été troublée que momentanément. 
Le traité de Tilsit détruisit le bonheur du Danemarc, et de 
cette époque cet état ne fait que lutter contre sa ruine. Immé
diatement après la conclusion de cette paix, le gouvernement 
brittannique exigea impérieusement du gouvernement danois, 
qu’il dût renoncer au système de neutralité, qui seul avoit 
préservé la monarchie danoise des malheurs, qu’ éprouvoit le 
reste de l’Europe. Un ministre anglois, Mr. Jackson, fut en
voyé en Danemarc pour cet effet. 11 parla au prince royal 
d’abord, qui par des raisons politiques se trouvoit à Kiel et

x) Ved Udgivelsen af ovenstaaende Memoire er benyttet to næsten aldeles 
enslydende Afskrifter, af hvilke den ene er kjøbt til det store kongelige 
Bibliothek paa Auctionen efter Conferentsraad L. Engelstoft. Paa flere 
Steder, hvor den høie Forfatterinde altfor lidet har iagttaget den franske 
Sprogbrug, har Udgiveren foretaget lette Ændringer. — Memoiren skal 
være oplæst i det første Statsraadsmøde, i hvilket Dronningen præ
siderede, efterat Kong Frederik VI var afreist til Congressen i Wien. 
Den har snart været kjendt udenlands, tbi 1817 omtales den som be
nyttet i Venturinis Chronik des XIX Jahrh. II Bd. Altona, 1817, S. 676m, 
»Aus der Mittheilung des von einer allerhöchsten Person in Dannemark 
selbst in jener unglücklichen Periode verfaszten Memoires, welches jetzt 
nur als Manuscript vorhanden ist.»

Chr. Bruun.
1 Danske Samlinger. II.
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avoit 20 mille hommes de troupes danoises en Holstein, pour 
soutenir cette neutralité, qu’on regardoit jusqu’ici avec raison 
comme le salut du Danemarc. Le ministre anglois étoit 
chargé de proposer au prince royal l’alliance avec la Grande 
Bretagne, et de demander en même temps: »premièrement 
l’abandon de la flotte danoise, et secondement, que l’isle de 
Seelande fut occupée par des troupes angloises durant la guerre, 
qui conlinuoit entre les Anglais et les Français.« 11 étoit très im
portant, disoit le ministre anglais, pour son gouvernement, de 
s’assurer du Danemarc au moment, que l’empereur de Russie 
quittait l’alliance avec la Grande Bretagne pour s’allier avec la 
France, et qu’en cas que le gouvernement danois refusât de 
s’allier sous les conditions prescrites avec les Anglais, la 
guerre alloit lui être déclarée. Toutes les représentations du 
prince royal furent en vain: il .falloit choisir sur le champ: ou 
de céder en otage la flotte et de recevoir des troupes ang
laises en Seelande, ou: la guerre. On prétendoit savoir en 
Angleterre, que la flotte danoise était garantie à Napoléon par 
l’empereur Alexandre dans un article secret du traité de Tilsit 
pour agir contre la Grande Bretagne. Si c’est effectivement le 
cas, le prince royale de Danemarc l’a absolument ignoré. On 
prétendoit même, que les vaisseaux étoient mis en état pour 
servir à cet usage, et cependant, dans le moment, il n’y avoit 
qu’un seul vaisseau de ligne préparé pour pouvoir aller en mer, 
et c’étoit pour transporter la soeur de l’empereur Alexandre 
en Russie: elle avoit passé dix mois à Slesv.ig, les états de 
son beau-père, le duc de Saxe-Weimar, ayant été envahis par 
les Français. Les propositions anglaises ne purent être accep
tées du prince royal pour toutes les raisons possibles, parmi 
lesquelles la proximité des Français, qui se trouvaient en pos
session de Hambourg et de Lübeck ; et l’alliance, qui venoit de 
se conclure entre la France et la Russie, l’ancienne alliée du 
Danemarc, n’étaient pas les plus faibles. Le prince royal donc 
se vit forcé à refuser net ces propositions et par suite de ce 
refus ne put éviter la guerre avec une puissance regardée 
comme l’alliée naturelle du Danemarc. Cette guerre inévitable 
força également le prince royal à rechercher l’alliance de la 
France, qui devenQit nécessaire afin de garantir les duchés de 
Slesvig et de Holstein et la lutlande, dont il falloit retirer les 
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troupes pour la plupart et les faire passer dans les isles. 
Pendant que le ministre anglais se trouvoit à Kiel, la flotte 
anglaise s’approchoit déjà des côtes de Seelande, dont les habi
tants accouroient de tout côté et venoient offrir des vivres 
à ceux qui amenoient avec eux les foudres prêtes à être lan
cées sur cette isle heureuse et paisible, où on ne pensait à rien 
moins qu’à une attaque de la part d’une nation chérie des 
Danois. Le ministre anglais vola en Seelande après son entre
tien avec le prince royal, et bientôt la flotte anglaise reçut le 
signal attendu par ses chefs et se déclara comme ennemie. 
Le sort de la Seelande, les malheurs de la ville de Copenhague 
sont trop connus, pour qu’il soit nécessaire d’en parler ici avec 
détail. Le prince royal fit l’impossible pour dévancer encore 
l’arrivée du ministre anglois à Copenhague. Il le prévint en 
effet, et tacha dans le court intervalle de l’approche des Anglais 
de ranimer les habitans par la promesse que bientôt il revien- 
droit avec des troupes, en les conjurant de se soutenir jusqu’à là. 
Il emmena le roi son père de la Seelande et fit tous ses efforts 
pour tenir la promesse donnée à Copenhague, où toute son 
armée s’élançât, afin de sauver cette ville, cette isle si mena- 
çées. Les décrets de la Providence en décidèrent autrement, 
et le prince royal dut éprouver la douleur inexprimable 
d’apprendre en même temps la reddition de la flotte et de la 
ville de Copenhague. Après cet événement cruel l’empereur 
de Russie fit déclarer dans tous les papiers publics, qu’il ne 
feroit jamais la paix avec l’Angleterre, puissance contre laquelle 
il venoit d’entrer en guerre, avant qu’elle n’eùt rendu au Dane- 
marc la flotte ou un dédommagement valable.

11 était stipulé dans le traité d’alliance avec Napoléon, 
conclu en Septembre 1807 à Fontainebleau, qu’un corps de 
troupes françaises seroit à la disposition du roi de Danemarc, 
mais qu’elles n’entreroient point dans les états danois sans 
être appelées : par conséquent il dépendoit du gouvernement 
de reclamer l’assistance des Français, ou non, selon les cir
constances. En attendant, l’empereur de Russie, qui avait déclaré 
la guerre en 1808 à la Suède, voulut, que l’armée française, 
sous les ordres alors du prince de Pontecorvo, agit contre les 
Suédois, et engagea le gouvernement danois, qui ne pouvoit s’en 
défendre, à permettre à cette armée le passage par ses états, 

1* 
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et à déclarer lui-même aussi la guerre à la Suède. Cette in
vasion en Suède n’eut pas lieu, et d’autres événemens éloig
nèrent l’armée françoise du Danemarc, dont cependant une 
partie resta toujours plus ou moins nombreuse sur le territoire 
de Hambourg et de Lübeck. Durant cette même année 1808, 
le roi de Danemarc Chrétien VII mourut à Rendsbourg, le 13 
mars, et le prince royal monta sur le trône de ses pères. 
Son avènement, dans les circonstances les plus orageuses, n’a 
été jusqu’à présent qu’un trop juste augure des malheurs, qu’il 
devoit éprouver durant son règne. Veuille la Providence divine 
lui reserver encore des jours plus heureux !

La guerre, que le Danemarc avait déclarée à la Suède, 
finit l’année suivante; une révolution priva Gustave IV de sa 
couronne, et la donna à son oncle. Peu après, la paix fut 
conclue avec la Russie et le Danemarc, ainsi qu’avec la France. 
La première de ces puissances garda sa conquête, la Finlande, 
qui fut incorporée à la Russie. Le prince de Holstein Au- 
gustenbourg, commandant en Norvège, fut élu prince royal 
de Suède. À sa mort, qui eut lieu l’an 1810, le prince de Ponte 
Corvo fut élu à sa place.

L’année 1811 fit présager une rupture entre la France et 
la Russie, menaçant le Danemarc de nouveaux malheurs. 
Le roi maintint encore cependant la tranquillité de ses états, et 
évita de se mêler dans cette grande lutte, où d’ailleurs toute 
l’Europe entra, et qui commença dans le courant de l’année 
1812. À l’exception de l’Angleterre, avec laquelle la Russie 
s’allia intimement, de la Suède, à laquelle l’empereur Alexandre 
garantit, par un traité secret en mars 1812, la Norvège en dé
dommagement de la Finlande, et la Sicile, qui était occupée par des 
troupes anglaises, le reste des puissances européennes se dé
clara pour la France: toutes donnèrent leurs troupes contre la 
Russie. Napoléon exigea du roi de Danemarc, au lieu de trou
pes, la promesse, qu’un corps de 10 mille hommes seroit en 
certains cas prêts à agir en faveur de la France; en attendant, 
ces 10 mille hommes ne sont jamais sortis de leurs foyers.

Les grands événemens en Russie ont changé la face du 
monde^ personne ne les ignore. Ici il n’est question, que de 
la situation du Danemarc très peu connue et jugée sur des 
notions imparfaites et nullement impartiales.
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L’empereur Alexandre, en faisant la paix et en concluant une 
alliance avec l’Angleterre, parut avoir perdu l’intérêt, quil té
moignait prendre à la perte de la flotte danoise; du moins, le 
roi n’a point su qu’il fût question de lui dans le nouveau 
traité. On lui fit seulement savoir, au mois de nov. 1812, 
qu’il pourroit entrer dans cette alliance, s’il vouloit avant tout 
céder la Norvège à la Suède, pour laquelle on lui promettoit 
des dédommagemens convenables, ainsi que pour la flotte. Il 
fut annoncé en même tems au roi, que l’empereur Alexandre 
avoit promis 30,000 hommes à la Suède, pour aider à con
quérir la Norvège, en cas que le roi de Danemarc ne la cédât 
point de bon gré. Cette cession, paroissant impossible au roi, 
il refusa absolument d’en entendre parler. Sur ces entrefaites, 
Napoléon fut chassé de la Russie, et son armée détruite. Ses 
alliés, qui plus ou moins avoient perdu leurs troupes par la 
destruction de cette armée, et qui plus ou moins souffroient 
du joug françois, pouvoient bien s’en lasser enfin, et profiter 
de la première occasion pour le secouer. Effectivement la 
Prusse se déclara la première contre Napoléon; le Meklenbourg 
suivit cet exemple. Le roi de Danemarc, qui n’avoit jamais 
souffert de ce joug, comme les autres souverains, et qui jamais 
n’avoit non plus donné de troupes au service de Napoléon, crut 
cependant, que le moment était venu, où il devoit se détacher 
de l’alliance françoise, et annonça à Napoléon, au mois de 
janvier 1813, que les intérêts de ses états exigeaient son 
rapprochement de la Grande Bretagne, que surtout le salut de 
la Norvège lui en faisait une loi. Napoléon sembla lui-même 
entrevoir la nécessité de la paix pour le Danemarc avec la 
Grande Bretagne, et répondit au roi, de manière à donner un 
juste espoir, que le Danemarc, déjà assez obéré par une 
guerre de cinq ans et demi, était à la veille de recouvrer une 
heureuse paix avec son allié naturel, sans avoir rien à craindre 
de la France: il étoit d’autant plus permis de s’en flatter, que 
le roi de Danemarc n’avoit pas lieu de présumer avoir des 
ennemis dans les autres puissances. Le roi ne songea donc 
plus qu’à ouvrir une négociation avec le gouvernement anglais, 
dont il espéroit le meilleur succès; c’étoit dans les premiers 
mois de l’an 1813. Hélas 1 le roi se trouvoit malheureusement 
bien loin encore de l’accomplissement de ses voeux. La ces
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sion de la Norvège, à laquelle la Grande Bretagne avait accédé 
déjà, au mois de juillet 1812, par un article secret, et qui fut 
formellement garantie à la Suède à Âbo par un traité, qui se 
conclut durant l’entrevue de l’empereur Alexandre avec le prince 
royale de Suède, et qui fut signé le 30 août suivant, détruisit 
cruellement toutes les espérances du roi de Danemarc. En 
faveur de cette cession garantie, le gouvernement suédois pro
posa hautement au roi de Danemarc, au commencement de 
l’an 1813, de lui céder la Norvège contre des dédommagemens 
convenables. L’empereur Alexandre envoya le prince Dol- 
gorucky à Copenhague, au mois de mars, pour le même objet; 
cependant avec tant de ménagemens, que dans la lettre de 
l’empereur au roi, il n’ étoit pas question de cet article 
si important: elle ne contenoit que des assurances d’amitié 
et des paroles obligeantes. Le prince Dolgorucky rassura 
beaucoup le roi sur les sentimens de l’empereur, et, en priant 
le roi, de passer l’éponge sur le passé au sujet de la ces
sion, et, en l’invitant de donner un corps de ses troupes aux 
puissances alliées contre Napoléon, il lui fit espérer, qu’en con
sentant à cette invitation, il ne seroit plus question de la Nor
vège. Une convention fut effectivement conclue avec Dolgoru
cky, où le roi promit de donner 20,000 hommes aux alliés, 
dont 10,000 marcheroient sur le champ, et 10,000 en réserve. 
Cependant, la suite ne prouva que trop, peu de semaines après, 
même encore durant le séjour du prince Dolgorucky à Copen
hague, que le gouvernement suédois étoit sur de son fait, à 
l’égard de la cession. Le roi de Suède rappela sa mission à 
la cour de Danemarc et déclara ne plus pouvoir avoir de 
communications avec elle, sur le refus positif de céder aimable
ment la Norvège. En même tems la réponse de Londres vint 
après une longue attente, et le roi de Danemarc apprit par 
elle, que le chemin des négociations de paix devait aller pour 
lui par la Suède; il falloit s’adresser au ministre anglais à 
Stockholm, qui seroit instruit pour traiter avec le Danemarc. 
Le roi vit avec douleur, que cette route seroit impraticable 
pour lui, s’il ne vouloit avant tout renoncer à la Norvège, 
seule condition, à laquelle son coeur ne pouvait se soumettre. 
Il fit encore une tentative pour se réconcilier avec la Grande 
Bretagne: il envoya un ministre à Londres, le comte Joachim 
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Bernstorff, chargé de propositions de paix et qui avoit l’ordre 
de céder sur tout, excepté sur la Norvège. Ce ministre fut froi
dement reçu, à peine écouté; conserver la Norvège étoit im
possible, si la paix devoit se faire ; et il fut encore répété que 
le ministre anglais à Stockholm avoit les instructions pour cet 
effet, si le gouvernement danois vouloit s’adresser à lui.

Dans ce même tems, un traité d’alliance entre la Grande 
Bretagne et la Suède fut conclu au mois de mars 1813. Le 
gouvernement suédois parut inquiet du séjour du prince Dolgo
rucky à Copenhague; au mois de mai il fut rappelé par l’em
pereur Alexandre, qui se montra mécontent de la négociation 
de ce prince en Danemarc. Un ministre du roi de Danemarc, 
le comte Charles Moltke, avait été envoyé peu après l’arrivée 
du prince Dolgorucky à Copenhague à l’empereur de Russie, 
qui se trouvoit alors en route pour Dresde. Le comte Moltke 
étoit chargé des mêmes propositions, des mêmes instances, que 
le comte Bernstorff; mais elles furent aussi peu écoutées: »la 
Norvège ou la guerre« étoit le dernier comme le premier mot 
partout. En attendant, le roi de Danemarc, quoique nulle
ment flatté, comme le prouve ce récit, de ses allies, faisoit 
l’impossible pour les gagner. Le colonel, ensuite général, 
Tettenborn, au service de la Russie, vint à Hambourg, après 
que les Français en étoient sortis; les troupes, qu’il amena, 
occupèrent cette ville : ce fut à l’époque où Dolgorucky arriva 
à Copenhague. Les troupes danoises eurent ordre de s’unir à 
celles de Tettenborn, pour empêcher le retour des Français: 
et effectivement elles en vinrent aux mains à plusieurs repri
ses, lorsque ces derniers, sous les ordres du général Vandamme, 
voulurent repasser l’Elbe. Pendant que les Danois versoient 
leur sang pour les alliés, leur roi ne pouvoit même obtenir 
un armistice des Anglais, et le comte de Bernstorff revint de 
son voyage infructueux. Le roi, au moment où les affaires 
politiques avoient paru, durant le séjour du prince Dolgorucky, 
prendre un peu de clarté; où l’espoir de racheter la Norvège, 
en donnant un corps de troupes considérable aux alliés, sem- 
bloit se fortifier dans son coeur, reçut une lettre de son beau- 
frère, le prince Frédéric de Hesse, qui commandoit en Norvège, 
et qui avoit entendu dire, que le roi s’unissoit aux alliés et 
alloit leur donner des troupes. Le prince, qui croyoit que, si 
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ces nouvelles étoient sures, ses services ne seroient pas néces
saires pour le moment à la Norvège, à laquelle il était d’ail
leurs attaché comme à sa patrie, demanda au roi la faveur de 
recevoir le commandement des troupes destinées aux alliés. 
Le roi accorda sur le champ cette demande et envoya à son 
beau-frère l’ordre de venir au plus vite, pour se mettre à la 
tête du corps auxiliaire. Il nomma le prince Chrétien de 
Danemarc, qui désirait fort, outre cela, d’aller en Norvège, 
pour être gouverneur-général de ce royaume. Ce fut à l’épo
que, où ces princes se préparoient à leur nouvelle destination, 
où le prince Chrétien avoit déjà quitté Copenhague, que le 
comte Bernstorff revint et ôta au roi toute espérance d’accom
modement. Le résultat de toutes les représentations, que le 
Roi avoit fait faire à Londres, étoit l’arrêt irrévocable de la 
cession de la Norvège à la Suède, et que les troupes danoises, 
qui, suivant la proposition du roi, dévoient être données aux 
alliés, seroient mises sous le commandement du prince royal 
de Suède. Cette réponse força le roi à renoncer de faire de 
nouvelles tentatives auprès des cours alliées; il ne dut penser 
qu’à se défendre contre leurs prétentions. Avec un déchirement 
de coeur, qui ne peut être exprimé, mais que chaque ame 
généreuse, sensible et non prévenue, sentira sans doute, le roi 
fut contraint de se retracter en toutes les mesures, qu’il avoit 
prises depuis trois mois. Il dut faire déclarer aux Hambour
geois et à Tettenborn, que les circonstances les plus impérieuses 
l’obligeoient à changer de conduite; qu’il ne pouvoit plus con
tinuer à contribuer à la défense de ceux qui le menaçaient 
de toute part; et qu’il devoit retirer ses troupes pour l’amour 
de ses propres états. La réunion des troupes danoises à celles 
du général Tettenborn, malgré que ni lui, ni personne ne 
vouloit garantir au roi de Danemarc, que les Suédois, qui 
s’approchoient de ses frontières, ne les attaqueroient d’un in
stant à l’autre: les petites affaires contre les François, dans 
lesquelles, comme il a été dit déjà, les Danois en étoient venus 
aux mains à plusieurs reprises avec les François : la mission du 
prince Dolgorucky et son séjour à Copenhague, qui avoit 
donné essentiellement lieu à ces démarches décisives: tout 
cela devoit occasioner une rupture avec la France, qui, au 
moment où la paix avec la Grande Bretagne sembloit plus 
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éloignée que jamais, et où les dispositions de la Russie et de 
la Suède se montroient si peu favorables au Danemarc, était 
impossible à supporter. Que devoit donc entreprendre le roi? 
à quoi se résoudre? Les François, malgré leur déroute, leurs 
pertes en Russie, paraissoient se relever de leur chute. L’Au
triche, toute l’Allemagne, à l’exception des états prussiens et 
du Mecklenbourg, la Hollande et l’Italie sembloient encore 
servir la cause de la France. Une nouvelle alliance avec elle 
pouvoit sauver le Danemarc. Après avoir fait vainement l’im
possible pour renouer les anciennes liaisons avec la Grande 
Bretagne, si cruellement rompues l’an 1807, après avoir fait 
également tous ses efforts pour conserver celles avec la Russie, 
le roi dut donc rechercher de nouveau Napoléon et lui envoya 
Mr. de Kaas. En attendant, la reddition de Hambourg eut 
lieu; le maréchal d’Avoust y rentra avec les troupes françoises: 
mais précédemment, le roi avoit intercédé très vivement auprès 
du maréchal d’Avoust, et de même par Mr. de Kaas auprès de 
Napoléon en faveur de la ville de Hambourg, pour que cette 
ville et ses habitans ne fussent point traités suivant les mena
ces du maréchal. Le roi, pour sauver la ville d’ètre prise 
d’assaut, fit un arrangement avec le général Tettenborn de 
retirer ses troupes et de remettre la place aux Danois, qui, confor
mément à cette convention, la remirent ensuite aux François. Il 
paroît. qu’il seroit à propos de dire ici, que, lorsque, le roi de 
Danemarc étoit en négociation avec les cours alliées, il proposa 
de défendre avec ses troupes seules les villes de Hambourg 
et de Lübeck contre les François: cela fut refusé comme aussi 
la garantie de ses états. Il consentit même de renoncer à 
cette garantie, pourvu que ses troupes défendissent les villes; 
ce qui pouvoit être envisagé alors comme garantie: rien ne 
fut accepté de la part du roi; on lui refusa jusqu’aux offres 
de services.

Mr. de Kaas fut bien reçu de Napoléon, qu’il vit à Dresde, 
et l’alliance se renouvela entre le Danemarc et la France. 
Durant cette négociation, il arriva à la rade de Copenhague un 
parlementaire anglais, qui apporta des lettres du ministre ang
lais à la cour de Stockholm, Mr. Thornton, et du ministre d’état, 
le baron Wetterstedt, datées du vaisseau anglais Défiance, 
commandé par l’amiral Hope, qui se trouvoit dans la baye de
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Kiege. Le général russe Suchtelen étoit aussi à bord de ce 
vaisseau; et les lettres disoient, que ce général, ainsi que Mr. 
Thornton et le baron Wetterstedt, venoient, autorisés de leurs 
cours, pour traiter avec le gouvernement danois. Les propo
sitions de ces ministres furent les suivantes: »Leroi de Suède, 
pour prouver son désintéressement et sa modération, se con
tentera de la cession du Grand-Baillage de Drontheim et de la 
contrée voisine, jusqu’à la frontière de la Russie. Le roi 
de Danemarc donnera 25,000 hommes de ses troupes, pour se 
réunir à celles des puissances alliées contre la France; et ces 
troupes seront mises sous le commandement du prince royal 
de Suède.« Sur cette base le ministre anglais offrit de traiter 
de la paix avec le Danemarc, mais observât cependant: »qu’a
vant que les troupes danoises ne fussent abandonnées à la 
disposition du prince de Suède, il ne pourroit être question 
d’un armistice avec la Grande Bretagne.« 11 ajouta, »qu’en 
concluant la paix, les colonies danoises seroient rendues, mais 
point l’Isle de Helgoland, ni un dédommagement fait pour la flotte.« 
Ces propositions sembloient aussi peu acceptables au roi de 
Danemarc, qu’elles le paraissoient sans doute à chacun de ses 
sujets: car, à cette époque l’espoir vivoit encore dans le coeur 
des vrais Danois, que l’Europe entière ne se réuniroit point 
pour la destruction de leur patrie. Il étoit juste alors de re
garder la Norvège comme partie très-essentielle de cette patrie; 
et, céder le Grand-Baillage de Drontheim, étoit, au fond, céder 
la Norvège entière. La proposition au sujet des troupes sous 
le commandement du prince de Suède, sembla une ironie, 
puisque, si on livrait un corps de troupes aussi considérable à 
l’homme qui envahiroit, quand il le voudroit, toute la Norvège, 
vu la situation du Grand-Baillage de Drontheim, on livreroit 
également à sa discrétion le Danemarc, par conséquent la mo
narchie entière. Ces propositions furent donc rejetées, et qui
conque, qui sait la vérité, n’en pourra blâmer le roi de Dane
marc. — Un nouveau traité fut conclu à Copenhague entre le 
roi de Danemarc et Napoléon, et un corps de 10,000 hommes 
fut cédé à la disposition de l’empereur des François. Le prince 
Frédéric de Hesse, appelé de la Norvège pour commander, 
suivant son désir, les troupes destinées aux alliés, devoit 
être le chef de celles données aux François, et lorsque la
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trêve entre les puissances belligérantes fut écoulée au mois 
d’août, ce corps se rejoignit à l’armée du maréchal d’Avoust, et 
s’avança jusque dans le pays de Mecklenbourg. Peu après, le 
roi de Danemarc déclara la guerre à la Suède, suivant un 
article du traité avec la France, ainsi qu’à la Russie et à la 
Prusse, dont le souverain avoit aussi accédé au fameux traité 
d’Àbo, en se liant avec la Russie. L’Autriche, s’étant réunie 
aux alliés contre Napoléon, la Bavière suivit bientôt son exemple, 
et malgré les grands succès des François dans les sanglantes 
journées près de Dresde, la fortune tourna le dos à leur em
pereur. Devant Leipzic, toute l’Allemagne se prononça contre 
lui, de la manière la plus éclatante. Sa chute eut pour le 
Danemarc la malheureuse influence, que les ennemis de cette 
puissance furent entièrement libres alors d’agir, à son egard, 
comme bon leur sembloit: le souverain, qui, depuis sa premi
ère jeunesse n’avait songé et travaillé qu’au bien-être de 
ses sujets; qui jamais n’avait acquis ni pensé à acquérir 
aucune parcelle de ce qui appartenait à autrui, et dont les 
états avoient toujours servi de refuge Àà tout infortuné, de 
quelque classe, rang ou opinion, qu’il fût: ce souverain se vit 
à la veille d’être écrasé par des armées ennemies, ne pouvant 
racheter l’existence de sa monarchie, qu’en en sacrifiant une 
très-grande partie: cette Norvège, convoitée depuis long tems 
par la Suède, et donnée par la Russie. L’armée du maréchal 
d’Avoust, fort affaiblie déjà par les parties que Napoléon en 
avait attirées à lui, fut forcée par les événemens de reculer, 
ainsi que le corps auxiliaire danois, dans le pays de Lauen- 
bourg; d’où le maréchal se jeta dans Hambourg. Le prince 
Frédéric de Hesse étoit alors revenu à Lübeck avec son corps ; 
il n’apprit le départ du maréchal, qu’après qu’il eut eu lieu. 
Depuis quelque tems déjà, le prince avoit demandé plus de 
troupes, pour couvrir les frontières de Holstein. Le roi en fit 
marcher effectivement; mais par un guignon, qui tenoit au 
malheur du Danemarc, un calme sur mer de trois semaines, 
très extraordinaire au mois de novembre, retarda considérable
ment leur arrivée, ces troupes ne vinrent en Holstein qu’au 
commencement de décembre pour assister à la rentrée de 
leurs braves frères d’armes, conduits par leur chef, le prince 
Frédéric de Hesse. Par des prodiges de valeur, ce prince
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ramena son corps à Rendsbourg, après avoir été constamment 
poursuivi et harcelé par les ennemis, dont il battit un corps 
considérable à Sehestedt, à deux lieues de Rendsbourg, et y fit 
800 prisonniers. Dans cette même époque, à la fin de no
vembre, vint à Copenhague un officier autrichien, le comte de 
Bombelles; il étoit chargé d’une lettre du prince Metternich 
au ministre d’état Rosenkranz. Le prince Metternich y ex- 
primoit les bonnes intentions de l’empereur, son souverain, à 
l’égard du roi de Danemarc, et invita le ministre à mettre 
toute confiance en la personne du porteur de cette lettre. Le 
comte de Bombelles énonça d’abord à Mr. de Rosenkranz, que 
le Roi vouloit enfin consentir à céder le Grand-Baillage de 
Drontheim à la Suède, contre un juste équivalent; qu’alors 
l’empereur se ferait le médiateur entre le roi et les puissances 
alliées. Quelque répugnance que le roi sentoît à souscrire à 
cette condition, il s’y soumit, après avoir parlé lui-même au 
comte de Bombelles. Le roi ayant donné la promesse de 
céder Drontheim, et ayant écrit à l’empereur, dans les bras 
duquel il se jeta avec abandon, le ministre d’Autriche, comte 
Lützau, fit partir un courrier, qui devait remettre cette lettre à 
l’empereur, et une autre du comte Bombelles au général Wal- 
moden, qui commandoit les troupes alliées, qu’on ne savoit 
point encore réunies aux Suédois. Il était dit, dans cette der
nière, »que le roi de Danemarc s’étoit abandonné avec autant 
»de confiance que de loyauté à la médiation de l’Empereur, 
«qui vouloit se charger de réconcilier le roi avec les alliés, et 
»que, comformément à cette médiation, un armistice entre les 
»deux parties seroit proposé. Qu’en cas, que les troupes alliées 
»fussent déjà entrées en Holstein, le comte de Bombelles con- 
»jurait le général Waimoden de les retirer, afin que les négocia- 
»tions ne fussent pas gênées«. Ces lettres arrivèrent avec le 
courrier autrichien à Slesvig, le 11 décembre, le lendemain 
de l’affaire de Sehestedt, où les ennemis avançoient de tous 
côtés vers cette ville sans défense, et hors d’état d’en faire 
aucune. L’espoir que ce courrier fit renaître dans tous les 
coeurs, y causa une très grande joie. En attendant, le général 
Waimoden, auquel il fut d’abord envoyé et qui se trouvoit non 
loin de Rendsbourg, déclara, qu’étant sous les ordres du prince 
royal de Suède, il ne pouvoit’accorder aucun armistice. Le
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courrier se rendit donc auprès de ce prince, qui se trouvoit à 
Neumünster, et après beaucoup de pour-parlers et de conditions 
il conclut un armistice de trois semaines avec le prince Fré
déric de Hesse. Le roi, étant instruit de tout ce qui se pas- 
soit en Holstein, envoya Mr. de Bourcke à Kiel au prince 
royal de Suède, pour traiter de la paix. Le comte de Bom- 
belles l’accompagna. Mais, si, préalablement, la Norvège entière 
n’etoit point cédée, le prince refusoit tout accommodement. Le 
roi, presqu’au désespoir de cette réponse, mais comptant encore 
sur l’Autriche, retarda autant que possible, de consentir à 
cette terrible cession. En attendant, le tems de l’armistice 
s’écouloit, et le prince de Suède menaçoit la Jutlande. Le 
roi résolut de se rendre avec une partie de ses troupes en 
Fionie. Il quitta sa capitale, le 3 janvier et le 5, l’armistice 
étant écoulé, les ennemis se mirent en marche, pour s’avancer 
en Jutlande. Ce ne fut qu’ après son arrivé en Fionie, que 
le roi reçut la réponse de l’empereur d’Autriche. Le courrier, 
parti au mois de décembre de Copenhague, l’apporta: elle 
détruisit la dernière étincelle d’espoir dans le coeur du roi de 
pouvoir conserver la Norvège. La lettre étoit conçue en ter
mes obligeans, mais l’empereur déclaroit au roi: »Qu’il ne 
»pouvoit rien faire dans ce moment pour le roi, si ce n’étoitque 
»de lui conseiller de s’arranger à tout prix avec les puissances 
»alliées, dont les troupes envahissoient une partie des États 
»danois, et que la cession absolue de la Norvège, étant la 
»première condition d’un accommodement, il falloit, que le roi 
»y consentît, s’il ne vouloit s’exposer à une déstruction totale.« 
Voilà le sens de cette réponse, dont le roi avoit tant espéré. 
Il reçut en même tems les nouvelles les plus sures par Mr. 
de Bourcke, que le général Schouvaloff étoit attendu incessamment 
chez le prince royal de Suède, alors à Kiel, que ce général 
proposeroit, de la part de l’empereur Alexandre, au prince royal 
de Suède de garder les Duchés, jusqu’à l’évacuation des for
teresses de Norvège. Le ministre anglais à Kiel, Mr. Thornton, 
avoit aussi assuré à Mr. de Bourcke, que, si l’affaire de la 
cession de la Norvège n’étoit pas terminée au plus-tôt, il étoit 
chargé de déclarer, de la part de son gouvernement, qu’ une 
flotte anglaise viendroit au printems s’emparer de la Seelande 
et mettre fin à la Monarchie danoise: Monarchie qui n’étoit à
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sauver, que par cette cession que toutes les grandes puis
sances de l’Europe avoient solennellement garantie à la Suède. 
Ce ne fut premièrement qu'à la réception de la lettre de 
l’empereur d’Autriche, et qu’à celle des nouvelles trop sures de 
Mr. de Bourcke, que le roi put être convaincu qu’il ne lui 
restoit plus rien à faire qu’à céder. La destruction du Dane- 
marc n’aidoit point au salut de la Norvège: ce royaume n’avoit 
dû essentiellement, sa très modique subsistance dans les der
nières années qu’ au Danemarc, dont la plus grande partie 
des grains avait été envoyée en Norvège; mais dont la moin
dre partie y parvint seulement: les vaisseaux ennemis s’en 
emparant souvent, durant le transport. Le roi, dans la plus 
profonde affliction, entrevit toute l’horreur de sa situation. 
L’Europe entière exigeoit la cession, comment lui seul, pouvoit-il 
s’en défendre? Ce qui auroit été lâcheté, aussi longtems qu’il 
existoit encore un espoir de se soutenir contre cette prétention 
inouie, devint nécessité, lorsque le Danemarc se trouva isolé, 
et envahi en partie. Il fallut donc signer cet acte.................. et,
en songeant aux sentimens avec lesquels le roi signa, la plume 
tombe de la main ...

Avec cette cession, par laquelle le roi dut sacrifier les 
droits les plus sacrés et par laquelle une union d’au-delà de 
quatre siècles fut rompue, Mr. de Bourcke retourna à Kiel, et 
la remit au prince de Suède. Une suspension d’armes eut 
lieu d’abord, et une négociation s’ouvrit. La paix fut conclue 
entre le Danemarc et la Suède, il fut promis, au nom de cette 
dernière puissance, qu’elle employeroit ses bons offices, pour 
procurer d’abord un armistice avec la Russie, la Prusse et 
l’Angleterre, et que la paix seroit conclue aussitôt que possible, 
avec ces puissances. Le prince de Suède s’engagea, en même 
tems de procurer au roi de Danemarc des dédommagemens 
convenables à l’égard de la Norvège, et ajouta de bouche: »»qu’il 
n’avoit plus rien à demander du Roi, et que c’étoit à présent 
son affaire de réduire les Norvégiens.« Il a répété ceci à 
toute occasion, et à beaucoup de personnes différentes.

Suivant le traité conclu à Kiel, les États du roi dévoient 
être évacués immédiatement après la ratification: effectivement 
les troupes étrangères quittèrent le pays, mais l’armée, sous 
les ordres du général Benningsen, qui vint bloquer Hambourg,
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et qui par cette raison occupoit une partie du territoire danois, 
était encore au moment du mois d’août en Holstein, quoique 
Hambourg, à la suite des grands changemens en France n’étoit 
plus, depuis le 1er juin, entre les mains des François.

Le roi sempressa de remplir, avec sa loyauté ordinaire 
les conditions qu’il avoit du accepter. Il déclara la guerre 
à Napoléon et donna un corps auxiliaire de 12,000 hommes 
aux alliés, devant être sous les ordres du prince royal de 
Suède. Le roi remplit de même la terrible condition, de libérer 
les Norvégiens de leur serment de fidélité. Il leur déclara la 
cruelle nécessité, où il se trouvoit, par la décision de toutes 
les grandes puissances de l’Europe, de céder la Norvège à la 
Suède. Il rappela en même tems le prince Chrétien, ce qui 
se fit au moment où le roi avoit signé la cession. Enfin, le 
roi a fait, en premier lieu, tout ce à quoi son coeur et ses 
sentimens le portoient, ainsi que son amour pour ses sujets, 
afin de leur procurer une paix glorieuse, après une guerre à 
laquelle il avoit été forcé par les circonstances les plus impé
rieuses. Ensuite, étant convaincu, que par la résolution des 
autres puissances, il ne lui restoit que le choix, entre un 
sacrifice cruel, contre lequel il s’étoit défendu aussi longtems, 
qu’une ombre d’espoir existait, et la destruction de la Monarchie, 
il fut donc contraint, pour sauver le tout, à en céder une très- 
grande partie. En attendant, malgré le sacrifice, malgré la 
conduite loyale du roi, et malgré les promesses du prince de 
Suède, la crise du Danemarc dure encore. Le prince Chré
tien, ayant refusé de suivre les ordres précisés et réitérés du 
roi, ainsi que ses représentations les plus fortes et les plus 
touchantes, et ayant été proclamé roi de Norvège, a jeté le roi 
de Danemarc dans les plus affreux embarras. Le prince avoit 
pour lui les coeurs et les voeux des Norvégiens, mais la marche 
des affaires en Norvège sert de prétexte au séjour prolongé de 
l’armée du général Benningsen en Holstein; elle est de même 
la cause du retardement des ratifications des traités de paix avec la 
Russie et la Prusse; elle l’a été jusqu’à présent aussi la cause, 
que la Grande Bretagne, qui cependant a conclu enfin la paix 
avec le Danemarc, ne lui a point encore rendu ses colonies. 
Ainsi, jusqu’à présent, les sacrifices que le roi a faits de la 
Norvège, de l’isle de Helgoland et de ses prétensions sur un
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dédommagement de la perte de sa flotte, ne lui ont procuré 
qu’une paix, soi-disante jusqu’ ici, avec la Suède et 1’ Angle
terre, sans aucun des avantages garantis, et un armistice avec 
la Russie et la Prusse. Pour lui, il a au contraire rempli, 
aussi exactement que scrupuleusement, tout ce qui a été exigé 
de lui. Mais il ne suffissoit point aux malheurs du roi de se 
soumettre à tous les sacrifices. 11 falloit aussi, qu’il fût soup
çonné d’être d’accord avec le prince Chrétien; et, pendant que 
les Norvégiens étaient désespérés de la cession de leur pays 
à leurs anciens ennemis détestés; que les Danois, pour la plus 
grande partie, ne pouvoient ou ne vouloient point entrevoir la 
nécessité de cette cession et en marquoient, en général, leur 
mécontentement, les puissances de l’Europe, qui avoient garanti 
l’union de la Norvège à la Suède, excitées par le prince de 
Suède, menaçoient le Danemarc de le priver des avantages, 
que la paix, achetée si chèrement, devoit du moins lui pro
curer. À cette occasion encore le roi fut aussi peu écouté, 
que lorsqu’il reclamoit, l’année d’auparavant, l’amitié de la Russie 
et la réconciliation avec la Grande Bretagne. Enfin les empe
reurs de Russie 4et d’Autriche, ainsi que le roi de Prusse et 
le gouvernement anglais, envoyèrent des commissaires à Co
penhague, pour s’instruire, de plus près, de la façon d’agir du 
roi, et pour se rendre de là en Norvège, afin de persuader le 
prince Chrétien de quitter ce royaume. Le roi, au milieu des 
orages élevés contre lui, conservant toujours le calme que la 
conscience pure et nette peut seule donner, fut bien aise de 
la venue de ces messieurs, qui, de leurs propres yeux, pou
voient juger de sa conduite. 11 leur fit voir les copies de ses 
lettres adressées au prince Chrétien, lesquelles il avoit gardées 
par une heureuse prudence, et leur parla avec la plus grande 
franchise sur toute sa situation. Rien ne leur a été caché en ce 
qui concerne l’affaire, qu’ils étoient chargés d’approfondir: aussi 
paroit-il, qu’ils se sont convaincus de la vérité, et il n’est pas 
douteux, que leurs rapports à leurs cours n’y aient été confor
mes. Ils se sont rendus ensuite en Norvège, où ils ont réussi 
à prouver enfin au prince, que leurs gouvernemens étoient 
parfaitement d’accord au sujet de la réunion de la Norvège à 
la Suède, ils l’ont fait consentir à renoncer au titre de Roi, à 
quitter la Norvège à de certaines conditions, que les commis-
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saires ont trouvées justes. Mais le prince royal de Suède les 
a refusées. Sûr de ses alliés, il veut à présent conquérir la 
Norvège, à main armée. Le résultat de cette nouvelle guerre, 
comme le sort des états, qui en souffriront, ne peut être prévu 
par aucune sagesse humaine; mais quel qu’il soit, la postérité 
jugera un jour l’histoire de la cession de la Norvège, et Dieu, 
qui lit dans les coeurs, sait que le roi de Danemarc est inno
cent de tout ce que l’humanité peut en souffrir. C’est à ce 
Dieu juste, que le roi ose en appeler pour toutes les calomnies, 
qui, depuis 1807, se sont répandues contre lui. Veuille la Pro
vidence, qu’il en soit déjà, en cette vie, aussi parfaitement 
justifié qu’il mérite de l’être. *)

l) Til sin Afskrift af ovenstaaende Memoire har Engelstoft føiet følgende 
Notits:

Skade, at disse Memoirer ikke gaae længere end til noget hen i 
1814, altsaa ikke ogsaa indbefatte Historien af Kongens Reise til Wien 
med Oplysning om sammes Aarsag og Virkning.

Naar det er blevet sagt og atter sagt, at Kongen da frelste eller 
reddede Danmarks Rige, refererer dette sig i Opinionen til den Antagelse, 
at (medens Norge var i Opstand mod Foreningen med Sverrig) en ny Plan 
var iværk, efter hvilken Danmark skulde have været opløst, og navnlig 
et cimbrisk Storhertugdømme, indbefattende Holsten, Slesvig og Nørre
jylland, altsaa Halvøen fra Elben til Skagen, skabt for Storhertugen af 
Oldenborg; at Keiser Frantz gav Kongen et Vink derom og egentlig 
forhindrede Projectets Udførelse.

Ved min første Audienz hos Enkedronningen, efter Kong Frede
rik VI’s Død (det var den 7de Februar 1840) benyttede jeg Leiligheden 
til at give Samtalen en Vending, hvorved jeg kom til at yttre, at der 
over den Sag endnu hvilede et Slør, som kunde ønskes, og just nu 
maatte ønskes løftet. Ilds. Majestæt hørte paa alt hvad jeg sagde, uden 
derpaa at svare et Ord, uagtet hun let kunde mærke at jeg kjendte 
hendes, til Foraaret 1814, gaaende Memoire.

bansko Samlinger. 11. 2
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Historiske Efterretninger om Vester Dorne Herred 
(Ribe Amt).

Samlede af O. Nielsen. 
(Fortsættelse).

Jandrup Sogn.
Sognets Navn var i Middelaldren Jamthorp, men hvad 

den første Stavelse Jam — betyder, tør jeg ikke have nogen 
Mening om. Af Gravhøje findes der nogle rundt omkring, ved 
Strudvad ligger en Samling kaldet Gudumhøje, hvilket Navn 
dog intet har med hedenske Guder at gøre, ti i Indber. til O. 
Vorm 1639 kaldtes de Gullumhøje. En af dem blev udgravet i 
forrige Årh. I den nordøstlige Del af Sognet er Stavshøje. Præsten 
Jens Hammer fandt for en 100 År siden en »Guldvogn» i en Høj. 
Blandt Oldtidslævninger må omtales en Banke i Hyllerslev Enge 
ved Varde Å, der har været omgivet af Volde og dobbelte Grave, 
hvoraf der endnu haves tydelige Spor. Den kaldes Elkjærhøj 
og de omkringliggende Enge Elkjær. Herom fortæller Sagnet, at 
der i gamle Dage på Banken stod Elkjær Slot, således kaldet 
efter en af sine Beboere, Fru Elle. Det ødelagdes i et Bondeopløb, 
da Bønderne, der led Hungersnød, forlangte, at Ejeren, der havde 
Oplag af Korn, skulde uddele det til dem, hvilket han afslog. 
Dette Sagn er vistnok en senere Forvanskning af det om Varde 
Slot; Hr. Jens Hammer har 17*54 opskrevet herom: »Man siger 
at den skal være anlagt imod Sørøvere, særdeles en som kaldes 
Skipper Clement, der især skal have plaget Købstaden Varde og 
omliggende Egn, indtil han omsider blev fangen og fik sin for
tjente Løn.« Skansens Anlæg bliver altså c. 1534. Man har i den 
senere Tid trukket Bjælker op af Vindebroen. Sietfolkene fra
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de omliggende Enge har ofte stødt ned i Gravene ind under 
Højen med deres Riveskafter og har da hørt Klang af Guld og 
Sølv dernede. Et andet Sagn er ganske mærkeligt. På Filsø 
0 boede engang en Jomfru, der hed Vibeke, som havde aflagt 
det Løfte aldrig at ville gifte sig, medmindre der kom en 
Bejler, der kunde sejle både på Landet og i Vandet. Omsider 
indfandt der sig da også en på et sådant Skib (»og det var jo 
den gamle« o: Fanden). Han sejlede afsted med hende gen
nem Filsø og over Kjærup og Hanevang Hede over Holmen og 
ind gennem Skadst Herred og tilsidst ud i Havet ved Hjerting, 
Dette Sagn er nu ikke så mærkeligt, men gamle Folk mindedes 
og mindes vel endnu at have set Furen i deres unge Dage. 
Den gik lige midt ad den Jandrup Sogn tilhørende Del af 
Holmen indtil den drejede af og gik ind på Tarp Bys Del; den 
var så dyb, at den gik en voksen Mand til Midjen og Jorden 
lå opkastet til begge Sider. I Udhaven, et Stykke Kjær nord 
for Holmen fandtes Spor af en lignende Fordybning i Flugt 
med Furen på Holmen og inde i Skadst Herred og på Hane
vang Hede skal der endnu være synlige Spor tilbage af den. 
Nogle Fortællere omtaler ikke at Jomfruen bode på Filsø 0, 
men at den onde kom sydfra med hende, sejlede gennem Filsø 
og videre nordpå, hvor der på Dejbjerg Hede skal være en 
lignende Fure. Atter andre vil, at Skibet sank i Øddum Hul i 
Kjærup Mose. Slige gamle Jordvolde eller Fordybninger burde 
opspores og af kyndige forfølges, da de udentvivl er Levninger 
af Grænseskel for ældgamle Landsinddelinger. Hvad er Trældige 
i Andst Herred og så mange lignende andet, men jeg tror 
aldrig nogen Oldgransker har fulgt Sporet fra Ende til anden, 
hvor lønnende det end vilde være.

Et Par andre Sagn skal endnu anføres af en ikke ube
tydelig Samling1). Varde Å har i gamle Dage idetmindste på 
Strækningen ud fra Jandrup Kirke ikke været bredere end at 
den var forsynet med en Spang til Overgang eller ifølge andre 
lå der en Hestepande midt i Løbet, hvorpå man kunde træde.

J) Efter en håndskreven Samling Materialier til Sognets Historie, samlet 
af den begavede Hr. H. M. Iversen i Bandsbjerg, der førend sin Afrejse 
til Amerika 1863 overgav den til Præstearkivet, af hvilket dog en stor 
Del deraf var hentet. Jeg må her med Tak nævne disse Samlinger, der 
har givet mange Bidrag til nærværende Efterretninger om dette Sogn. 

2*
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Folk fra Hostrup gik da til Jandrup Kirke, som også har et Vå
benhus fra Sydsiden. I Sydsiden af Kirkegårdsdiget fandt man 
også for nogle År siden Spor af en Indgang, som da skulde 
have været den, som Kirkegængerne fra Skadst Herred har be
nyttet. Hertil kan siges, at Varde Å aldrig kan til Stadighed 
have været så ubetydelig, tilmed når der påstås, at der i det 
17 Årh. var Vinterleje for Skibe fra Varde ved Kirken’ og at Er
faring godtgør at Vandløb svinder ind efterhånden og ikke ud
vides; at Hostrup Kirke i alle Fald neppe er stort yngre end 
Jandrup og at de dobbelte Indgange har Hentydning til den Tid, 
da Mandfolkene og Kvindfolkene hver havde sin, de første altid 
den nordre, de sidste den syndre. Som et Kuriosum kan anføres, 
at Folk på den anden Side af Åen tidligere altid hilstes med 
Ukvemsord »Skeltring, Skeltring, Skidtwom« og disse gengav 
Hilsnen med »Klepfod Klærerast«, noget, der dog ikke be
tegnede et særlig fjendtligt Sindelag imellem Herredernes Be
boere, men udentvivl var en fra tidligere Stridigheder ned
arvet Skik. Ligeså hilstes Fannikerne, når de sejlede ad Åen, 
og Ungdommen har endnu vedligeholdt denne Skik:

»Fanniker Fanniker slok, slok slok,
Han binder hans Bows i en Dosk, Dosk, Dosk,
Han sejler i en Drøwttrow.«

Polakkerne kom herind 1657 forat drive Svenskerne ud, 
men det vandt vi ikke ved, ti Vennerne var langt værre end 
Fjenderne. På en Gård i Jandrup skulde en Officer have Kvar
ter; Folkene var bange for ham, og da lian kom, skjulte den 
gamle Kone sig mellem 2 Tørvestakke med en Fladtørv over 
Hovedet og Manden krøb op på Loftet. Polakkens store Støver
hund fik da snart Konen opsnuset, og da han bemærkede 
hende, sagde han »på Tydsk«: Nu sidder du der din gamle 
Dojvel. Da hun så sig opdaget, indså hun, at det ikke nyttede 
at være forknyt, og hun krammede ud med sine få tydske 
Kundskaber, hvorover han blev glad og sagde: »ja kan hun 
sprekke Tydsk, så kom ind og snak med min Frau«. Manden 
kom også snart for en Dag, men videre forulempede blev 
ingen af dem. I en Gård i Jandrup døde en Polak, der blev 
begravet i en Toft, hvor Stedet endnu vises.

Også her findes det Sagn om Ebbe og Flods Oprindelse, 
der er så gængs ad Jyllands Vestkyst, at det fremkom ved at
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den spanske Dronning lod Kanalen grave mellem England og 
Frankrig. Hun holdt i sin Karet på Bredden forat se til, men 
Vandet styrtede gennem med så stor Voldsomhed, at store 
Stykker af Landet på begge Sider bortreves ligesom Dronningen 
med alle sine Folk. Dette Sagn har den Interesse at det til
dels gives Medhold af Geologerne, der har udfundet at en stor 
Vandflod, fremkaldt ved Kanalens Åbning, virkelig engang har 
fundet Sted og ved sin Kraft bedækket Landet med Grus og 
ufrugtbart Sand og således fremkaldt Vestjyllands ufrugtbare Heder.

1662 var Sognets Hartkorn 250| Td., 3 Fd. til en Værdi 
af 13,447 Rd. Il1 /3, nu 268| Td. Hartkorn.

1 Sognet findes følgende Byer og Gårde:
Jandrup. For Sjælemesser i Ribe Domkirke gaves en 

stor Del Gods her: 1264 døde Gunde Degn, Kantor i Ribe, der 
bl. a. gav 8 (i Rug årlig af sine Jorder i Jamthorp1). 1294 f 
Kristjern Bendictsun, der gav 2 Øre Rug årlig af sine Jorder 
i Jamthorp2). Samme Årh. gav Erkedegn Jakob alle de Jorder 
i Jamthorp, som han og hans Broder Niels havde ejet, der 
årlig ydede 2 Øre Rug3). 1305 -j- Åge Jonsen, Kannik i Ribe, 
der gav 2 Rug af Ulf Therkilsons Jorder i Jamthorp4). 
Samme År -p Provst Niels Ko tkarl, der bl. a. gav 2 /3 Rug i 
Jamthorp af Joh. Boosons Jord5). 1306 f en Provst i Har- 
syssel. der gav 4 /3 Rug af sine Jorder i Jamthorp6). 1309 f 
Esbern Aghysun, der gav en Eng i Jamthorp, der ydede 4 
Penninge, hvoraf 1 var for Provst Esgers Sjælemesse7). 
1319 -J* Hr. Joh. Herodes, der bl. a. gav en Eng i Jamthorp, 
der årlig ydede 4 $ Penninge, hvoraf | Del gaves for Provst 
Jakob af Jærn’s Sjælemesse8). 1344 f Kristjern Kannik i Ribe, 
Præst i Ål, der gav Jorder i Jamthorp, der årlig gav 1 Øre 
Rug9). Samme Årh. f Margrete Gerlavs af Jamthorp, der gav 
alle sine Ejendomme der undt. 2 Grunde; Halvdelen skulde 
tilfalde Jandrup Kirkes Bygning10). 1 det 15 Årh. gav Niels 
af Morsø, Kannik i Ribe, 2 /3 Rug af sine Jorder i Jamthorp 
for sin Sjælemesse11).

På Reform. Tid ejede Kapitlet 3 G. og 1 en Eng her.

T) SRD. V. 542.
5) Smstds. 553.
8) Smstds 541.

2) Smstds. 555 8) Smstds. 558. 4) Smstds. 552.
c) Smstds. 568. 1) Smstds. 562. Sml. 542.

9) Smstds 550. 10) Smstds. 543. ll) Smstds. 540.
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Da Byen ligger i 3 Rader, deles den i Østerby eller Kat- 
revel, Midtby og Vesterby.

1536 fik 6 Adelsmænd, hvoriblandt Niels Lange til Vissel- 
bjerg og Otto Klavsen til Nørholm, Borgermestren og 2 
Borgere i Varde, 1 Bonde i Løyttegaardt, 1 i Hedegaardt, 
1 i Hallum kgl. Befaling at undersøge om der var gjort 
ret Sandemandstog om Markskellet mellem Jandrup og Billum, 
og i modsat Fald ride ret Markskel1). Her var 1662 11| G., 
5 Bol., 7 Gadehuse.

Hyllerslev. 1391 døde Hans Lavridsen og hans Hustru 
Margrete, der for deres Sjælemesse i Ribe Domkirke gav nogle 
Enge i Hyllesløøf og Æui i Jamdrop S. og Jorder i Warwith 
Mark2).

En Gård her hed Hyllerslev Storgård, der udparcelleredes 
ved Midten af forrige Årh. Her bode til sin Død 20 Jan. 1661 
Peder Byrgesen, Slotsskriver, Husfoged og Ridefoged til Riber- 
hus, hans Hustru Anna Nielsdatter Hebo f 5 Nov. 1642, i en 
Alder af 20 År. Han bode først på Hebo og viste sig i Krigen 
1643—45 som en retskaffen Mand, hvorom et Stokkenævn 30 
Maj 1646 udsiger: År 1644 da forn. P. Byrgesen var i Ribe at 
hjælpe Bønderne til rette her i Lenet med den Skat, Fjenderne 
fordrede, da kom et Parti Ryttere, 29 Mand stærkt, til Hebo 
og røvede og plyndrede hvis i Huset fandtes som de kunde 
bortføre, opslog Kister, Skabe og Skrin og udtog hvis der var 
udi, såvel som andet både Breve og Regnskaber lå splittede 
og sønderrevne på Gulvet i Stuen og udi Gangen og samme 
Tid borttog de fra ham 2 store Hopper med meget andet mere, 
desligeste at P. Byrgesen forholdt sig imod dem (Bønderne) 
som en ærlig Mand vel egner og anstår og hvis han ikke havde 
hjulpet dem såvelsom her andre udi Lenet, at der blev ikkun 
få Gårde opregnede i hvert Sogn og tit flyt dem Afslag af 
Skatten, så og førte deres Klagemål for Obersten når de af 
Soldater og Ryttere blev for myndelig overfaldne, at de fik 
Straf, havde de bievne ganske og aldeles øde, og havde for 
deres Skyld været udi stor Fare og lidt stor Skade og Bekost
ning af Fjenderne. 1655 fik han kgl. Brev på at bruge og

*) D. Mag. 3 R. VI. 61.
’) SRD. V. 548.
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beholde en Kronegård i Hyllerslev under den Ejendomsgård, 
som han der i Byen ejer og har, for sædvanlig Skyld, dog fri 
for Ægt, Arbejde og Soldaterhold1).

1718 siges halve Hyllerslevgård på 7 Td. 3 Skpr. 1 Fdk. 
1 Alb. Htkr. at tilhøre Hr. Peder Arensberg Præst i Ilvejsel 
og en vanvittig Person Niels Jonasen. 1753 bode her Peder 
Rygård, Søn af Kristen R. til Hesselmed.

Gården Røjgård i Andst Sogn ejedes i Begyndelsen af det 
18 Årh. af Ritmester Jens Kås, der var gift med Margrete 
Brockmand, Datter af den forrige Ejer Vilhelm Brockmand, 
Borgermester i Ribe. Ved et Mageskifte med Fred. IV. fik han 
17 Juni 1719 for Røjgård, der blev nedbrudt og udlagt til Græs
ning for Rytterheste, Hyllerslev By. Her døde han 1721 og 
blev begravet 31 Jan. Hans Enke døde 1750. Han førte i 
sit Segl en Husgavl uden Strudsfjeder. For hans Børn gik det 
tilbage, en Datter Mette var Almisselem i Andst Sogn, en an
den ægtede 1738 Knud Sadelmager i Varde. Sønnen Jens var 
Vagtmester under Oberst Schindtlers Kompagni og levede 1748 
af en Pension. Otto Kås var dette År Rytter under General
major Lyttichov. De var begge gifte og havde Børn og idet- 
mindste Otto Kås levede her til sin Død 1765. Hans eller 
hans Broders Søn Jens levede endnu her 1782, var gift og 
havde Børn. En Husmand og Skræder Jens Kås i Hyllerslev 
døde 1833, 80 År.

1662 var her 11 G. 1 Bol. 1 Gadehus.
Kjærup var for 100 År siden den eneste By i Sognet, 

der gjorde Hoveri (til Søvig) medens de andre var fri Selvejere. 
Byen ligger ved et Kjær og har deraf Navn. Thomas Lange, 
Dekanus i Ribe, gav 1471 for en Sjælemesse i Ribe Domkirke 
bl. a. 2 G. i Keerop i Jandrup S.2) Simon Johansen i Hiebo 
udlagde 1503 en Toft og en Ager i Kieropp i Jandropp S. til 
Kapitlet og fik derfor 2 Læs Eng, som ligger i Æwij ved Præste
gårdens Eng. 1662 var her 6 G. og 1 øde, 2 Bol.

Nørre Hebo 1662: 1 G. 1 Bol. Sønder Hebo, der 
for 100 År siden endnu kun var et lille Sted og Gården Store 
Hebo. Navnet er oprindelig Hedebo og tyder på at disse Ste
der er opdyrket Hede.

V) J. Reg XI. 350. :) Grønlund 317.
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Store Hebo har aldrig været andet end en stor Bondegård, 
men dens Beboere har i over 200 År været Folk udenfor Bon
destanden. Af denne Gårds Ejere kendes Anders Nielsen 
Hebo, der døde 1602. Hans Enke, Marine Hebo fra Hebo bø
dede 1606 fordi hun drev Forprang, som bun havde brugt 
siden hun opsagde sit Borgerskab i Varde. Niels Andersen, 
der ligesom Faderen var Borger i Varde. Han nævnes allerede 
som død 1634, men ved Skiftet efter hans Moder Marine Anders
kone af Hebo (f 1629) overdrog hans Hustru Anna, Datter af 
Niels Thomsen og Maren Rasmusdatter til sine Børn 1646 4 
G. i Varde og beholdt selv den G. hun ibode. Hun klagede 
1634 til Kongen over at hun havde i Fæste 1 G. i Vester 
Herred kaldet Seboe, der var ringe og meget fortrængt af Kro
nens Gård derfor liggende kaldet Sønder Hebo, som 2 Bønder 
påbode, der ganske forlukkede og hindrede hendes Drift og 
Græsning til hendes Enge, hvorfor hun havde været nødt til at 
købe det halve af denne G. som hun derfor begærede i Fæste, 
hvilket bevilgedes 12 Marts 1634.

Hun døde 11 Maj 1659 og efterlod Børnene Jens, der blev 
Rådmand i Varde, Anders Præst i Thisted, Maren, der 1637 
ægtede Borgermester Stefen Nielsen i Varde og derved blev 
Stammoder til en forgrenet Slægt, og Niels Nielsen Hebo, der 
bebode St. Hebo. Det var i en vanskelig Tid han overtog 
Gården, men han synes dog ikke at være bleven forgældet. 
28 Juli 1661 giftede han sig med Lisbeth Pedersdatter, Datter 
af Hr. Peder Klavsen i Ål, f. 1643, med hvem han havde en 
Søn Peder Nielsen Hebo, der døde i Jandrup 1718 som Studi
osus, 2 Døtre Maren gift med Hr. Hans Vinther i Jandrup og 
Anna gift med Hr. Hans Paludan i Ål. Niels Nielsen døde 
allerede 1667 (beg. 23 Dec.) og efterlod sin Hustru og Børn 
uden Forsørger. Men hun var en gudfrygtig Kvinde, der flittig 
søgte sin Trøst i Guds Ord og vel oprindelig forat udfylde de 
ensomme Timer, siden ifølge Venners Påskyndelse gav sine 
Følelser Luft ved at forfatte gudelige Vers. Hun skal en Tid hver 
Fredag have rejst ud til Varde forat høre Mag. Niels Arens- 
bergs Prædikener over Højsangen, og hendes Svigersøn Hr. 
Hans Paludan i Ål var hendes »Revisor om ikke Provisor«, 
siger Hr. Jens Hammer. Om hun end således ikke er aldeles 
original, tilhører Versene dog hende selv, og om de end for
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vor Smag er i høj Grad ubetydelige, såat ingen af dem er op
tagne i senere Samlinger, så vandt de dog af Datiden Lovpris
ninger i høje Toner og især Vesterjyderne priste sig lykkelige 
at være hendes Landsmænd. En synger i Æreverserne bag 
ved hendes Verssamlinger:

I priseligt Minde dit Rygte skal stande 
på Jorden, naar du i de levende Lande 
Er Frelserens blanke og skinnende Brud.

En anden:
Hør, Vesterhavets Folk de Komponisten priser, 
vi gratulerer os, når vi læs Lisbeths Viser, 
at vi har også (det at kjende er vor Pligt) 
en Poetinde her udi vort Ribe Stigt.

En tredje:
Du vise Salomon ved Lisbeth Hebos Tunge 
du kan din Højesang på danske Mål udsjunge, 
jeg hilser Arrebo, jeg kysser Bording med 
da Kingo, Engelbret de finder deres Sted.

Den bekendte Søren Lintrup skrev endog et Vers med 
lærde latinske Noter, hvor han gik strængt tilfeldts imod dem, 
der negtede at Kvinder var Mennesker, havde Menneskehjerne 
og opregner derpaa en Hob lærde og berømte Kvinder, Semi- 
ramis, Dronningerne Elisabeth, Kristine, Margrete, Birgitte 
Thott, Dorthe Engelbrechtsdatter og flere.

Vort Jylland og os sendte 
fra Landsbyhede hid en ånderig Matron, 
som Gud alt soren har at hun har fåt Rantzon, 
Jeg men’ Elisabeth som ej i Phøbi Skoler 
af Musis er oplært og ej på sådant stoler, 
men dog et Trin ej skal for all disse vig’, 
som dig vel syntes før at være uden Lig’.

Hun var benådet med den halve Jandrup Kongetiende, an
søgte »for Guds Skyld« om den anden Del, der bevilgedes 
hende 1689, naar den blev ledig, indtil da målte hun om mu
ligt få den i Fæste af Ihændehaveren. Hun døde 1703. Hen
des Skrifter er: Enkens Suk og Sangoffer 1687, og Åndelig 
Brudeharmoni 1689.

Derpå ejedes Gården af Simon Kristensen, gift 1) med 
Anna Enevoldsdatter, 2) med Mette Marie Jonsdatter; han 
døde 1732.
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1718 ejede han foruden Hebo på 6 Td. 1 Skp. 2 Fd. 
| Alb., Jandrup og Billum Kirker, hvis Jordegods alene var 
14 Td. 3 Skpr., 70 Td. 1 Skp. 1 Fd. 1 Alb. Bøndergods; for
uden ham var kun 4 Selvejere i Herredet og de andre havde 
kun nogle små Steder1). Simon Kristensens Enke ægtede 1733 
Pov’l Borreby, Kapellan i Varde og bragte ham Gården. Han 
døde 1748 og er begravet i Jandrup Kirke. Senere ejedes den 
af Mads Rygård, der døde 1791, 49 År gi., og begravedes 
26 Marts.

Byrge Qvist ægtede lOFebr. 1792 Rygårds Enke og fik 
Gården med hende. Han døde 11 Jan. 1825, 82 År gammel. 
Hans Datter Ursula Mette Marie Qvist giftede sig 10 Okt. 1816 
med Kris tj an Westesen fra Varde og de bode på Hebo endnu 
medens Qvist levede, efter hans Død blev Westesen Ejer af 
Gården. Senere ejedes den af Kaptejn Tejlmann, forhen 
Ejer af Endrupholm, der døde 14 Dec. 1752.

Strud vad var 1662 1 G.
Grydvad Mølle. Her hændtes i Krigen 1645 følgende 

Begivenhed. Den 30 April kom en fjendlig Rytter til Grydvad 
Mølle og spurgte Niels Møller om han havde godt 01, hvortil 
denne svarede nej og Rytteren fordrede det da sådan som det 
var. Derpå forlangte ,han Møllerens Datter til Ægte og 300 
Daler med hende og da denne svarede at han ikke engang havde 
300 /?, påstod Rytteren at han havde lovet ham hende, slog 
ham ved hans Øre med sin Næve, trak sin Kårde og trude 
med at ville flække hans Hoved; men Mølleren lod sig ikke 
forknytte, gik Karlen ind paa Livet, stak ham i Maven med sin 
Kniv og tog Kården fra ham. Rytteren rev sig løs, styrtede 
ud af Gården forfulgt af Mølleren, der først stak ham med 
Kården og siden slog ham ihjel med en Vognkep. Derpå 
kørte han ham bort og lagde ham på Vejen mellem Varde og 
Hyllerslev, men der havde været Vidner og Mølleren blev greben. 
Landets Plagere tog nu ikke selv Straf over Forbryderen, men 
udfandt en for Indbyggerne langt pinligere. Oberstløjtenant

’) Da der 1614 udskreves Selvejere til Soldaterhold nævnes kun 3 i Her
redet, nemlig 1 i Torbøl, Dybvadsgård og 2 i Påhasted i Kvong Sogn, 
men det er næppe alle, da Hebo f. Ex. ikke nævnes. Der var da i 
Riberhus Len 70 Selvejere, i Koldinghus Len 324, i Lundenæs 55 og 
i Bøvling Len 39, altså i hele Stiftet 488.
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Israel Isakson fik Ting sammenkaldt 6 Maj og her måtte Her
redsfogeden dømme ham som Morder efter Landets Love til 
at lægges på Stejle og Hjul. Ellers var der ikke holdt Ting 
fra 13 Jan. 1644 og til den Dag formedelst Svenskens Indfald. 
I Kjærgårds Birk holdtes af samme Grund ikke Ting fra 19 
Jan. 1644 til 27 Sept. og fra 15 Nov. til 7 Marts 1645.

Bandsbjerg. 1578 fik Ribe Kapitel i Mageskifte af Kon
gen en jordegen Bondegård kaldet Bandsbjerg, som igen må 
være frakommen det, da det 1588 fik den af Fredrik Munk. 
Tredje Gang 1665 fik Kapitlet samme Gård i Mageskifte af 
Erik Krag.

Egum. Ved Fil Sø lå omgiven af Vand og Morads for
hen en lille Herregård; det er rimeligvis denne, der omtales 
1541, idet Peder Ebbesen (Galt) havde andraget hos Kongen, 
hvorledes hans Forfædre af Eggomgård havde givet nogle Enge 
til et Gilde i Ribe, hvis Afgift nu var henlagt til Hospitalet og 
som han nu fordrede tilbage, hvilket han også opnåde1). 1579 
fik Kongen i Mageskifte af Aksel Viffert til Akselvold 3die Delen 
af Jegum Hovedgård i Jandrup S.2). Han var Rigens Råd, 
forlenedes 28 Juni 1565 med Riberhus og døde 3 Juni 1580 
på Malmøhus. Efter den Tid betragtedes Egum som en Bonde
gård, men fik siden adelige Beboere, nemlig Fru Margrete Orm, 
Enke efter Kristen Lange til Hesselmed, der efter Krigen og 
Gårdens Ødelæggelse flyttede hertil på den ene Halvgård, hvor 
hun bode 2 Febr. 1661 og levede nogle År. 7 Marts 1663 
tog Præsten i Jandrup Vidne »at Velb. Fru MargFete Orm på 
Egumgård ikke havde søgt Jandrup Kirke siden hun kom til 
Egum som hendes Velb. Sognekirke til samme Gård, ej heller 
nogensinde brugt det højværdige Alterens Sakrament i Jandrup 
Kirke.« Gården havde på denne Tid 10 Td. 6 Skpr. 1 Fd. 
Hartkorn.

Ved Fil Søs Udtørring kom her en Stenvase frem, som 
skal være anlagt af en Ejer af Hesselmed. Her ved fandtes 
også en Stensætning fra Oldtiden.

Kirken.
Jandrup Kirke er en smuk Kampestensbygning med et 

Stykke af den nordre Mur opført af Tufsten, hvilket nedstyrtede

’) Reg. o. a. L. III. 679. -) Voss. Reg.
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1857. Dens Alder må således vel sættes i Begyndelsen af det 
13 Årh.1). 1 sit Indre har den Hvælvinger. Den smukke
Altertavle er opmålet af Pastor Sejdelin, givet af Kongens 
Ridefoged Peder Byrgesen 1645. Prækestolen stod vistnok før 
paa Korbuen, nu findes den et Fag længer nede i Kirken, 
hvorom en Optegnelse findes i Kirkebogen 1641. »Den 4 Avg. 
lod ærl. og velb. Mand Kristoffer Hvas til Hennegård, kgl. Be
falingsmand på Ørum Slot etc., Prædikestolen nedtage af sit 
forrige Sted udi Jandrup Kirke og forflytte vesten ved det store 
Vindve«. Over Døbefonten hænger en Himmel med Årstal 
1652. 1 Kordøren hænger en Messing Lysekrone givet af
Simon Kristensen på St. Hebo og Hustru 1724, der ligeledes har 
givet et Jærn Tralværk for Altret. Under Tårnet var Begravelse 
for Kirkeejeren Hr. Povl Borreby Kapellan i Varde, siden Præst i 
Gudum j- 1748. 1 Kirken har forhen været et Positiv bekostet
i Hr. Søren Vinthers Tid. Her findes i et Skab et Billede af 
Jomfru Maria, hvorunder står: Ave regina coelorum mater 
regis angelorum 1503, o: Hil være Himlenes Dronning, Eng
lenes Konges Moder. I et andet Skab er et andet Helgenbilled, 
fremstillende en Mand, siddende i en Kedel med lid under, 
der forhen har været overdraget med fint Lærred. Ligsten fandtes 
forhen over den første evangeliske Præst Hr. Hans Klavsen, 
over Præsten Hr. Søren Andersen f 1597, Hr. Kristen Sørensen 
f 1626, en Sten indsat i den nordre Mur over Hr. Hans Peder
sen og Hustruer med latinsk Indskrift, foran Korsdøren en stor 
Ligsten over Peder Byrgesen Slotskriver, Husfoged og Ride
foged til Riberhus med sin Hustru Anna Melsdatter Hebo, der 
døde 5 Nov. 1642, 20 År gi. Indenfor Korsdøren øver Anders 
Nielsen Hebo f 3 Nov. 1602 med Hustru Maren Iversdatter f 
5 Okt. 1629, bekostet af deres Søn, Niels Andersens Enke 
Anna Nielsdatter i Varde, desuden foran Altret 6 små Ligsten 
over Hr. Hans Pedersens Børn og 1 over hans Hustru. På 
St. Hebos Mandstol findes: Jorgen Sorrens i Heebo haver let 
disse Skammel gørre som blef indvit om Pinzdag 1575. På 
Degnestolen står Årstallet 1603. 1 Kirkebogen findes at i Juli
1641 blev Degnestolen flyttet fra sin Plads i Sakristiet og 
Kvindestole satte paa Altergulvet. I Sakristiet ligger i en muret
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Begravelse Simon Kristensen på St. Hebo med Hustru og ugifte 
Datter. Kirken har endnu 2 Våbenhuse. Kirken har Orgel.

På Kirkegården ligger Jens Jensen af Jandrup, der døde 
1647, 126 År gi., der endnu 100 År gammel kunde slå Græs 
i Engene foran sine 6 Sønner; haus Hustru døde 1649, 60 År 
gammel, så der var 68 Års Forskel på deres Alder.

Forhen var der 2 Kirkeklokker, nu kun I.

Præster.
1 Hr. Hans Klavs en var den første lutherske Præst her, 

men det er vistnok ham, der sigtes til i en Ansøgning fra 
Sognemændene af 10 Jan. 1598, når der siges: vi have altid 
haft fattige Sognepræster, som ikke kunde nære og bjerge sig 
uden stor Borg og Gæld, men nogen (som vi have hørt sige 
af vore Forældre) for Armod, Gæld og Kummer overgive dette 
Kald og flytte herfra. Han er dog begraven her, ti på en 
nu forsvunden Ligsten i Kirken stod: Her hviler i Herren 
hæderlig Mand Hr. Hans Klavsen, den første evangeliske Præst 
her i Jandrup, som døde 1567«.

2 Hr. Anders Hansen Smed var Præst 1547; han var 
Smed i Sognet og blev, da han rimeligvis har været en frem
trædende og begavet Mand tagen til Præst, som det synes uden 
videre Forberedelse: der må i Reformationens første År have 
været stor Mangel på Præster, så at et lille Kald som dette, 
hvor Præstetienden ikke tilfaldt Præstøn, vanskelig kunde be
sættes. Om ham se videre nedenfor. 1561 fik han sin Søn 
til Kapellan.

3 Hr. Søren Andersen, forriges Søn, havde megen 
Modgang i sit Embede dels ved 8 Års Sygdom, dels ved at 
Præstegården 2 Gange brændte, dels ved sin Uenighed med 
Herredsfogede Jørgen Sørensen. Herom har han afgivet følg
ende Beretning.

Salig Mester Jens Knudsen, som var den sidste Kannik, 
der havde det Præbende og Kannikedom, hvis Fundats og Stif
telse siges at være Jandrup Kirke, førend det blev forlenet til 
Sortebrødres Kirke (i Ribe) solgte min sal. Fader og Jørgen 
Sørensen i Hebo al den Tiende, som ham tilfaldt udi Jandrup 
Sogn for 23 Dir. og en Snes.................... Sal. Hr. Villum,
den første af de Sognepræster til Sortebrødre Kirke som havde
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forne Præbende solgte forne Jørgen Søfrensen al den Tiende, 
som ham tilkom udi Jandrup Sogn for 27 Dir. som min sal. 
Fader sagde for mig så at, der jeg Anno 1561 blev min sal. 
Faders Medtjener, havde forne Jørgen Sørensen fordum Her
redsfoged i Vester Herred både Kronens, Kirkens og Præstens 
Tiende udi Jandrup Sogn for visse Afgift og min sal. Fader og 
jeg havde intet at behjælpe os med uden den ringe Gårds Avl 
og Kvægtiende og mente derfor at os fattige Mænd skede stor 
Uret, idet at vi måtte ikke nyde den Tiende og Rente, der vi 
gjorde Tjeneste og havde Umage for, for den Afgift, som den 
solgtes en Bonde. Men hvort vilde vi hen? vi havde mange 
Modstandere og få eller ingen, som vi kunde vente os nogen 
Bistand af. Og efterdi min Fader var underligen tagen så godt 
som fra Smedjen og gjort til Præst, frygtede han så såre for 
forn. Herredsfogeds Myndighed og Anseelse, som han hørde 
hos Sognemændene og andre, at han ikke turde beklage sin 
store Nød og Uret som han lidde. Desligeste mener jeg at 
Hr. Villum har og befrygtet sig så for ham, at han ikke turde 
sælge min Fader samme Tiende. Sal. Hr. Jakob, den anden 
Sognepræst til Sortebrødre Kirke, som havde forn. Præbende 
har efter sal. Dr. Povl Madsens med lovlig Ihukommelse hans 
Råd og Vilje solgt mig Anno 66 al den Tiende ham tilkom 
udi Jandrup for 20 Daler, og 10 Ørte Korn eftersom forne sal. 
Dr. Poul fordum Superintendent udi Ribe Stift os derom for
ligte. Men Anno 67 har forn. Hr. Jakob solgt forskrevne Her
redsfoged Jørgen Sørensen Hedebo Halvdelen af samme Tiende 
og det efter Borgermester og Råds i Ribe deres Råd og Be
faling på det forn. Herredsfoged ikke skulde gøre ham nogen 
Skade på samme Tiende som han trude af og det gjorde han 
både imod forn. Dr. Povls og min Vilje og Samtykke, i hvilken 
Forvandling var Årsag, at jeg fattige Mand efter forn. sal. Dr. 
Povls Råd og med hans Skrivelse drog til Kjøbenhavn samme 
År og lod supplicere til kgl. Maj. om hans Nådes Part Tiende 
udi Jandrup Sogn, hvilken hans Nåde undte mig og hans Nådes 
Forleningsbrev derpaa flyde forn. Dr. mig Anno 1568 udi Fastel
avns Uge. Straks derefter vandrede forn. sal. Dr. Povl med 
Hr. Jakob til mig og på det alting kunde være i Rolighed der
med, gjorde han sådan Kontrakt og Forligelse mellem forn. Hr. 
Jakob, min Fader, mig og Jørgen Sørensen at vi tilsammen
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skulde give forn. Hr. Jakob årligen af al den Tiende ham til
kom i forn. Sogn 20 Daler og 12 Ørte Korn og dersom enten 
min Fader eller Jørgen Sørensen døde og jeg dem overlevede 
da skulde jeg beholde det for samme Afgift. Annno 1572 udi 
Pindseuge blev jeg stevnet at møde på Lundenæs med mit 
Kongebrev, hvilket og skede og om Morgen tidlig talede med 
sal. M. Hans Lavesen med lovlig Ihukommelse og velb. Kristen 
Lange Kantor og lod dem se samme mit Kongebrev og be
gærede gode Råd af dem, da svarede de mig at samme Konge
brev efterdi det var ikke Livsbrev med alle Kongebreve på 
Tiende som udi den Fejde var udgivne og lydte ad gratiam 
var kasserede. Straks gik jeg ind efter dem og den ærl. og 
velb. Hr. Jørgen Lykke til Overgård, med sal. og højlovlig 
Ihukommelse, med vor kjære Lensmand velb. og sal. Erik Lykke 
så og læste samme Kongebrev, sagde de at jeg af det kunde 
fremdeles ingen Gavn have, men der nogle vilde fæste samme 
Kongetiende fra mig, svarede forn. sal. Jørgen Lykke: Har kgl. 
Maj. tilforn givet denne fattige Mand den Tiende, da skede 
ham stor Uret om han måtte for andre ikke nyde den for 
Fæste og Afgift og der jeg beklagede mine trange Vilkår for 
de gode Herrer, rådede de mig at jeg skulde lade på ny sup- 
plicere til Kgl. Maj. da skulde hans Nåde vel unde mig det 
frit igjen og lovede derhos af deres gode Vilje at ville være 
mig bebjelpelig i den Sag, hvilket og skede så at jeg fik kgl. 
Maj. Forleningsbrev igen derpå udgivet få Uger derefter den 
29 Juni. Sagde og forn. sal. Hr. Jørgen Lykke samme til M. 
Hans Lavesen: Så vidt som jeg har vandret her udi Landet, 
har jeg ikke hørt eller forfaret nogen fattig Præst har større 
Brøst og Nød end denne fattige Mand har, han har jo intet 
at behjelpe sig med dersom han bliver skilt ved kgl Maj. 
Part Tiende, tegner derfor hans Brøst op at han må bekomme 
det igen og Bispen skrev samme Tid noget derom udi Stifts
bogen.«

Men hermed var Striden endnu ikke afgjort, ti 1593 be
klagede Præsten sig for Kongen, at hans Rente og Indkomst 
ham meget blev forkrenket, fordi Præsten til Sortebrødre Kirke 
i Ribe lod annamme hvis Rente som gik af Sognet, hvorfor 
der 22 Juni 1593 udstædtes Brev til Lensmand og Biskop at 
hjeipe Præsten til Rette; ved et Forlig 2 Marts 1594, hvor
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Præstens Hustru i hans Sted mødte blev bestemt at han skulde 
have 3die Delen af Tienden både Korn- og Kvægtiende, så 
længe den dav. Præst til Sortebrødre Kirke M. Ægidius levede. 
Han døde 4 Juli 1597 og er begr. i Koret, men Ligstenen er 
nu borte. Hans Hustru Johanne Kristendatter var Datter af 
Hr. Kristen Høst i Lunde.

13 Marts 1587 fik han Brev på 1 År at oppebære Kvong 
Konge Korntiende.

4 Hr. Kristen Sørensen ord. 20 Sept 1597, han var 
Formandens Søn. Hans Sognefolk ansøgte på hans Vegne om 
hans Kårs Forbedring: »det er os fuld vitterligt i Guds Sand
hed at den fattige Mand Hr. Kristen Severinsen vor Sognepræst 
har taget en stor Gjeld efter sin sal. Fader, som var kommen 
i Armod af adskillige Tilfælde og Hændelser, først af langvarende 
Sygdom og Skrøbelighed, som han havde 8 År, dernæst af 
Ildebrand at han tvende Gange har opbygget Præstegården udi 
en stakket Tid, desligeste har han sin fattige gamle Moder 
med sine Søskende udi denne dyre Tid at forsørge, dertilmed 
er Præstegårdens Forte og Fægang som den har været af 
Arilds Tid meget formindsket, så at ban må nødes til at købe 
Græsning til Fæ og Kvæg om Sommeren udi andre Sogne og 
vi fattige Folk her udi Sognet har udi mange År lidt stor 
Skade på vort Hø af Hastflod så at den ringe Gårds Avl, for
uden hvilke han har ikke noget at hjælpe sig med, er ikke 
lidet deraf forringet og den Tiende og Rettighed, som den fat
tige Mand Hr. Kristen Sørensen vor Sognepræst gør Tjeneste 
og har Umage for her udi et vidt besat Sogn den oppebæres 
årligen af Sognepræsten til Sortebrødre Kirke udi Ribe, udaf 
hvilken Lejlighed vi har altid haft fattige Sognepræster som 
ikke kan nære og bjerge sig uden stor Borg og Gæld, men 
nogen (som vi have hørt sige af vore Forældre) for Armod, 
Gæld og Kummer overgive dette Kald og flytte herfra, hvorfor 
vi fattige Sognemænd synes at ske noget forkort at vi årligen 
efter Recessen skal yde og udgive vor Tiende som vi har stort 
Arbejde og Trældom med og vor fattige Sognepræst som tjener 
os både i Liv og Død må intet nyde eller bekomme deraf, ti 
er vor ganske ydmygelige Bøn til vor kjære Lensmand og alle 
gudfrygtige Øvrighed at de for Guds Barmhjertigheds Skyld vil 
betænke at en Tjener er sin Løn værd og synderlig den som
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tjener i det hellige Prædike Embede i Guds Sted og forhjæjpe 
denne fattige Hr. Kristen Sørensen hos Overmagten, at han 
måtte bekomme K. M. Anpart Tiende her af Sognet, som hans 
sal. Fader havde tilforn, hvis han ikke må nyde og beholde 
Præstens Anpart og Rettighed af forn. Sogn, som andre Præster, 
der har fri Sogne, og som han gør Tjeneste for.« Denne An
søgning, der er dateret 10 Jan. 1598, synes dog ingen Virk
ning at have haft; tvertimod forholdt M. Niels Glud, da Præst 
i Sortebrødre Kirke, ham 1601 den Del af Tienden, som hans 
Fader ved Forliget 1594 havde fået; ved et derpå følgende nyt 
Forlig blev bestemt, at Jandrup Præst herefter alene skulde 
nyde 7 Ørte Korn, halv Rug og halv Byg. Han døde 10 Marts 
1626 og er begr. ved Altret i Kirken. Hvem hans Hustru var 
vides ikke, men hans Børn var Søren, der 1647 bode i Egum, 
Anders, Thomas, Kristen, Oluf, Iver, der var Bonde i Jandrup 
og Anna gift med Eftermanden.

I hans Tid forefaldt en Trolddomsag, hvis Udfald dog ikke 
vides. 20 Nov. 1613 toges følgende Tingsvidne: Ane Niels- 
kone i Bandsbjerg vidnede med oprakte Fingre og Helligånds 
Ed, at henimod Jul nu er 2 År, da kom Kirsten Povlsdatter 
ind til deres og spurgte om Maren Nielskone levede endnu, den 
gamle Djævel, da svarede Ane Nielskone og sagde, ja hvi skulde 
hun ikke leve, og da sad Maren Nielskone på Køllen og rørte noget 
Malt; der hun kom ned af Køllen, da sagde hun til Kirsten 
Povlsdatter: du tør ikke kalde mig en gammel Djævel, du er 
selv en gammel Troldkone, du får Skam; gjorde jeg din Ret, 
jeg fulgte dig ud af Døren med en »thri«, da svarede Kirsten 
Povlsdatter og sagde til Maren Nielskone: derfor skal du få en 
Djævels Færd, og lidet derefter mellem Jul og Kyndermesse gik 
Maren Nielskone ud en Søndag Aften sund og karsk efter nogle 
Tørv til sin Ild, og da faldt der nogle Tørv på hende og slog 
hende, så at hun levede ikke længer end de bar hende derfra 
og i hendes eget Hus. Søren Olesen i Strudvad vidnede med 
oprakte Fingre og Helligånds Ed, at nu i Bygsæd var 1 År, da 
kom Kirsten Povlsdatter til Strudvad og lå der om Natten, da 
kom der en Pige af Jandrup efter hende og sagde, hun havde 
taget et Forklæde fra hende og begærede af Søren Olesens 
Hustru og hans Moder, de vilde fly hende at vide om forn. 
Forklæde var i hendes Kurv, og da lå forn. Forklæde i hendes 
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Kurv, og da lå Kirsten Povlsdatter på Gulvet, så slog samme 
Pige hende med en »ther« og sagde: var det ikke for de gode 
Folks Klæder, du ligger på, jeg skulde slå en Spand Vand på 
dig; da sagde Søren Olesens Hustru og Moder, at hun måtte 
vel gjøre det, de vilde tørre Klæderne igen, så slog hun 2 
Spande Vand på hende. Om Morgenen derefter sagde Kristen 
Povlsdatter: dem der har voldet mig den Harme, de skal blive 
så bange igen inden St. Hans Dag, som jeg nu er, og nogle 
få Dage derefter faldt Søren Olesens Barn i Ilden og blev 
brændt, så ingen havde trot det til Livet, og bekendte Kirsten 
Povlsdatter idag for Tingdom, at samme Forklæde var i hendes 
Kurv, hvor den kom der, sagde hun, at hun ikke vidste; ilige- 
måde bekendte hun, at forn. Pige slog en Spand Vand på 
hende. Lavrids Madsen i Hesselmed Mølle idag for Tingdom 
sigtede Kirsten Povlsdatter, født i Kjelst, på sin Sjæls Salighed 
for en vitterlig Troldkvinde og begærede fyldig Pånævning og 
fremlagde adskillige Vidner han udi den Sag på hende forhvervet 
har. Item fremeskede han, om der var nogen, som Nævning 
havde i den Felding eller Dele, da vilde han udlægge med rede 
Penning og rette for dem.

5. Hr. Hans Pedersen Riber, er født i Ribe, hvor 
hans Fader Peder Sørensen bode, hans Moder Gye er begn på 
Jandrup Kirkegård 9 Okt. 1638. Han blev kaldet hertil 16261)

’) Kaldsbrevet lyder således: Vi Efterskrevne Hans Jensen i Jandrup, 
Berthel Kristensen ibid. Peder Jespersen i Kjærup, Hans Rask i Vig, 
Mads Rask i Hyllerslev, Eske Kristensen ibid. og Peder Rask i Hebo 
kendes og gøre for alle vitterligt med dette vort åbne Brev, at vi idag 
den første Søndag efter Påske, som er d. 16 Aprilis År 1626 vare for
samlede i Jandrup Kirke i hæderlig og vellærde Mand, Hr. Kristen Høst 
i Lunde vor kjære Herredsprovsts Nærværelse, at udvælge og kalde os 
en kristen tro Prædiker og Sjælesørger efter sal. Hr. Kristen Sørensens 
Død og Afgang. Der have vi med hæderlig og vellærde Mands, M. 
Hans Olufsens til St. Kathrine Kirke i Ribe hans Bevilling og Samtykke 
og efter den Fuldmagt menige Sognemænd os givet have, kejst og kaldet 
hæderlig og vellærde Person Hans Pedersen, barnefødt i Ribe af gode 
og ærlige Forældre og selv har et godt Rygte om sin Lærdom, Levned 
og Omgængelse, til ver sande Prædiker og Sjælesørger her i Jandrup 
Sogn, at han skal gøre os, menige Sognefolk i forn. Jandrup Sogn, den 
tilbørlige Tjeneste i Kirken og uden som en tro Prædiker og Sjælesørger 
sine gode Sognefolk pligtig er i alle Måder og love vi igen ham al Ære
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og Året efter måtte han overtage Bestyrelsen af Billum Kald 
i Præstens Svaghed indtil 1630, da Billum forenedes med 
Jandrup, og han blev kaldet til dette Sogn 5 Marts 1630. På 
Grund af Præstens forhøjede Indtægter blev nu ved en Over
enskomst af 4 Nov. 1630 Jandrup Præsters Andel i Tienden 
nedsat til det halve, nemlig 3| Ørte Korn og det blev bindende 
for Efterfølgerne. 1639 blev Hr. Hans Pedersen opfordret til 
at prædike for Kald i Nikolaj Kirke i Varde, men om han er 
gået ind derpå eller ved Prøven er falden igennem, vides ikke. 
En Søn af ham Ægidius blev 1660 Stud, fra Ribe.

I hans Tid indtraf den store Stormflod Natten mellem 10 
og 11 Okt. 1634. Vandet gik op i Præstegården, Præsten 
vågnede ved Larmen og sprang af Sengen, men stod i Vand til 
Knæerne. Alle Beboere og Kreaturer flygtede i Hast til Bands
bjerg. Dog blev i Travlheden en gammel Kone glemt, der 
imidlertid tog sin Tilflugt til et Bryggerkar, der flød om i 
Gården og var så heldig at få fat i Halen på en Ko, der trak 
hende i Land. 1653 blev han Provst. I hans Tid blev 
en Del Forbedringer foretagne med Kirkerne. Han var gift 
1) med Formandens Dr. Anna Kristensdatter, 2) Sofie, Dr. af 
Mag. Ægidius, 3) Anna, der f 24 Maj 1659 og er beg. i 
Kirken. Han havde en stor Mængde Børn, af hvilke 8 er døde 
som små.

Hr. Hans døde ved Mortensdagstid 1657 og er med sine 
Hustruer begr. midt i Kirken. Hans Mindesten, vistnok opsat 
i hans levende Live, findes på den nordre Kirkemur med for
gyldte Bogstaver.

og Lydighed i hans Embede på Guds Vegne, som vi os dertil pligtige 
kende, desligeste også at gøre og give ham den Rettighed, som ærlige 
fromme Sognefolk deres tro Sjælesørger pligtige ere efter Ordinansen, 
dog hvis forn. M. Hans Olufsen Sognepræst til St. Kathrine Kirke i 
Ribe af Jandrup Sogn på sit Embeds Vegne er tilberettiget, uforkrænket 
at holdes i alle Måder. Ti er vor ydmyge Begæring til vor kære fromme 
Øvrighed ærl. og velb. Mand, Hr. Albert Skeel, Høvedsmand på Riber- 
hus, at han dette vort Kald vilde med os bevilge og samtykke; at så i 
Sandhed er som forskrevet står, have vi undertrykt vore Signeter, ven- 
ligen ombedende forn. Hi. Kristen Høst i Lunde, Herredsprovst i Vester 
Herred, til Vitterlighed med os at besegle. Actum anno, die et loco 
ut supra.

3*
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Han begyndte den ældste Kirkebog 1637.
6. Hr. S øren Pedersen Vinter kaldtes 11 Jan. og ord. 

3 Feb. 1658. I)et var en vanskelig Tid han kom hertil og 
han har lidt meget af Fjenderne på Grund af Vardes Nærhed. 
28 Juni 1662 tog han Tingsvidne »at Anno 1659 en Dag før 
Juleaften som intet Menneske sig noget formodede og alting 
endnu var roligt, kom i en heftig Knog til Præstegården mar- 
serende en ganske Kompagni Ryttere,.af hvilke en Del straks 
sprang af deres Heste, for ind synder, nør og vester af alle 
Døre over det ganske Hus og i en Hast små Skrin, Flaskefoder, 
Lagner, små Klæder, Pudevår, alt som de kunde, borttog, indtil 
Ritmester Gronov siden dem uddrev, som og tog selv Kvarter 
i Præstegården og eftersom da fast ingensteds i Huset sikker 
og uoverløben kunde være, da lod Hr. Søren opføre til Kirken 
en sort Kiste, en Halvkiste, et beslaget Skrin af sine egne, 
andre Kister både af Boets Gods og sit eget, såvelsom hans 
Moders, såvidt som han kunde afsted komme, hvorudi de 
bedste Boets Varer fandtes og de ringeste og mindste, man 
kunde hjælpe sig med, hjemme i Præstegården. Samme Nat 
som han læssede på Vognen i Præstegården, kom Jørgen 
Olufsen, Peder Byrgesens Karl i fuld Rend flyende med Heste 
og Slæde ind i Præstegården for 3 Ryttere af Ritmester 
Gronov hans Folk, hvilke straks tog bort en af Præstens, 2 af 
sal. P. Byrgesens Heste for Slæde og Vogn samt en stor Sæk 
fuld af Gods af Præstens Vogn han stod hos og skulde have 
henkørt til Kirken. Item havde de fat på en anden stor Bylt, 
hvori en ny Benkedyne var, hvilken eftersom den var for svar 
dermed at bortrende, der aftergav og med forbenævnte Bylt 
straks bortrendte, den han da bortflyende til Kirken, da af 
meget af dem hastig flyt af Frygt afterkommen, gav Hr. 
Søren og Kristen Bertelsen til kende, mens de andre 2 Læs 
Gods, som af ham blev opført til Kirken og der indsat over 
Sakristiet, siden om Nattetide af Brandenborgerne åbnet og 
fast bortplyndret, af dem kom slet intet tilbage til Præstegården 
i ringeste Måde eller beholden uden lidet af de allerringeste 
Sengeklæder som der havde ligget på Gulvet.« Formandens Søn, 
Hans Hansen gav derfor Hr. Søren Afkald på sin Fordring på 
det tabte Gods.
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Ellers berettes om ham, at »han har været en be
midlet Mand og en god Avlsmand, levet tarvelig og især haft 
god Fordel af at tage imod Øksne, som kom nør fra Landet 
for efter den brugelige Måde at drives til Lands til Holland, 
hvilke ofte ankom i Beg. af Marts Måned og ved indfaldende 
Uvejr måtte tages i Hus og fodres, hvor fås kunde.« Kendetegn 
hertil har Hr. Jens Hammer set i Høladerne, hvor ikke alene 
Gulvet af Øksnene var optrådt, men og i hvert Stænger Stropper 
indvendig festede for deri at binde de ankomne Stude«. Han 
havde Lydomgård nogle År i Forpagtning.

1 Kirkebogen findes fra Svenskekrigen følgende: 25 Apr. 
1658 stod en svensk Korporal og 2 Ryttere Fadder, 13 Juni 2 
svenske Ryttere. 9 Jan. 1659 døbtes en Trompeters Barn, 13 
Jan. en Rytters Barn. 9 Dec. begravedes en landflygtig Kvinde 
fra Tømmerby, 15 Dec. en anden landflygtig Pige.

Hans Hustru hed Anna Hansdatter og var udentvivl For 
mandens Datter, med hvem han havde idetmindste 12 Børn, 
af hvilke 4 døde som små. Af Sønnerne blev 1 hans Efter
følger, 1 Præst i Sæland, 1 Degn her, siden i Dagbjerg, Søren 
Degn i Bryndum og Nebel, en Datter Lydike døde i Præste
gården 1698.

Hr. Søren havde 7 År Sønnen til Kapellan og døde i April 
1695, 62 År gi. og er begr. i Jandrup Kirke. Hans Hustru 
døde 3 Avg. 1698. Han var Provst.

7. Hr. Hans Sørensen Vinter. Han blev kaldet hertil 
af Kongen 31 Jan. 1688 til Faderens Kapellan og Efterfølger. 
Han genoptog den gamle Strid om Præstetienden, men Sagen 
vistes fra Landsting til Provsteret og fra denne til verdslig Ret 
og omsider kom det ved Biskoppens Mægling til sådant Forlig 
at Hr. Hans og Efterfølgere skulde oppebære Tienden mod en 
vis årlig Afgift til Præsten til Kathrine Kirke i Ribe; de skulde 
begge gøre Ansøgning om kgl. Bekr. herpå og hver have den 
halve Omkostning, men dette sidste skal have bevirket, at Be
kræftelsen aldrig indhentedes; dog havde Hr. Hans Tienden 
nogle År på ovennævnte Vilkår, men idetmindste efter hans 
Tid blev Forholdet igen som det var bestemt ved Forliget 4 
iNov. 1630, indtil Tienden nu ifølge kgl. Res. 23 Feb. 1856 er 
henlagt helt til Præsten i Jandrup.
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Han var iøvrigt en velhavende Mand, der 1718 ejede 44 
Td. 2 Skp. 1 Fd. Htkr. i Herredet.

Han havde 2 Sønner, der begge blev Studenter fra Ribe 
Skole og af hvilke Søren blev bosiddende i Jandrup, og 3 Døtre.

8. Hr. Niels Hammer. Hans Levnedsomstændigheder 
ses af hans Gravskrift, der lyder således:

Her endte Verdens Jammer, Ætat 75 P. C. 1758. 
den salig Hr. Niels Hammer, nat. 4 Jul. Ao. 1683 
i Falletsgård sin Fødeegn, i Dollerup Sogn 1706 
han lærte Børn, i Dagbjerg Degn, 1708 til 17il 
Sofie Brun hun blev hans Brud, d. 31 Avg. Ao 1708 
med hende holdt han Pagteu ud, ad 12 Jan. 1738 
syv Børn med hende Gud ham gav, 5 Søn. 2 Døtre 
kuns 2 oplevde denne Grav, sc. 2 Sønner.
I Viborg han Kollega blev, Ao. 1711 
men Sognepræst ved Kongens Brev, af 2 Okt. 1720 
for Jandrup Sogn og Billum med, introduct. 3 Adv. Ao. eod. 
der lagde han sin sidste Sved.
I Embedet han viste Flid, 
Ustraffelighed i al sin Tid, 
Sot, Armod, Smerte, Sorrig med 
ham fulgte i hvert Livets Fjed, 
hans Dotter på hans Hjerte lå 
nu ved hans Side i denne Vrå, 
så ender Livets Bekketid 
for Guds Børn i en Sejrstrid.

9. Hr. Jens Kristian Hammer, forriges Søn er født 
i Viborg 12 Dec. 1715, undervistes af Faderen, indtil han 1732 
kom i Ribe Skole, hvorfra han 1734 blev Student. 1744 tog 
han Attestats og blev 4 Juni næste Ar kaldet til Faderens Ka
pellan, til Sognepræst 16 April 1751 og ægtede på Hennegård 
Else Kirstine Krag, Dr. af Borgermester Krag i Varde, 4 Juni 
1751, med hvem han havde 4 Sønner, 7 Døtre. Han døde 28 
Marts 1770.

10. Hr. Niels Pedersen Sehested er født på Tim-
gård 1740, hvor hans Fader Peder Sørensen var Forvalter, 
1760 blev han Stud, fra Ribe Skole og tog Attest. 1765. 14
Avg. 1770 kaldtes han hertil og døde 8 Avg. 1807. Han var 
Provst.

11. Hr. Søren Børgesen Wandborg togAttest. 1805 
og kaldtes hertil 23 Okt. 1807, hvor han døde 1824. Han var



39

gift med Ane Kirstine Andreasen, med hvem han havde 2 
Sønner, af hvilke en er Kammerråd Wandborg i Jandrup.

12. Hr. Tøger Kjergsgård Asch er født 29 Marts 
1778, blev Stud. 1796, Kand. 1800.

20 Apr. 1825 blev han Præst her og 20 Dec. 1838 i Andst og 
Gjesten, hvor han 1847 blev Konsistorialråd og døde 1848. 
1837—47 havde han været Tiendekommissær. Med sin Hustru 
Jytte Kirstine Hansen havde han 1 Søn og 1 Dr.

13. Hr. Jakob Østrup født 23 Maj 1807, blev Stud. 
1827, Kand. 1836, Præst her 16 Marts 1839, hvorfra han 1848 
kaldtes til Kirke Hyllinge. Han er gift med Margrete Aletta 
Prom, med hvem han har I Søn og 1 Dr.; 1 Dr. er død.

14. Hr. Jens Peter Georg Jensen, se Ho.
15. Hr. Immanuel Honoratus Seidelin, Søn af Ad

miral S., er født 11 Juli 1816, blev Stud. 1835, Kand. 1841, 
Lærer ved Søetatens Drengeskoler og 1853 Præst her. Han 
er gift med Vilhelmine Kristine Helm, med hvem han har 1 
Dr., gift med Pastor Seidelin på Holmsland.

1637 var Kristen Lavridsen Skolemester i Jandrup. Degnen 
Hans Nielsen døde 1638.

Et Skolehus opførtes i Jandrup 1695 under Degnen Peder 
Vinter på Sognemændenes Bekostning. Senere lod disse en 
Mand flytte ind i Huset, der skulde holde Skole, hvorved Degnen 
mistede sine Indkomster, såmeget mere som den da endnu 
levende Substitut oppebar Degnekornet af Billum, og Hørerne i 
Varde de visse Indkomster af Embedet, hvorover der skede Klage 
til Biskoppen 1717, der 14 Okt. 1718 bestemte, at Degnen 
skulde holde Skole i Jandrup, og i de fjerne Byer skulde 
Præsten indsætte Skoleholdere. Hr. Povl Borreby stiftede et 
Legat på 100 Rdl. til Skolevæsnet, der sattes på en fast Fod 
1741. Sålænge Varde Skole bestod, til 1739, må Degnens 
Indkomster kun have været ringe, idet Degnerenten af Jandrup 
og Billum Sogne var henlagt til Høreren der, nemlig 9 Td. 3 
Skp. Byg.

Henning Hermansen Gynther blev Degn her 1726. Han 
var Søn af Mag. Herman G. i Varde og Student fra Varde Skole 
1726.

Ham efterfulgte c. 1770 Anker Breum, der 9 Apr. 1771
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ægtede hans Datter Anna Kathrine. Han døde 1784, 40 År, 
hvorpå hans Formand igen overtog Embedet til han døde 1787, 
81 År gi.

Student Jakob Jensen Bering fra Skjern Præstegård ind
sattes 7 Okt. 1787. Han døde 28 Maj 1835, 75 År. gi., hans 
Enke Maren Møller 1847, 99 År.

Billum Sogn.
Navnet skrives i Middelaldren Bellium, Bælium, Belyum; 

et hermed beslægtet Ord er det oldn. bali, en Høj, og Jette
navnet Beli, i Ejeformen Belja, (Roden balj), der hvis det var 
et Fællesnavn i Hensynsf. Flertal netop vilde hedde Beljum; 
man har imidlertid Ret til at forudsætte Tilværelsen af et så
dant Fællesnavn, hvis Grundbetydning må være noget højt
liggende, fremragende, og Billum Kirke ligger virkelig på en 
ikke liden Banke; Oprindelsen synes altså at være at eller å 
beljum o: ved eller på Banken.

Af Gravhøje findes mange på Hederne. Hartkornet er nu 
189{ Td. 1662 var det 198| Td. 1 Alb., til en Værdi af 
10766 Rdl. 28 /3.

Byerne er:
Billum. 1324 gav Biskop Johannes for sin Sjæls Bedste 

til Ribe Domkapitel alt sit Gods i Bælium Sogn i Westerhorns- 
hæreth, som han havde fået af Age Steek1). Biskop Peder skødede 
1350 til Kapitlet bl. a. sit Gods i Bellyn (læs: Bellyum?), som han 
havde fået af Gertrud, Hencer Lities Efterleverske2). Pæther Røthæ 
ther xvabn er bekender 1409 at skylde Jappe Jenssøn, Bymand 
i Wareth 23 lybsk og 1 /3 Sterling og pantsætter ham derfor 
84 Læs Enge inden Belyum enggi liggende, nogle i Østerenggi, 
deraf 2 med Jeppæ Jensen til Bullskift, 3 aa Exholim, andre i 
Westerenggi, deraf 3 Læs aa gasæmedæ, 14 aa vathæ enggi 
10 i sma enggi, 10 i Westerhiellsignæ. Jep Jensen skulde 
beholde dem til de lovlig blev løste, det År, Engene skulde 
løses, skulde Summen udgives før Kindermis3). Jep Jensens 
Søn, Gravers Jepsen, pantsatte disse Enge til Borgermester 
Roo Nielsen i Ribe 1451 og til denne sidste skødede Peder 
Røds Børn Las Rødh Væbner af Brejning Bispegård og Inge

*) Grønlund 40. 2) Smstds. 68. 8) Smstds. 153.
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Rudbekkis 1457 70 Læs af disse Enge1) Dekanus Thomas 
Lange skødede bl. a. 1477 til Ribe Kapitel 1 G. i Belum S. 
Biskop Hartvig Juel skødede 1494 til vor Frue Kor i Ribe Dom
kirke 66 Læs Enge inden Belom enghe2); dem havde Biskop
pen købt af Peder Larsen og hans Søn Lave Pedersen, Borgere 
i Ribe, der igen havde arvet dem efter Karen Roos3).

1578 fik Fru Dorothea Pedersdatter Jørgen Munks Efter
leverske til Visselbjerg kgl. Brev på en Eng i Billum kaldet 
Peders Eng. Her var 1662 5j G. 2 Bol 3 Huse. Peder 
Jakobsen, Kromand i Billum, Sognefoged, Amtsråd og Stænder
deputeret døde 1848.

Tarp. Navnet er opstået af det gamle Thorp, der bl. a. 
betydede en Udflytterby, Navnet Billumtorp viser, at den er 
udflyttet af Billum By. 1342 skødede på Varde Sysselting 
Fru Gertrud Hencer Lities Efterleverske til Ærkedegn, siden 
Biskop, Mag. Peder i Ribe bl. a. sin G. i Belumthorp med en 
Landbo (»colonia«) sammesteds4); det er udentvivl dette Gods 
denne 1350 igen solgte til Domkapitlet (se ovenfor). Byen var 1662 
15 G. 9 Bol 2 Huse. Her lå Billum Præstegård, der bebodes 
af Præster til Sognets Forening med Jandrup 1630. Siden be
bodes den i flere Led af en Familie, der skal nedstamme fra 
3 strandede »norske« Brødre Boj, Tue og Thor, fra hvilke den 
lærde Oldgransker Professor Universitetsbibliothekar P. G. Thorsen 
nedstammer. 1630 nævnes Tue Vollesen i Kjelst, 1663 Boj 
Tuesen og Thor Tuesen, hvilket viser, at det forholder sig rig
tigt med de 3 Navnes Slægtskab. Havet bortskærer årlig meget 
af Byens Mark. Stranden kaldes her Kjelst Ovre.

Hanevang. Foruden Gården i Torp købte Mag. Peder 1342 
alle Fru Gertruds Jorder i Hanæwongh og Enge ved Belumwath. 
l)a synes her endnu ikke at have været nogen Beboelse. 1471 
skødede Dekanus Thomas Lange ved Varde Sysselting bl. a. til

Grønlund 288. Gravers eller Gregers Jepsen var Væbner, som han 
kalder sig i Pantebrevet 1451 (Grønlund 266), hvor hans Segl også er 
bevaret, men noget utydeligt, det synes at forestille en siddende Mand, 
der strækker Armene ud. Hans Moder Ingeborg kaldes også »en vel
båren Kvinde« (Skadst Herred S. 29) og han selv ejede 1445 Spangs
bjerg i Jærne Sogn.

<2) Smstds. 340. 8) Smstds. 416. 4) Smstds. 415.



42

Domkapitlet i Ribe for en Sjælemesse 1 G. i Hannewang i 
Helium S.1). 1476 skrives Navnet Hanewangh, at det har
Navn efter en Hane er utvivlsomt, Navnet Hanne er ikke så 
gammelt.

Her bode 1785 Peder Sterm, forhen Ejer af Søvig; en Søn 
Tøger Renberg Sterm fødtes 1786. Var 1662 1 G. 1 Bol 1 Hus.

Billumkjær hed 1639 alene Kjær og var da 1 Gård, hed 
1718 Kjernbøl (Kærn (kjan) er den vesterjydske Form for Kær 
sml. isl. tjorn).

Burgård. Ludvig Munk udlagde 1570 til Kongen bl. a. 
Burgård og 1 G. i Henne Sogn, der kaldes Slot.

Billumgård var i Midten af det 17 Årh. 1 G.
1626 fik Mogens Rås til Frøstrup i Mageskifte af Kongen 

bl. a. Store og Lille Bossegård i Billum Sogn.

Kirken.
Billum store og anselige Kirke er opført af den for Rin- 

egnene hidbragte Tufsten, rimeligvis i Slutningen af det 12 Årh. 
eller i Beg. af det 13de2). Sokkelen er hugne Sten, der
imod Tårnet, Våbenhuset og Sakristiet Mursten, Koret ender i 
en Halvrunding, der i Henseende til Udsmykning ikke har så 
lidt tilfælles med Ribe Domkirke. Klokken har følgende Ind
skrift: Ecce anno domini mcdxxxij circa festum purificationis 
effusa est campana Belim per manus rev Petri Joannis, procu- 
rante domino Jacobo ibidem o: 1432 ved Marie Renselsesfest 
er Billum Klokke støbt af Peder Jensen på Foranstaltning af 
Hr. Jakob sammesteds. Over Koret har været Hvælving. Alter
tavlen er ligesom den i Jandrup, med Årstal 1634 og: Hr. 
Hans Pedersen Sognepræst, Mikkel Jensen Kirkeværge, Jep 
Hansen Kirkeværge.

Præster:
1. Hr. Gjøde var Tolk for den første evangeliske Biskop 

i Ribe, Joh. Vandal. (Miinters Reform. Hist. il. 365).
2. Hr. Kristen Ægidesen, vistnok forriges Søn, under

skrev 1584 Kristian IVs Hyldingsakt. Han døde 28 Sept. 1595

') Grønlund 317.
2) Om dens kunsthistoriske Værd og Ælde se en Afhandling af J. Helms 

i Ny kirkehist. Samlinger II. 304—9.
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og er begraven i Billum Kirke, hvor hans Ligsten endnu 
var 1754.

3. Hr. Ib Kristensen, 7 År Hører ved Ribe Skole, 
ordineredes 30 Decb. 1596 36 År gammel og ægtede 6 Feb. 
næste År Formandens Enke Kristine. Han blev svagelig i 
sine sidste År og derfor indgav Beboerne en Ansøgning 
til Kongen om Sammenlæggelsen af Billum og Jandrup Sogne. 
Dette havde 28 Marts 1627 et kgl. Brev til Følge til Bi
skop og Lensmand: Vider at for os underdanigst har ladet 
berette Bønderne i Jandrup og Billum Sogne, hvorledes Sogne
præsten i forn. Billum S. formedelst sin Alderdoms Skyld be- 
sværligen sit Kald længer skal kunne betjene, underd. derhos 
begærende at vi nådigst vilde tillade når forskrevne Billum 
Sognepræst ved Døden afgår eller selv for Alderdoms Skyld sit 
Kald vil afstå, at begge forbemeldte Sogne da måtte annekteres 
og herefter af 1 Sognepræst betjenes, efterdi Indkomsten skal 
være ringe til tvende Præster at underholde og Vejen mellem 
forskrevne Sogne dog ikkun kort«, hvorfor de skulde afgive 
Erklæring. Erklæringen afgaves 15 Juli 1627, Øvrigheden var 
fuldkommen enig heri, kun skulde Kongen i sit Brev undtage 
Præstens Ret ved Ribe Sortebrødre Kirke til Jandrup S. og 
desuden måtte Jandrup Sognemænd lade denne vide, hvem de 
vilde kalde herefter, da skede ham intet tilkort. Krigen ud
satte Sagen et Par År. 1 Okt. t629 udkom den kgl. Bevilling: 
Gøre alle vitterligt at eftersom vi nådigst erfare Jandrup og 
Billum Sogne i vort Land Jylland liggende bekvemmelig at 
kunne annekteres og af en Sognepræst betjenes, da have Vi 
nådigst for godt anset og forordnet, så og hermed beordre at 
samme tvende Kald må annekteres og siden altid af en Sogne
præst betjenes, dog hermed Sognepræsten i Sortebrødre Kirke 
i vor Købstad Ribe hans Privilegia uforkrænkede i alle Måder 
og skulle de af Jandrup lade samme Præst udi forn. Riber By 
for Højhedens Skyld vide hvem de er begærende at kalde. 
Forbydende alle og enhver herimod nogen Forhindring eller 
Forfang at gøre i nogen Måde under vor Hyllest og Nåde. 
Givet på vort Slot Fredriksborg den 1 Okt. 16291). 5 Marts
1630 tiltrådte Hr. Hans Pedersen begge Kald og Hr. Ib har 
altså godvillig nedlagt sit Embede; han levede endnu 4 Sept.

f) J. Reg. VIII. 217.
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1630. Kjelst Præstegaard blev derpå Anneksgård, men er nu 
Selvejendom.

Lunde Sogn.
Sognet har Navn efter Byen Lunde, der betyder »ved 

Lunden« , af hvilken imidlertid nu ingen Spor er. Sognets 
Værdi var 1662 11,354 Rd. 2| Ort 2| /3, dets Hrtkorn. 223.* 
Td. 4 Skpr. 2| Alb. 1| Penning, nu 193 Td. 7 Skpr. Af 
Gravhøje findes endel omkring paa Hederne.

Byer og Steder.
Lunde 1662 2| G. 2 Bol 1 Hus.
Lundager 1662 2 G. 3 Bol 1 Hus.
Lundtang, forhen kaldet alene Tange, var 1662 2 G. 

1564 skrives Navnet Tunge, hvilket er det rette Navn, da By
marken går ud som en Tunge i et Mosestrøg.

Høllet 1662 2 G., hvoraf 1 øde, kaldtes 1502 Helvvedh.
N ør t arp 1583 fik Kristen Vind til Lydumgård i Mage

skifte af Kongen Nørretorpgård i Lunde S.
Søndertarp 1662 2 G. 1 Bol 1 Hus. Sagnet siger at 

den fordum har hørt til Lvdum Sogn, og når Beboerne skulde 
til Kirke, måtte de drage over en Indsænkning, der nu er Eng, 
men da Mose, hvori engang ved et Bryllup Bruden med Vogn 
og Heste sank ned, hvorfor Byen lagdes til Lunde. Endnu vil 
man i Engen påvise den aflagte Vej.

Skjedsbøl 1662 1| G. 2 Bol.
Husted 1639 kaldet Frøstrup Husted.
Søndersig 1662 1 Bol 1 Hus.
Dybvadsgård var 1662 1 G. på 10 Td. 3 Skpr. Hrtkrn. 

Mogens Kås til Frøstrup fik 1626 i Mageskifte af Kongen 1 G. 
kaldet Østerdebel, 1 G. i Skjedsbøl og 1 Selvejerbondegård 
kaldet Dybvadsgård.

Øster Debel 1662 1 G. En Del af Marken hedder 
Hungerbjerg Mark, der nævnes som et bebot Sted i det 16 
Årh. under Navn af Tudmose Husted (se under Sedding). 1662 
kaldtes det Thueds Hussted og regnedes for et Bol.

Senere kaldtes det Hungerbjerg på Grund af Stedets Ring
hed; 1718 var den bebot, men ved 1760 dreves Marken under 
0. Debel. Debel betyder en lille Vandsamling.

Langsig 1662 1 G.
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Desuden nævnes som enkelte små Steder Nåbjerg (ikke 
Nordbjerg), Snittrup (ikke Snistrup), 1514 kaldet Sneptarp, 
Hundstoft, Toftløs, 1687 3 Huse, hvilke lå under Frøstrup Ho
vedgårds Taxt, dog lå en Del af Hundstoft Mark ikke på dens 
Mark. I Slutningen af forrige Århundrede opførtes en Del 
Huse på Udkanterne af Frøstrup Mark, som Smørdalhus, Ty- 
bjerghus, Ravndalhus, Duehus, Elkjærhus, Nørvang på Lille 
Frøstrup Mark, Frøstrup Vejrmølle opført lidt ovenfor Gården. 
Lille Frøstrup har været en By, men blev indlagt under Frøs
trup Hovedgård, hvorfra den tildels igen er skilt.

Kastkjær. Øster Kastkjærgård synes i det 15 og 16 
Årh. at have været en Herregård, hvorom se mere under Frø
strup ved Søren Stygge.

Frøstrup.
Som flere andre Byer i Landet er Frøstrup opnævnt efter 

Guden Frø (isl. Freyr); det er vel ikke rimeligt, at der kan 
have været noget sådant Personnavn, hvorfor vi må antage at 
Byens første Anlægger har helliget den til denne Gud for 
Frugtbarhed og Landefred. Frøstrup var som sagt først en 
By1); men hvor tidlig der i denne har været noget Herresæde, 
vides ikke, skønt det kan der gerne have været fra dens 
første Begyndelse.

År 1486 Dagen for Søndag Oculi stod på Vester Herreds 
Ting hæderlige og velbyrdige Mand Kris tjern Stygge2) i 
Frøstorp, der æskede et uvildigt Tingsvidne af 8 Danemænd, at 
de hørte og så, at Mogens Nissen i Hænnegardh var, stod på 
Tinge den Lørdag næst efter St. Peders og Povls Dag i det 
samme År han døde og tilstod at al den Del som forne Krist- 
jern Stygge har udi Stakkeløcke og al Syndersig med al sin 
Tilliggelse havde han haft til den Dag af forne Kristjern Stygge 
for et venligt Lån og kendte sig eller sine Arvinge ingen Del 
eller Ejendom deri at have i nogen Måde, men han takkede

x) Byen stod længe, men i Midten af det 17 Årh. ses af et Tings
vidne at den da var nedbrudt og lagt under Hovedgården, Navnet Lille 
Frøstrup er bevaret på Marken til nu, dog har den rimeligvis haft nogle 
Småhuse, der kaldtes Lille Frøstrup endnu 1801.

-) Familien Stygge var en Gren af Rosenkrandserne og havde det samme 
Våben, som disse førte i det 16 Årh. T. A. Beckers Orion Mdskr. II. 63.
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forne Kristjern Stygge for forne Lån og for en god Stalbroder. 
Han var gift med Ellen Rotfeld, Datter af Niels R. til Bratskov.

Det var uden Tvivl ham, der 1460 var Lensmand eller 
Slotsfoged på Trøjborg. Han og hans Hustru var 1471 Med
lemmer af Præstegildet i Ribe. Hans Søn var udentvivl Movrids 
Stygge til Harridslevgård, ti dennes Søn Hans Stygge til Hol- 
bækgård fik 1523 kgl. Brev, at han og hans Medarvinger 
må beholde noget Gods i Vesterherred for samme Afgift, som 
gaves i Kristjern I’s og Kong Hanses Tider1). 1532 fik han 
Brev, at han og Medarvinger må være fri for Afgift af dette 
Gods, af hvilket der i nogen Tid var gået 1 Td. Smør og 
Ledingspenge til Kronen, medens det tilhørte en af hans Slægt, 
der var gift med en ufri Mand, men når han var død, skulde 
der dog igen gives Afgift til Kronen2).

Dette Gods var udentvivl Stakkelykke, ti 1521 toges Tings
vidne at en Del Bønder solgte til Lars Iversen al den Del, 
som deres Moder Maren Eskes arvede efter Kristen Stygge i 
Stackeløcky3).

Severin Stygj tog Løverdag efter Povls Dag 1502 Tings
vidne, at de havde hørt, at velb. Mand Knud Støgii havde 
været for samfuld Ting og esket Mette Knuds og hendes Børns 
Breve og Bevisninger på Øster Kastkjærgård og ikke der kom 
Breve eller Bevisninger i Rette på den Tid. Lørdag efter Am- 
brosii Dag 1502, tog han Vidne om, at han i Øster Kastkjær
gård gjorde sin Lovhævd lovtid Dags selv 12te med gode 
Riddermænds Mænd og gode Selvejer Bønder og indvarede 
Østerkastkiær gordh med alle hendes rette Tilliggelse og efter- 
skrevne Gårde og Gods, nemlig 2 G. i Lundby, 3 G. i Nebeel, 
3 G. i Houstorp, 1 G. i Klentendh, 1 G. i Stausøø, I G. i 
Fidie, 1 G. i Hennebergh, 2 G. i Bellom soghen, 1 G. i Jan- 
derop, 3 G. i Lundagher, 1 G. i Qwongh soghen, 2 G. i Ow- 
torp soghen, Frøstorp gordt, 1 G. i Helwedh, 1 G. i Gellerop,
1 G. i Meyels, Friswadh, 1 G. Skesbøøl, 1 G. hedher Lang- 
sigh, Bossens gordt, 1 gordt Heltofft, desuden 18 Skar Eng 
og al vor Rettighed i Stacløckie, 14 Agre på Allersløff Mark,
2 Stykker på Brølandh, 1 Stykke ved Høff og 2 Stykker ved 
Kristjern Storm, 16 Læs Eng i Sedinge Gest, som hedder Køl-

A) Reg. o. a. L. Hl. 24. 2) Smstds. 103. ’) Geneal. Selsk. Arkiv.
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engh og 12 Enge i Hemedh soghen. ..Alt dette indvarede Søren 
Stygge med sin Lovhævd og kendte ingen deri Del eller Lod 
at have uden sig og sine Søskende. Det hele var 28 G. for
uden Frøstrup, hvilket på den Tid var ganske betydeligt.

Thomas Stygge var en Søn af Kristjern Stygge, han 
nævnes til Frøstrup 1533, da han St. Kalixti Dag i Lønborg 
Kirke forårsagede en Dom af Biskop Iver Munk, Palle Bang til 
Hennegård, Kristjern Fassy Væbner og Foged i Lønborg, Her
redsfogeden i Nørreherred, begge Birkefogeder i Lønborg og 
en Bonde i Nørkjærgård, at Thomas Stygge havde i Rette 
stevnet for dem Ransnævninge i Vesterherred, fordi de havde 
svoret hans Søster Ran over for en Eng i Seding Gest, kaldet 
Andes Eng. For dem mødte Peder Kristensen i Stubberop 
som forfulgte samme Ransdele og sagde at samme Eng var 
hans Hustrus rette tilskiftede Eng, dog kunde han ikke bevise 
det med noget Skiftebrev, men fremlagde en Lovhævd, der var 
14 År gi., at han havde indvaret Engen til sig og sin Hustru 
og deres rette Arvinger og ikke til sine Medarvinger. S. Stygge 
fremlagde derimod et ældre Lovhævds Brev, at hans Farbroder 
Søren Stygge havde indvaret samme Eng til sig og Medarvinger 
med mange flere Breve og Bevisligheder, så at hans Fader i 
sin rolige Hævd og Værge havde haft den i 30 År og mere 
ulastet og ukæret. Derpå blev de så forligte, at Thomas 
Stygge skulde beholde samme Eng indtil det Gods, som var 
uskiftet imellem dem, kom ind for Samfrænder og blev skiftet 
imellem dem og P. Kristensens Lovhævd skulde ej komme ham 
eller hans Medarvinger til Skade i nogen Rettergang*).

1562 toges Vidne af Præsten, Degnen, Herredsfogden og 
3 Bønder, at 1562 anden Dagen efter 3 Konger var de for
samlede i Frøstrup Borgestue og så at 2 Bønder fæstede Thud- 
mose husted, østen Debel for 4 Joakimsdaler, og dertil skulde 
de give 1 Ørtug Rug årlig, Thomas Stygge skulde lade Stedet 
bygge al den Stund han fik den Afgift; hvis de ikke årlig gav 
den, skulde deres Fæste være forbrudt. Vilde Stygge lade 
Elkiern Dam »ophæve« og gøre Fiskedam deraf, da skulde de 
ikke fiske deri uden med hans Minde, men måtte dog have 
frit »Vandbol« der til deres Kvæg2).

Geneal. Selsk. Arkiv. l) Smstds.
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1542 taxeredes han til 27 -Jh1). 1553 stillede han 2 Karle 
ved en Mønstring udenfor Varde2).

1536 stævnede Jens Salomonsen i Lindvig Frands Iversen, 
Nis Klavsen i Holm, Thomas Stygge i Frøstrup og Nis Lassen 
i Skougsenge »for noget Gods, som de røvede og toge nogle 
Mænd fra udi Borris (Borrie«) Sogn med Urette« at møde på 
Lundenæs når Kongen kom dertil3). 1541 fik Niels Lange, 
Henning Quitzow, Otto Klavsen, Palle Bang og 4 Bønder kgl. 
Brev, at Niels Skonning havde klaget over, »hvorledes Thomas 
Stygge har svoret nogen Jord og Ejendom fra hans Gård, som 
han mener med Urette« hvorfor de skulde granske og forhøre 
om det var lovlig gjort4).

Han var gift med Kristence Væbner, der endnu levede 
15835).

Thomas Stygge må være bleven en gammel Mand; han 
døde først 1577 og er begr. i Lunde Kirke. Han havde 2 
Døtre, Anna, gift med Niels Juel til Kongstedlund og Ellen, 
gift med Jens Kås til Ørregård. Den sidste bode alene på 
Frøstrup 1586 og 15886).

Jens Kås synes at have fået Frøstrup til sin Del med sin 
Hustru. Han var Søn af Jens Kås til Ørregård og Kirsten Juel. 
Om ham vides meget lidt. Da der 1592 skulde opføres et nyt 
Domhus i Viborg, taxeredes han og hans Fader til hver at be
tale 6 Daler. Han døde på Frøstrup 17 Marts 1793 og er 
begr. i Lunde Kirke. Efter hans Død blev hans Fader, der 
synes at have bot på Frøstrup, Formynder for hans Enke og 
Børn, men 24 Sept. 1604 fik Knud Brahe kgl. Brev at være 
deres Værge« »eftersom Fru Ellene Stygge til Frøstrup for Os 
har ladet berette, hvorledes hendes afgangne Husbondes Fader 
Jens Kås, som hidindtil har været hendes Børns Værge, skal 
have solgt alt, hvis han ejer, så han ej længer samme Værge
mål kan forestå, skal og findes meget nachlässig dem til fore
faldende Lejlighed, som det sig burde, at forsvare, underdanigst 
begærer, Vi som en kristen Øvrighed hendes Børn en anden 
Værge vilde forordne.« 29 Febr. 1624 fik hun kgl. Tilladelse,

*) Krag og Stephanius Kristjan lll’s. Historie 11. 163.
8) D. Saml, i Geh. 393. 8) D. Mag. 3 R. VI. 118. 4) Smstds. 307.
&) D. Saml, i Geh. 395. 61 Smstds.
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da adelige ikke måtte sælge Jordegods til borgerlige, at afhænde 
et Stykke Eng, som kaldes Fenn i Vestereng under Ho til 
Niels Andersen Hebo og Las* Jensen Lunderup, Borgere i Varde. 
Hun havde endnu Frøstrup 1627. Børnene var:

Thomas var Ejer af Ørndrup. Mogens skrev sig 1617 til 
Frøstrup og Krabbesholm, Klavs Ejer af Øland, Datteren Abel 
gift med Kristen Gyldenstjerne, og Helveg død ung. 14 Juli 
1618 fik Mogens Kås til Glumstrup på sin Hustrus Vegne, 
Otto Kås til Søgård, Klavs Kås til Øland, Thomas Kås til Ørn
drup og Mogens Kås til Frøstrup kgl. Brev, at der efter deres 
afg. Fadersøster og Farfadersøster Fru Abel Kås efter afg. 
Kristen Gyldenstjernes Død var tilfaldet dem noget hendes Jorde
gods som han af deres Forældre sin Livstid var med bebrevet, 
fik de Befaling at være tilstede ved Skiftet efter ham 22 Sept.

Mogens Kås var 1625 Befalingsmand på Københavns 
Slot, da han 9 Maj fik Tilladelse til at stille sine Heste, som 
han skulde yde i Rostjeneste, under den sælandske Fane, iste- 
detfor under Niels Sehesteds1). 26 Dec. 1631 fik han Brev, 
at hjælpe Jfru. Helvig Kås til Nandrup til hendes Ret, da hun 
forurettedes af sin Værge Mogens Kås til Tidemandsholm2). 
6 Avg. 1629 blev han Befalingsmand på Dueholms Kloster3).

1627 da Kristian IV efter sin uheldige Deltagelse i Tredive- 
årskrigen, trak sig tilbage gennem Halvøen til Kolding og der
fra til Øerne, lod han fra Kolding en Afdeling tyske Ryttere 
drage op i Jylland forat forsvare dette Land, men de opførte 
sig på den skændigste Måde, røvede, hærjede, dræbte, og da 
Fjenden 3 Uger efter fulgte dem i Sporet uden at finde Mod
stand hos disse deres Landsmænd eller hos Beboerne, der af 
hine var berøvede Våbnene, flygtede Adelstanden af Rædsel 
over de Voldsgerninger, der ikke kunde forhindres. Blandt 
disse var Mogens Kås, der med en Del andre fra Marstrand 
28 Okt. 1627 indgav Klage derover til Rigsrådet og bad det 
sørge for en god Fred eller få Fjenden uddreven, da det ellers 
var ude med dem.

Han døde 15 Marts 1639 og er begr. i Viborg. Hans 
Hustru døde samme År. 14 Maj s. Å. fik hans Søn Jens kgl. Brev

J. Teg. VIL 338. 
Danske Samlinger. II.

’) J. Teg. VIII. 361. 8) J. Reg. VIII. 208.
4
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på alle Tiender han havde haft i Fæste1). Jens Kås skriver 
sig til Krabbesholm og hans 4 Søstre har bot der. Ellen, 
den ældste var forlovet med Lavrids Belov til Kjølskegård men 
døde før Brylluppet, hvorpå han fik den yngste Margrete, Anna 
døde ugift og Kirsten ægtede Tyge Belov. Formynder for dem 
var deres Farbroder Thomas Kås til Ørndrup, der 1647 endnu 
afsluttede et Mageskifte på deres Vegne. Endnu 1650 vare 
alle Døtrene ugifte, hvilket ses af Stævninger til dem.

Efter Mogens Kåses Død ejede hans Børn Gården i Fæl
lesskab tilligemed Krabbesholm. I Svenskekrigen 1643—45 har 
Gården lidt betydelig. 10 Juni 1646 gaves Varsel på Krabbes
holm til »Jens Kås, Jomfru Ane, Ellene, Kirsten og Margrete 
Kås, alle sal. Mogens Kåses Børn og Arvinger ang. et Syn på 
Frøstrup, hvor Dørene fandtes opbrudte af et strøjfende Plynder- 
parti, som kom til Frøstrupgård Søndagen d. 14 Jan. År 1644, 
hvor de udplyndrede af samme .... Skabe, Kamre og Stuer, 
item af Kister .... og andet som med Løgler oplodes, hvis 
som forefandtes af ædelige Vare, Klæder og Boskab såvelsom 
af Hestestalden udtog 4 Følhopper og en stor Hoppe som de 
bortrøvede og heden førte.«

Af Børnene mærkes Kirsten Kås. Hun var født påDue- 
holm Kloster 1631, kom efter sine Forældres Død til sin 
Moster Fru Jytte Høeg sal. Niels Krags til Trudsholm, hvor 
hun fra den Tid af havde stadigt Tilhold. 1651 bejlede Tyge 
Belov, Befalingsmand på Hindsgavl, til hende, og de holdt 
Bryllup i Viborg 28 Sept.; Foråret 1652 blev hun syg af 
Mæslinger og døde 10 Maj. Hendes Mand skriver sig til 
Frøstrup, som han vel har fået udlagt ved Søskendeskifte. 
5 Juni 1652 var han her på Gården.

Efter sin første Hustrus Død giftede han sig med Ingeborg 
Juel, Dr. af Aksel Juel til Villestrup, men Frøstrup, hvor han 
rimeligvis aldrig har bot, måtte ved Kirsten Kåses barnløse 
Død gå tilbage til hendes Slægt, som igen begyndte det 
gamle Fællesskab, dog beholdt Belov Gården i Forpagtning til 
1662.

Jens Kås til Krabbesholm hans Enke Karen Redtz, 
Datter af Fred R. til Tygestrup lod 10 Apr. 1662 tage Syn på

J. Reg. IX. 376.
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Frøstrups Bygninger: der befandtes 1 øde Hussted vest i Borge
gården, der har været 15 Fag men nu er ganske nedbrudt, et 
Hus øst i Borgegården 14 Fag, mangler Tag på begge Sider, 
er meget gammelt og står på Rave, det rette Fruerstuehus 21 
Fag, her er Taget på Nordsiden ganske øde, men på Sønder- 
siden er Huset takt med Sten, hvor der fattes en Del Tagsten. 
Vest i Ladegården har stået et Øksenhus på 16 Fag, der var 
ganske borte, øst i Ladegården har været et Fæhus på 26 Fag, 
der ganske er nedbrudt og står der nu et gammelt forfaldet 
Fæhus til 20 Nød. Laden er 16 Gulv, hvoraf 10 fattes Tag. 
Det er altså en meget betydelig Ødelæggelse som Gården har 
lidt i Krigen. 5 Apr. 1662 havde Tyge Belov udstedt følgende 
Brev: Eftersom min kjære Søster ærl. og velb. Fru Karen 
Redtz sal. Jens Kåses til Krabbesholm nu førstkommende Fi- 
lippi Jacobi ved Syn vil lade annamme Frøstrup Gård og Gods 
som mig nogle År har været forlenet, da vil jeg for samme 
Syn være Varsel standig«. Karen Reetz har altså nu taget 
Frøstrup i Besiddelse og skriver sig 1666 til Krabbesholm og 
Frøstrup.

1678 var Besætningen 4 Heste, 6 Kør, 4 Stude, 5 Ung
nød, 12 Får, 2 Svin.

1682 og 1687 ejede Frands Juel Gården, han har fået 
den med sin Hustru Johanne Sode Kås.

Niels Andersen Bollerup ejede Gården 1690 og var 
da tillige Forpågter af Nørholm. 1692 kaldtes Gården (i Amts
regnskaberne) »et ganske ringe uqriviligeret Sted«.

Niels Bolderup istandsatte 1696 den åbne Begravelse i 
Lunde Kirke. Han ejede j af Kongsgårds Mark i Varde.

Kristoffer Hvas var en Søn af Anders Nielsen til Søvig 
og Hedevig Elisabeth Hvas og optog Navn efter sin Morfader, 
hvoraf han synes at have været forfængelig og i det hele søgt 
at hæve sig højere end hans Evner tillod, han har således 
købt sig Frøstrup, rigtignok for Faderens Penge, der senere 
måtte forrente en Del af Købesummen og ægtede 1694 Hen
ning Povisks Enke Birthe Marie Galt, derved synes han at have 
fået Del i Skrumsager og efter sin Hustrus Broders Drab 1698 
tillige i Østergård. Men han har sat det overstyr efterhånden, 
så at de gamle Forældre ved deres Testament 1707 måtte sikre 
sig imod ham, at han ikke skulde få noget af deres Gods 

4*
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til Rådighed før efter begges Død, han er udentvivl vedbleven 
at gøre Fordring på deres Godhed mod den eneste Søn, til de 
intet havde mer at give. 19Feb. 1706 fik Borgermester Tavlov 
i Varde Dom over Hvas, at måtte tage Frøstrup i Udlæg for 
forstrakte Penge, men det synes, at han i 3 År har givet Hen
stand. Hvas skal derefter have haft en Forpagtning, og ifølge 
Moderens Salgsbrev af Søvig fik han årlig deraf 40 Rdl. Hans 
Hustru levede endnu 1714 og efter hendes Død giftede han 
sig med Lisbeth Andersdatter i Vester Debel i Ovtrup Sogn, 
hvor han vel siden bode; med hende havde han en Søn Anders 
Hvas, hvis Søn den Kristoffer Hvas vist var, der for en 50 År 
siden bode i Kovang. Det gik tilsidst aldeles tilbage for ham, 
så han gik omkring i Sognet med sin Mælkekande og tiggede. 
I dyb Armod døde han 1741, hans Enke I7541).

I Maj 1704 tilmeldte han Rentekamret at Frøstrup nu var 
komplet med 200 Td. Hartkorn, hvorfor han ansøgte om 
Skattefrihed, der dog ikke tilstededes, fordi Godset var købt fra 
Grubbesholm, der lå i et andet Amt.

Jens Bertelsen Tavlov, Borgermesteren i Varde, fik 
altså Frøstrup ved Skøde af 5 Avg. 1709.

Gårdens Taxt var 1718 29 Tdr. 4 Skp. 1 Fd. 2 Alb. med 
115 Tdr. 6 Skp. 1 Fd. 2 Alb. Htkr. Bøndergods i Riberhus 
Amt og 90 Tdr. 7 Skp. 1 Fd. 1 Alb. i Øster Herred. Da var 
Gården udforpagtet til P. S. Holst siden Ejer af Lydumgård.

Han solgte Frøstrup 3 Maj 1735 med 221 Tdr. 4 Skp. 1 
Fd. Htkr. til Borgermester Riis i Kolding og Jens Damgård.

1737 fik Damgård Gården alene. Han opbyggede den fra 
ny af 1747.

Damgårds Enke, Magdalene Elisabeth D., solgte Gården 
til Niels Hansen af Lyne Kro 1750(?), der 1759 holdt Højbud 
over noget af Godset, hvorved Peder Saxesen til Lindbjerggård 
købte Strellov Kirke for 1400 Rdl.

Niels Hansen solgte Frøstrup igen 3 Maj 1766 til Oberst- 
løjtenant Hans Vilhelm Rosenvinge, født 28 Marts 1716 
i Odense, en Præstesøn fra Vissenbjerg.

Rosenvinge bortsolgte en Del af Godset 1768 ved Højbud. 
Bøndergodset var kort før 143 Tdr. 1 Skp. 1 Alb. Tiende 37

x) Se F. Hvass: Meddelelser om Fam. Hvas II. 42—46.



53

Tdr. 4 Skp. Han havde tidligere ejet Viumgård, men satte 
den 1760 til Avktion. Han blev gift 9 Juli 1751 med Edel 
Margrethe Gersdorf Dr. af Kristjan G. til Kjærsgård.

Siden ejes Gården af Birkedommer Smidt, der lod Gårdens 
Jorder opmåle, men Parcellerne bortsolgtes først efter hans Død 
1797—1800. I hans Tid var endnu nogle Hoveribønder under 
Gården. Hans Enke ejede efter hans Død den mindre af de 2 
Hovedparceller. Den deltes da i mange Dele. Stedet hvor 
Hovedgården stod var, hvor den vesterste af de 2 Hovedpar
celler nu står, hvor Levning af Stuehuset endnu er til. Gårds
pladsen strakte sig lige til Vejen fra Kirken. Bagved Stue
huset var en stor Have, der for 50 År siden endnu var om
given af Grave, hvoraf endnu er Spor. Det er sørgeligt at se 
hvor få Levninger der er tilbage fra en minderig Fortid og om 
50 År vil ethvert Minde være uddøet, hver Jordvold sløjfet, 
hver Grav opfyldt, men den Tid vil aldrig komme, da det gamle 
bliver ubrugeligt, da det ny ikke behøver Støtte i Fortiden og 
det er derfor en nyttig Gerning at samle det gamle nu, at det 
kan komme for Dagen i de kommende Tider.

Kirken.
Den er en Kampestensbygning. Altertavlen er fra den 

katholske Tid og har 3 store Figurer: i Midten Gud Fader med 
langt Skæg og Krone på Hovedet, fremholdende den sårede 
tornekronede Søn; på højre Side den kronede Jomfru Maria 
med Barnet og på venstre Side St. Stefan, der i sin højre 
Hånd fører en Palmegren, i den venstre Stenen, hvormed han 
dræbtes. Under Tårnet er Hvælving og der er Spor af at der 
forhen har været Alter. Altertavlen står der dog ikke længer, 
men dens Levninger hænger på Kirkens nordre Mur. Der er 
4 Figurer: I Midten Marie Magdalene og Evangelisten Johannes 
og ved deres Side St. Stefan og Jomfru Maria i noget mindre 
Størrelse. Ligesom det første Alter vel fortrinsvis har været 
helliget St. Stefan, således synes det andet at have været indvit 
til Marie Magdalene, hvorom mere nedenfor. På Prækestolen 
står: »den Prædikestol gav Søren Moritsen til Kirken, der Hr. 
Kristen Høst var Præst 1583«, desuden er derpå udskåret et 
Billede af Kristen Høst, der bærer en bred opstående Krave, 
langt nedhængende Hår og både Hage- og Overskæg. Sådanne
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Portrætter af Præster på Prækestole findes også i Sneum og 
Vilslev (se Artiklen »Vilslev Kirke« af J. Helms i Folkekalender 
for Danmark 1863 S. 32) og i Svenborg (Begtrups, Beskr. af 
Svenborg S. 131). Nedenunder står nogle hebraiske Ord og: 
integritate morum, dilectione, spiritu, castitate, o: med ren 
Vandel, Kærlighed, Ånd, Kyskhed. Over Dåben hænger en 
sort Tavle, over Jens Kås til Ørregård f på Frøstrup 17 Marts 
1593. Koret er hvælvet; i nord derfra er Sakristi. På den 
nordre Mur Gravmæle over Præsten Mag. Morten Thomsen f 
1756. Ved Indgangen findes en stor Kampesten i Gulvet, hvori 
en Hammer og en Tang er udhugne. Først for nogle År siden 
er det nordre Våbenhus nedrevet. Ligsten findes, hvorpå står: 
»Gud gaf salig E. M. D. W. Forløsning udi hendes Alders 47| 
År og Anna Anders daatter ædle Siæl hvile Roe Alders reno
veret af Niels Boldrup til Frøstrup Gård 1694 æta 56.« På 
Tårnet står: H. A. B. 1787.

Vedel har henlagt Kæmpevisen om Tule Vognsen og Sven 
Grå til Lunde Kirke og fortæller derom1): »Disse tvende Adels
herrer har begge bot og bygt udi Lunde Sogn i Vester Herred 
på hin Side Varde. Og er Svend Grå hans Navn fundet op
tegnet udi de gamle Kirkebøger i vor Tid for et halvt hundred 
År (siden). Udi Visen kalde de ham med bagvendt Navn Grå- 
svend. Visen melder, at de begge skulde ligge for St. Stefans 
Alter i Koret, hvilket vel muligt er; ti da man har muret ærl. 
og velb. Mand Thomas Stygge sin Grav Anno Domini 1577, 
da har man opgravet der nogle store Skinneben, vel halvanden 
Gang så lange, som nu kan være en voksen Mandspersons 
største og længste Skinneben og derhos fundet en EgeQæl af 
en Ligkiste mere end 4 Alen lang«. Således siger Vedel og 
en Støtte kunde man have i de 2 Altre i Kirken, der ovenfor 
er omtalte, men det må altsammen falde for Beretninger fra 
Skåne (Se Grundtvigs Folkeviser IH 316—18), ifølge hvilke 
Begivenheden må henlægges til Lunds Domkirke. Der fortælles 
endog i Præsteindberetning 1624—25, at en 90årig Mand 
vidste at i hans Farfaders Tid bode i Gråmandstorp Sogn

x) Visen og alt hvad man ved om den findes samlet i Sv. Grundtvigs 
gamle Folkeviser III. 313—25. 925—26. Mariealtret i Lunds Domkirke 
nævnes SRD. VIII. 464.
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begge de omtalte Adelsmænd; efter mit Skøn er dette en al
deles uforkastelig Tidsangivelse, der snarere fastsætter Tiden til 
1475 end 1275, som Kæmpevisernes nuværende Udgiver an
sætter den til, efter en meget mystisk Stamtavle og en Ridder 
Tule, som virkelig har levet ved 1275, men om hvem man 
rigtignok ikke ved, at han var Søn af en Vogn. Ved Betragt
ning af Visens sproglige Form i Rimene, der dog må antages 
for oprindelige, vil man komme til samme Resultat. Vers 3 
rimer førd og giord, hvilket sidste da må føres tilbage til giørd, 
der endnu findes i Kbhvns. Privilegier 1452, ud og god kunde 
ikke rime, da de hed ut og god, altså bliver Visen senere end 
c. 1350. Vers 26 brødt og bødt; brødt fik først denne Form 
i det 15 Årh., neppe før 1450, hvilket her er for vidtløftigt at 
bevise, men bøt er en oprindelig Form. Germanismer findes 
der flere af: Skare, forliges, agte (der dog findes i jydske 
Lov) bliver, Ære (også i jydske Lov som ærlik), Hovmod i 
Bet. Overmod, der ej heller taler for Visens Ælde.

Kaldet henlagdes 9 Juli 1687 til Bisperesidensens Vedlige
holdelse i Ribe istedenfor Eltang.

Barfred.
1 Lunde Præstegård står et lille Hus, kaldet Barfred, der 

nu ikke har noget mærkeligt ved sig, men den Bygning, der 
stod indtil Nedbrydelsen 1825, var en høj Bindingsværks Byg
ning. I Lavrids Terpagers vakre Disputats »Prodromus asylo- 
graphiæ Danicæ« 1706 omtales det S. 7; her fortælles, at 
han for nogle År siden havde set det og at det var en Del af 
et meget gammelt faldefærdigt Hus, opført af Sten, i hvis meget 
mørke Celle man mener har været Asyl og man påstår at 
dette Hus har stået fra gamle Dage og i forrige Århundreder 
mange kgl. Breve der er givne og forseglede. Det må dog 
bemærkes at i Asylhusets Sted nu et andet Hus er opført til 
Bolig »ad usum domesticum«. Såvidt Terpager. Ved et Syn 
over Lunde Præstegård hos Hr. Niels Lavridsen 31 Jan. 1652 
findes følgende1): dette efterskrevne Løsøre og Gods, som da 
fandtes hos ham udi hans Gård og Hus, som var først på 
»Barefred« så de Panél og Bænke, item en Fyrreskive formalet,

*) Tingbogen.
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nok 2 Senge, stod ibidem et Stabel-Sengested med Himmel 
over, som stod opredt med Sengeklæder og et lukt Sengested 
af Panel, item et lidet grønt Fyrreskab med Lås for og Nøglen 
dertil havde bemeldte Hr. Niels Lavridsen hos sig, og der han 
den for dem oplod, så de at i lå forvaret adskillige småhande 
i st. ... og Breve.«

I Lunde Præstegård overnattede Kristjan III. 15361), hvor 
Hr. Mogens Bille holdt ham 1 Nat af Nørre og Øster Herred. 
Til hvert Måltid skulde leveres 1| Oksekrop, 8 Fårekroppe, 30 
Høns, l Td. salt Fisk, 30 tørre Kabliau, 300 tørre Flyndre, 
300 tørre Hvillinger, | Td. salt Sild, 1 Fd. Smør, 10 Sider 
Flesk, 40 Td. 01, 100 Td. Havre, dertil fersk Fisk, Æg, Løg, 
Gryn, Lys og Brød, så meget som Behov gøres Dag og Nat, 
Staldrum, Hø, Stråfoder til 250 Heste.

At han har været her en Gang til, ses af det interessante 
Aktstykke, der er meddelte under Sjælegiftskornet i Henne Sogn. 
At netop det at yde Kongen Nathold på hans Rejser omkring 
i Landet, hvor ingen Kongsgårde fandtes, var en af Barfredenes 
Formål, ses af, at han på samme Rejse 1536 overnattede i 
Ingstrup Præstegård i Vendsyssel, hvor der var et stort rødt 
Hus med Grave omkring kaldet Barfred; af et Brev fra 1581 ses, at 
Ingstrup Sø har været »Ejendel til Ingstrup Præstegård til Hans kgl. 
Majestæts åbne Kælder og Gæsteherberg der sammesteds«2). 
En Gård i Skjærup i Holmans Herred kaldtes Barfred og der 
holdtes altid 4 Vogne beredte, som skulde køre i kgl. Ærinder 
og i Ægt for Adelen når deres Vej faldt forbi; der bode i »300« 
År 1 Familie, alle af Navnet Hans Hansen, og endnu 1769 til
hørte den samme Slægt, men på Spindesiden3). I Skjærup 
har i Middelalderen udentvivl været en Kongsgård, hvor Harald 
Kesja myrdedes 1135, hvilket muligvis kan have været samme 
Gård; en Gård her hed Munkegård 1638. Hvor længe Familien 
har haft Gården, kan man ikke se, men første Gang jeg har 
fundet den nævnet er c. 1500, da Dronning Dorothea udlagde 
den i Mageskifte til Hans Hansen for en Gård i Dons, dette har 
Fredrik II. bekræftet 1579. Hans Hansens Formand var Nis

*) Hist. Tidskr. II. 27. D. Mag. 3 R. VI. 122, 
’) D. Atl. V. 303 -4.
*) D. Atl. V. 970.
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Pedersen, til hvem Kong Hans udstædte Brev på Gården1) og i en 
Indstilling fra Skatkamret 16 Juli 1672 2) udsiges, at Hans Hansen i 
Skjærup andrager om Konfirmation på Frihed af en Gård han 
ibor, »som hans Forfædre Mand efter Mand af samme Navn 
Hans Hansen har fra Kong Fredrik den andens Tid nydt og 
derom producerer Kristjan IV’s og Fredrik III’s sal. højlovlig 
Ihukommelse Benådningsbreve, hvoraf bevises, at en af hans 
Forfædre har i Kong Fredrik den andens Tid givet for samme 
Frihed, Frihed af en anden Gård i Hattingherred, »Ølstykke« 
By» . . . »Gården er ellers endnu beholden undtagen en Fjerding 
Smør, som han årlig deraf skulde give som er udlagt til Ryt
tere, hvilken han og erbyder sig rigtig at betale hvert År.« 
Dette bevilgedes også. I Fredrik III’s Bevilling3) hedder det 
på samme Måde, men med Tilføielse »dog at han skal være 
forpligtet uden vor Bekostning Gården med »Tagthus og Hoff- 
stald« vel ved Magt at holde.« Her kaldes den G. han gav 
Kongen »Alsted«. 19. Feb. 1579 udlagde Hans Hansen i Skjærup 
en G. i Gårdslev, hvorfor han, hans Hustru og 2 Sønner Hans 
og Oluf i deres levende Live fritoges for Arbejde, Tyngde og 
Besvær af den G. i Skjærup de bebor og af 1 G. i Byrkop og 
1 i Ølsted4). Her tales imidlertid ikke noget om Barfred, så 
det ovenfor omtalte Mageskifte vel neppe menes ved dette, ved 
»Ølstykke« og »Alsted« menes vist Ølsted, som han jo da 
endnu besad. I Volstrup Præstegård ved Børglum Kloster var 
også et Barfred, det havde en meget høj Mur af Kampesten; 
på Væggene var »udgravet Runebogstaver, Hieroglyfer og ulæse
ligt Tøj«5). I Haverslev Præstegård i 0. Hanherred »har for
hen været et Asyl eller Barfred kaldet Fredeborg6).« Det sær
egne ved disse Barfrede synes at de har været befæstede og 
derved bliver deres Slægtskab med hvad man i Middelaldren 
forstod ved Barfred, indlysende. Ti Barfred betydede netop 
en Fæstning, om just ikke Borgen selv, så dog et Udenværk

x) En Pakke: »Extrakter af Skøder fremlagte af Rytterbønderne i Kolding - 
hus og Skanderborg Amter forat bevise deres Selvejerrettigheder 1691«, 
i Indenrigsmin. Arkiv.

’) Rentek. Delib Prot. III. 53.
3) J. Reg. XI. 232. 4) J. Reg. 1579 Blad 373.
5) Antik. Annaler II. 357 flg. 6) D. Atl. V. 307.
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dertil. Ridder Niels Erikson lovede 1373 Valdemar Atterdag 
at ville overlade ham Slottet Agersborg med Forborgen med 
alle Bygninger, Huse og Forskandsninger, kaldte Barfreth osv1). 
Samme År lovede Magnus Mathiesen Kongen at ville tilbage
give ham og lade genopbygge Gården Ørum med Bygninger, 
Grave, Huse, Gærder, Forskansninger kaldte Barfreth osv.3). 
Dronning Margrete forbød 1396 at bygge flere Fæstninge og 
Barfred3). Kristoffer II befalede 1320 at de mange Slotte og 
Barfred igen skulde afbrydes4) og således forekommer Ordet 
ofte hos Hvitfeld. L. Terpager anfører et Barfred i Varde af 
et Skøde: »Kendes jeg Maren sal. Niels Thomsens Efterleverske 
udi Varde, at jeg har solgt og afhændet til min kære Søn Jens 
Nielsen her sammesteds min Anpart udi en Toftejord, som 
kaldes Barfred, som Maren, sal. Hr. Peder Madsens og hendes 
Børn her udi Varde d. 2 Marts 1635 til Varde Byting god- 
villigen foruden Dom har påvist«. Han beretter endvidere, at 
den endnu på hans Tid hed således og tilføjer, dog vistnok af 
sin egen Mening, at herpå fordum havde været bygget et Asyl
hus og den nærmeste Ager dyrkedes for bedre at opretholde 
Asylet med sine Indkomster. Marken var omgivet med et 
Gærde, som berørte mod Øst St. Jakobi Præstegårds Jord, nord 
og vest Byens Gader, og mod syd Varde Å. Dette har rime
ligvis været et Forværk for Varde Slot, i hvis Nærhed det lå. 
For dog ret at komme til Forklaring af Betydningen, må vi gå 
til udenlandske Kilder. 1 gammel Tysk hed Navnet Berkfrit, 
den første Del af Ordet beslægtet med vort bjerge og den 
anden er vort Fred, og det hele var Navnet på et Vagttårn, en 
stærk og fremragende Tømmerbygning i Lejren og på Grænse
borgen, »hvor Krigsfolket lå forat forsvare Landet og bjerge 
Freden«. Med Frankerne fulgte Ordet til Frankrig hvor det 
blev kaldt berfroit eller berfroi og tilsidst beffroi, som det 
endnu hedder. I de fremvoksende Købstæder byggede man 
Mure og Tårne, og det Tårn, hvori Stormklokken hængtes, blev 
nu benævnt beffroi. Når en By havde fået sin Selvstændighed 
indrømmet, var det første Arbejde at bygge en Beffroi og når 
en Fyrste eller Adelsmand havde indtaget en Stad, rev han først 
denne Bygning ned. Først opførtes de af Træ, men siden blev

*) Suhm XIII. 713. 2) Smstds. 714. 3) Hvitfeld 605. 4) Smstds. 413.
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de pragtfulde Stentårne; Byen Gent opførte en sådan i For
bindelse med Rådhuset og den står endnu. Også til England 
og Italien nåde Navnet og Tingen. I Norge findes en særegen 
Slags Huse kaldet Barfrøstuer, foran hvis Indgang er opført 
ligesom et lille Tårn. Heraf slutter Ejler Sundt i sit interes
sante Skrift »om Bygningsskikken på Landet i Norge« 1862. 
(særskilt Aftryk af »Folkevennen«) S. 99—104, efter hvem 
også ovenanførte om de udenlandske Barfred er optaget, at de 
nordiske Herremænd har efterlignet deres tyske Ligemænd at 
bygge Tårn på deres Borge, først for Befæstnings Skyld, siden 
alene til Prydelse, og at Skikken er bleven efterlignet af Bønder i 
Dalarne, siden af Beboerne af Østerdalen i Norge. En Tegning 
af en Barfrøstue findes også hos E. Sundt. Efter ovenanførte 
synes man at måtte komme til den Slutning ang. vore jydske 
Barfred, at de har været små Tårne, som Kongerne har ejet 
omkring i Landet, og rimeligvis opført i de Egne, hvor de 
ingen Kongsgård havde, for der at tage ind på sine Gæsteri- 
rejser; at vi har 4 sådanne opførte i Præstegårde, tyder på at 
de må tillige have stået i et særeget Forhold til Kirken. Hvad 
Asylretten angår, da er dette en mere tvivlsom Sag og det ind
skrænker sig måske kun til den Tid, Kongen var tilstede, (sml. den 
Bestemmelse i Skånske Lov V. 7, at den Tid Kongen er inden Lands 
(□: inden Provinsen, Stiftet eller Syslet) skal hver Mand have Fred) 
hvis der virkelig har været noget ved denne Formening, der 
let kan være opstået ved Ordets Form Barfred. At man har 
trot på Asylfred her, ses af en Fortælling i Marmora Danica
II. 267 om en Bondekarl, der forat undgå Militærtjeneste flyg
tede ind i Ingstrup Barfred, dog til ingen Nytte. Præstesønnen 
Anker Bredsdorf fra Lunde vilde i Midten af forrige Århundrede 
som Alumnus på Borks Kollegium have holdt en Disputats om 
Lunde Barfred, men blev forhindret, da han kaldtes hjem til 
sin Fader, der var bleven syg.

Præster.
1. Hr. Jens var den første lutherske Præst, havde tidligere 

været Munk.
2. Hr. Thomas Lavridsen 1552.
3. Hr. Thomas Kristjernsen nævnes 1562 som Tings

vidne og var da Provst.
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4 Hr. Kristen Jakobsen Høst, Søn af Hr. Jakob H. 
i Nebel. Han blev Præst her 1573 og døde 1631 i sit 83 År 
og sit 58 Embed6år. 1584 var han Provst. I 51 År var han 
gift med Birthe Thomasdatter, formodentlig Formandens Datter, 
med hvem han havde 5 Sønner, af hvilke 1 blev hans Efter
følger, 1 Præst i Bølling og Sæding, og 7 Døttre af hvilke 1 
var gift med en Bonde i Dybvad. Hvis Hr. Per Kristensen 
Høst i Nebel var hans Søn findes de andre Børn opnævnte der. 
I Slutningen af forrige Årh. fandtes i Lunde Præstegård hans 
og hans Hustrues Billeder, malede 1620, men de brændte med 
Præstegården 1820. Han er desuden afmalet på Lunde Præ
dikestol og i Bryndum Kirke har forhen været et Portræt af 
ham (se Skadst H. S. 231).

5. Hr. Kristen Kristensen Høst, forriges Søn, f 25 
Okt. 1645 og er begravet på Kirkegården. Han var gift med 
Dorthe Iversdatter, Morbroderdatter til Jakob Jensen, Borger i 
Varde, med hvem han havde Døttrene Anne, Margrete og Bir
gitte. Hun giftede sig siden med Hr. Jens Olufsen Præst i 
Hammel.

6. Hr. Niels Lavridsen Rindom ægtede Formandens 
Datter Birgitte. Han var Student fra Ribe 1634 og ord. hertil 
15 Dec. 1645. Hans Hustru døde 1650 og han måtte tilbage
betale hendes fædrene Arv, 1000 DL, som Svigermoderen ofte 
krævede ham for. Til Gengæld flyttede han sine Medarvingers 
Gods ud i Vognporten. Anden Gang giftede han sig med 
Elisabeth Hansdatter, Datter af Mag. Hans Hansen Kjær eller 
Paludan1) i Ringkjøbing, med hvem han havde Børnene Hans 
Nielsen Paludan, Præst i Ål, Anders Lunde, Rektor i Kolding, 
Lavrids Lunde, der endnu 1685 bode i Præstegården, Birgitte, 
gift med Faderens anden Eftermand. Med sin første Hustru 
havde han en eneste Datter, Kirsten gift med Hr. Hans Madsen 
Trane i Vorgod. Hr. Niels Rindom døde 1676.

7. Hr. Kristen Simonsen Varde var Søn af Simon 
Kristensen, Glarmester i Varde og kaldtes hertil 25 Nov. 1676. 
Ifølge Skik og Brug skulde han ægte Formandens Datter, men

’) Han var Sønnesøn af Skuespildigteren Søren Paludan Borgermester i 
Kolding, der altså bliver den egenlige Stamfader for den Slægt, der 
nedleder sin Æt fra Hr. Hans Paludan i Ål.
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da hun ikke kunde overtale sig dertil, da han havde rødt Hår 
og Skæg, sagde hendes Moder: Efterdi du ikke vil kalde ham 
din Mand, skal du kalde ham din Fader, og så tog hun ham, 
men han døde allerede 2 Feb. 1684. Han købte 1676 af Hans 
Rasmussen i Kalundborg den halve Kongetiende af Lunde, som 
denne havde købt af Hr. Kristen Povlsen i Henne.

8. Hr. Rasmus Rasmussen Lassen blev fordrukken 
blandt Ansøgerne, mellem hvilke den bekendte Peder Terpager 
var. Han er født 5 Avg. 1651 i Århus, blev Stud. 1669, tog 
Attest. 1672 og kaldtes hertil 19 Feb. 1684. Næste År ægtede 
han Rindoms Datter, med hvem han havde en Søn, Niels, der 
blev Præst i Vadum og en Datter Lisbeth. Han døde 8 Feb. 
1726. Han var en lærd Mand, der aldrig gik udenfor sit Stu
derekammer undtagen Embedssager kaldte ham. Præstekjolen 
beholdt han altid på, men viste sig aldrig for Bønderne førend 
han havde iført sig Præstekraven.

9. Hr. Hans Fris C as ten sen er født i Ribe 1683, hvor 
hans Fader Kristoffer C. var Borgermester. Han blev Stud, 
fra Ribe 1699, tog Attest 1702 og blev derpå Hører i Ribe, 
hvor han var på Ode År; derefter skal han have været Regi
mentskvartermester og kaldtes 5 Feb. 1723 til Formandens 
Kapellan og Efterfølger og ægtede hans Datter. Han døde 1728.

10. Hr. Kristoffer Pedersen Ballum, Søn af Hr. 
Peder Brorson i Ballum, er født 10 Okt. 1691, blev Stud, fra 
Ribe 1706 og lå på Borchs Kollegium, hvor han 1712 — 15 ud
gav nogle Disputatser1). Han tog Attestats 1716 med bedste Ka
rakter og kaldtes af Biskoppen hertil 17 Apr. 1728, hvorpå 
han ægtede Formandens Enke og døde 1736.

11. Mag. Morten Thomsen født i Frederits 9 Nov 1688,
hvor hans Fader Thomas Andersen var Købmand, var først i 
Handelslære og havde foretaget flere Handelsrejser, før han kom 
i sin Fødebys Skole, hvorfra han blev Stud. 1708. 1710 tog
han Embedsexamen og blev næste År Huslærer hos Kaptejn 
Leth på Voldbjerg. 31 Dec. 1712 kaldtes han til Præst i 
Bredstrup ved Vejle og hertil 6 Apr. 1736. 1747 blev han
Provst og tog 1750 Magistergraden. 6 Juli 1714 giftede han

x) Se Lærde Tidender 1735. S. 67. A. Thura Idea hist. litt. 263. Sammes 
Conspectus S. 16.
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sig med Johanne Bork, Datter af Mag. Kristen Bork, Præst i 
Frederits, med hvem han havde 1 Datter, der døde ung, og 1 
der blev gift med Faderens Efterfølger i Bredstrup; og 4 Sønner 
af hvilke 1 blev Præst i Vridsted og Fly i Viborg Stift, 1 i 
Vester Skjerninge i Fyn, 1 Bogholder og Proviantsforvalter ved 
Fossum Jernværk og 1 Præst i Haslund. Alle sine Sønner 
dimitterede han selv til Universitetet, undtagen Thomas, der 
for Stipendiernes Skyld sendtes til Viborg Skole; de optog alle 
efter Fødestedet Navnet Bredsdorff og har efterladt en talrig 
Efterslægt. Hr. Morten Thomsen døde 28 Sept. 1756, hans 
Hustru 15 Jan. s. År.

12. Hr. Johan Herman Brorson er en Søn af Biskop
H. A. Brorson i Ribe og er født 1730 i Tønder, hvor Faderen 
da var Præst, blev Stud, fra Ribe 1750, fuldendte sine Studier 
i København i 2 År, var derpå 4 År Hører ved Ribe Skole og 
kaldtes hertil 6 Nov. 1756. 1758 ægtede han Magdalene Ka
thrine Bundesen, Dr. af Amtsforvalter B. til Søvig med hvem 
han havde 4 Sønner og 4 Døtre, af hvilke 2 D. døde før ham. 
En Søn blev Etatsråd, en Dr. g. m. Landmand Kristjan Thiset, 
1 gift med Konrad Gemsøe, Præst.

Hr. Brorson blev 28 Sept. 1767 Provst, kaldtes til Præst 
i Gram 1780 og døde 1800.

13. Hr. Jørgen Wederkink Søn af Hr. Henrik W. i 
Nykjøbing på Falster, er født 21de Okt. 1742, blev Stud, fra 
Nykøbing 1761, tog Attestats 1765, levede så 10 Ar i København 
og var derpå 5 År Hører ved Ribe Skole. Han kaldtes hertil 
8 Nov. 1780, blev 1784 Faderens Eftermand i Nykøbing og døde 
ugift 1802.

14. Hr. Johannes Vassard er født i Nebel Præstegård
12 Feb. 1754. Hans Fader, der var Præst her, underviste ham 
indtil han kom i 4 Klasse i Ribe Skole, hvorfra han blev Stud. 
1774. 1780 tog han Attestats og blev s. År Hører i Ribe i
Vederkinks Sted, i hvis Sted han blev kaldet til Præst her 22 
Avg. 1784, men han måtte først rejse til København forat 
prædike Dimis, hvor han vist også er ordineret. 5 Nov. 1785 
giftede han sig med Anne Bolette Goldt, Dr. af Kammerråd 
Tolder Goldt i Ribe, og da hun døde 2 Juli 1815, med Luise 
Bering en Præstedatter fra Skjærn. Han døde barnløs 17 Feb. 
1820 og 17 Maj brændte Præstegården helt ned med Arkiv og
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Kirkebøger, hvorfor Nådens År forlængedes for Enken, der 
mange År efter levede forskellige Steder her omkring i dyb Ar
mod og tilsidst døde i Ål Sogn.

15. Hr. Niels Stockholm kaldtes hertil 1821 og 1827 
til Ål, se Ål. 1 en Storm 1825 omblæste Laden, og Barfred 
måtte ved denne Lejlighed nedbrydes.

16. Hr. Niels Hansen Olivarius født 5 Sept. 1781 i 
Varde, hvor hans Fader, siden Præst i Velling, var Kapellan. 
9 År gammel kom han i Huset hos sin Farbroder, der var 
Præst i Grimstrup, sattes siden i Skole i Ringkøbing, og da 
han havde Anlæg og Lyst til Studeringer, i Ribe Skole, hvor 
han fandt Understøttelse hos flere, da Forældrene levede i 
trange Kår. 1798 blev han Student med Udmærkelse og tog i 
Okt. næste År 2 Examen. Forat kunne friste Livet måtte han 
ernære sig som Timelærer og lagde sig efter de levende Sprog. 
1 den politisk bevægede Tid, hvori han levede, kunde hans 
modtagelige Ånd ikke andet end modtage stærke Indtryk og han 
var en ivrig Fjende af Napoléon, som han anså for Frihedens 
Fjende. Forat bekæmpe denne, drog han til Tyskland og skal 
have været med i et Sammenstød ved Vejmar, hvor han fik et 
Sabelhug i Tommelfingren, men han talte altid siden med stort 
Forbehold derom. Hans Ophold i Tyskland blev ikke lang
varigt og han kom snart tilbage til København, hvor han mi
stede sine få Ejendele under Bombardementet, hvor han var en 
af Stadens Forsvarere. Senere var han 6 År Huslærer i Neksø 
og tog først 1820 Attestats med bedste Karakter. 7 Avg. 1822 
kaldtes han til Præst i Kvong og Lyne, hvor han ægtede sin 
Formands Enke og 18 Jan. 1828 kaldtes han hertil og 25 Apr. 
1838 til Højen og Jærlev, hvor han døde 9 Feb. 1848.

Han efterlod en Søn, der var jur. Kand., og døde som 
kgl. Fuldmægtig i Vestindien og 2 Døtre, af hvilke 1 er gift 
med Proprietær Friis på Stenegård i Højen S., den anden lever 
ugift hos Moderen i Vejle1).

17. Hr. Markus Peter Teisen er en Søn af Kjøbmand
Hans T. i Odense og Dorthea Elisabeth Abel og er født 16 
Avg. 1811. 1827 blev han Stud, fra sin Fødebys Skole og tog
Embedsexamen 1832 med bedste Karakter. 1833 blev han

1) Selmers nekrologiske Samlinger II. 71—74.
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Lærer hos Amtsforvalter Karø i Thisted, indtil han 1835 kom 
på Pastoralsemnariet i København, tillige var han Lærer ved 
Efterslægtens Friskole, hvor han 1836 blev Inspektør. Derpå 
var han 1 År hjemme på sin Moders Gård Annasholm ved 
Odense og kaldtes hertil 25 Juli 1837. 20 Sept. 1839 blev 
han gift med Povline Kristiane Gustava Holm, Dr. af Pastor H. 
i Brendekilde i Fyn og havde med hende 4 Sønner, af hvilke 
1 er død og 1 theol. Kand. og 3 Døtre. Efter hendes Død 
22 Feb. 1853 ægtede han 14 Sept. 1854 Thora Sofie Holck, 
Dr. af Toldinspektør Holck i Slagelse, med hvem han har flere 
Børn. 9 Juli 1857 kaldtes han til Fanefjord på Møn, hvor 
han havde det Uheld, at Præstegården 1861 brændte med alt 
Bohave.

18. Hr. Jens Søren Langhoff født 1 Okt. 1802, Stud. 
1824, tog Attestats 1832, kaldtes til Præst i Vildbjerg 2 Nov. 
1843 og hertil 1857. Hans afdøde Hustru, med hvem han har 
1 Datter, var Datter af Gårdmand Knud Jakobsen i Rærup.

Niels Steffensen var Degn i Lunde og Ovtrup 1562, 
efter ham Steffen Nielsen, derpå Snedker Jens Kristensen i 
Hallum, der 1623 undslog sig ved at ringe med Kirkeklokken 
og i Anledning af hvem der toges Tingsvidne, at han og hans 
Forgængere alle havde haft Degnebolet i Ovtrup. 1681 blev 
Jens Lavridsen Møjkjær Degn her. 1649 havde Degnen 9 Td. 
Byg i Indtægt, men måtte give 5| Td. til Varde Skole. 1690 
berettes om Lunde, Ovtrup, Henne, Lønne, Ål, Lydum og Lønne 
Sogne, »at der ikke er andre Degne end nogle Bønder, som 
ikke nyder anden Indkomst end hvad Bønderne dem til en liden 
Kendelse kan give, særdeles forat ringe med Klokkerne til sæd
vanlige Tider, ellers har de Gårdsparter i Fæste og nære sig 
af deres Avling, ligesom andre Bønder.«

Sjælegavekorn svares ligesom i Henne også i Lunde, Ov
trup og Nebel.

Ovtrup Sogn.
Navnet skrives i det 14 og 15 Årh. Vgthorp, hvilket 

vistnok må afledes af Mandsnavnet Ugge. Gravhøje findes 
her mange af, navnlig på Rottrup Mark. Øst for Kirken ligger 
Tinghøjene. Sognets Hartkorn er nu 215 Tdr. 3 Skp. 1662
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var det 187 Tdr. 4 Skp. 3 Fd. 2 Alb. til en Værdi af 9208 
Rdl. 1 Ort 16 li.

Byer og Gårde:
Ovtrup 1662 3 G. 2 Bol 1 Hus og Annekspræstegård. 

Denne By menes vistnok ved det Vttorp (læs Uctorp ?), hvor 
Margrete Hr. Joh. Nielsens Hustru for sin Sjælemesse gav 4 
Skilling Bygs Jord1) til Ribe Domkapitel.

Vittrup 1662 4 G., hvoraf 1| øde, 1 Bol. 1655 toges 
Tingsvidne, at den Hede og Kær mellem Vittrup og Bale altid 
har været en fri fællig Mark.

Rottrup skrives 1486 Radtorp og senere Ratorp. 1564 
toges Tingsvidne at det Hus Hans Sørensen i Rotarp ibor, har 
der aldrig med Rette ligget mere Jord og Ejendom til end det 
Stykke Kirkeager, det står på, og Jens Jepsen i Rotorp vidnede, 
at hans Fader først lod dette Hus bygge på øde og at der al
drig havde været bygget derpå forhen og aldrig var gået Skyld 
deraf til Kronen førend nu Peder Bild på Riberhus lod det 
indskrive for 8 /3 til Forbedelsepenge2).

Skyhede 1662 3 G. 1 Bol 3 Huse.
Allerslev 1662 4 G. 4 Bol, for 100 År siden hed 2 

små Steder her Galkjær og 1 Væring. 1564 skreves Navnet 
Alsleff.

Skolborg (udtales Skuelborg).
Torbøl skrives 1486 Thorebøle, var 1662 3 G. 1 Hus.
Dejrup var 1662 2 G. 1 Hus.
Gammelgård 1662 1 G.
Rævsgård var 1662 afbrudt og øde.
Løftgård 1521 Løfftegardh, 1662 1 G.
G ad gård 1662 2 G. 2 Bol, deraf 1 øde og afbrudt.
Bækhus 1662 1 G.
Bale 1662 1 G. Navnet af bali, en Høj.
Vester Debel var 1662 2 Bol.
Desuden Småsteder: Søndertange, Vejsand, Toftløs, Ny

bro, Søvighuse. I det 17 Årh. nævnes Heltoft, hvorefter Åen 
ved Søvig forhen havde Navn.

*) SRD. V. 536. ’) Geneal. Selsk. Arkiv.
Danske Samlinger. II. 5
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Sø vig.
Denne Gård er sammenlagt af 2 Bøndergårde af hvilke 

den der lå syd for Heltoft Å hed Vige eller Vig, den nævnes 
1486 Wiigh og 1638 kaldes den i Præstens Indberetning »en 
eneste Gård Vige«; den lå i Jandrup Sogn; den anden nord 
for Åen hed Søgård, der 1635 nævnes som værende 1 Gård 
og 1 Bol og hørte da tilligemed Vig til Hennegårds Ugedags
tjenere.

Søvig siges i Dansk Atlas at være anlagt 1639. Anlæg
geren var Kristoffer Hvas til Hennegård. Ved 1760 be
stod Borgegården af 3 Fløje, af hvilke en var bygget af den 
daværende Ejer, der også havde opført Ladegårdens 3 Fløje; 
Borge- og Ladegård var adskilte ved en Grav, der gik udenom 
den første. Da staldedes der 70 Stude. Nu er Gården sam
menbygget i 4 Længer og kun det teglhængte Stuehus giver 
den nogen Anseelse; Gravene er forlængst udjævnede. Gårdens 
Bygninger lå i Jandrup Sogn og den regnedes som liggende i 
dette Sogn endnu' 1678 (i Amtsregnskaberne); fra 1642 gav 
Kristoffer Hvas Offer til Præsten i Jandrup og Søvigs Stole 
fandtes øverst i denne Kirke. Senere er Gården bleven regnet 
under Ovtrup Sogn, rimeligvis på Grund af den dårlige Kirke
vej, dog vedblev man med at betale Offer til Jandrup Præst.

Den ny Herregård var kun kort Tid i Rolighed; i Beg. af 
1644 gæstedes den af de svenske Røverpartier, navnlig herjedes 
den af Oberstløjtenant Israel Isaksen, hvis Folk borttog 4 Øksne, 
men Oberstløjtenanten bandede over at de ikke havde fået fler; 
de havde tvunget en Mand fra Varde til at vise dem Vej og 
drive Kvæget for dem til Varde, forresten plyndrede de ikke 
mere den Gang. Senere kom udentvivl oftere Plynderpartier, 
navnlig vides at alt Kornet både på Hennegård og Søvig blev 
borttaget. Både herved og på anden Måde gik det tilbage for 
Kristoffer Hvas, om hvem henvises til Hennegård; imidlertid 
beholdt hans Enke Søvig nogle År efter hans Død. Da hun 
selv bode på Hennegård, har hun drevet Søvig ved Forpagtning 
og som Forpagter eller Forvalter havde hun en Mand ved Navn 
Anders Nielsen. Hans Fader Niels Baltzersen var Præst i 
Åstrup og Starup omtrent 1614—59; der fortælles, at hans 
Sønner, rimeligvis i Krigen 1643—45, ophidsede nogle fjendlige 
Soldater i den Grad, at de vilde opbrænde Præstegården, men
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Synet af den gamle gråhærdede Fader indgød dem sådan Ær
bødighed, at de afstod derfra. Anders Nielsen blev Skriver på 
Riberhus og nævnes udentvivl som Underskriver 1660, noget 
efter er han bleven kgl. Ridefoged, det vil sige Forvalter over 
det kgl. Gods i Amtet. Denne Post i Forening med hans Be
styrelse af Søvig har vel svaret god Regning og 9 Maj 1669 
kunde han købe denne Gård af Anne Staverskov tilligemed 5 
G. og 2 Bol Bøndergods.

Kort efter ægtede han Kristoffer Hvasses Datter Hedevig 
Elisabeth Hvas, der som udrunden af høj adelig Stand ikke 
kunde gifte sig med en simpel Ridefoged, men vel nok med 
en sådan, der tillige var Herremand ; hun begyndte også alle
rede at blive tilårs, og der var på den Tid kun få eller ingen 
Partier af Adelsstanden på denne Egn; dog er denne Forbin
delse bleven betragtet som en Mesalliance, idet hun stadig 
endog som gammel Kone kaldes »»Jomfru«, som om hun ikke 
virkelig var gift med ham. Anders Nielsen synes at have været 
en virksom Mand; i Forening med Niels Nielsen på Endrupholm 
erhvervede han sig ved Udlæg Hesselmed, som de delte mellem 
sig, men det gik tilbage for ham, idet hans eneste Søn Kri
stoffer Andersen eller som han selv kaldte sig Hvas ødelagde 
sit Gods, og lod Faderen overtage sin Gæld. Anders Nielsen 
døde c. 17101) og er som fra 1709 boende på Hesselmed, 
hvis ene Halvdel han forpagtede af Niels Nielsen, begraven i 
Ål Kirke, hvor hans og Hustrus Navnetræk findes på Gitret 
foran deres Begravelse, fra hvilken deres Kister dog i forrige 
Årh. blev borttagne. De havde oprettet det Testament, at den 
længst levende skulde sidde i uskiftet Bo, da Sønnen ellers 
vilde ødelægge det hele, og Hedevig Elisabet Hvas beholdt 
altså Søvig og det halve Hesselmed, men Boet var behæftet 
med Gæld af omtrent 6000 Rdl., hvilket vil sige meget på den 
Tid og 1713 måtte hun give en af sine Kreditorer, Rasmus 
Bundesen, Pant i Søvig og Hesselmed2). 1714 klagede hun i

x) 1682 var Besætningen 3 Heste, 6 Kør, 30 Stude, 2 Kvier, 2 Får, 2 
Svin, 12 Geder. 1678 holdt de 2 Karle og 2 Piger.

2) 1710 og 1711 havde hun på Søvig af Tjenestefolk: en Avlskarl med 
halvårlig Løn 3 Rdl. 2 en Røgter ligeså med 2 Rdl.; en Tjenestepige 
2 Rdl. og en anden 2 Rdl. 4 & om Året. Desuden havde hun i Huset 

5*
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en Ansøgning til Kongen over sin fortrykte gældbundne Tilstand 
og beråbte sig på sin Faders Tilgodehavende hos Kronen fra 
1645 for 7,586 Rdl., der aldrig var betalt; hun fik da Livsbrev 
på Jandrup Kongetiende. 20 Jan. 1717 solgte hun til Etatsråd 
Oluf Krabbe til Bjerre Søvig og sin Del af Hesselmed, men 
har måske forbeholdt sig Brugsretten af den sidste Gård sin 
Levetid, hvor hun vistnok har bot til sin Død, der er indtruffen 
omtrent 1720.

Etatsråd Oluf Krabbe havde Gården nogle År, indtil Rasmus 
Bundesen købte Søvig 1723; han havde allerede haft Pant i 
den i H. E. Hvasses Tid. I Ovtrup Kirke findes et Gravmæle 
over ham, der her kan anføres: »Stille, besjælede Aske, dri
vende for Verdens ustadige Vinde, hør, o hør dog en Svane
sang i følgende varselfulde Eko: Forrådnelse er min Fader, og 
Ormen min Moder. Given til Erindring om din sidste Skæbne. 
Fra Uforkrænkelighedens Sæd det sovende Muld her lige udenfor 
i Jordens Skød nedlagt af den velædle og højfornemme Herre, 
Herr Rasmus Bundesen til Søvig, forhen udi Ribe på 6te År 
kongelige Majestæts Amtsforvalter med største Berømmelse, 
fordi han både i og udenfor Embedet var, som han indtil sidste 
Åndedræt forblev, en rigtig Mand, utrættelig i Arbejde, tro i al 
sin Gjerning, ligeså oprigtig som tjenstvillig mod enhver, ikke 
mindre ustraffelig end retsindig, så denne Egn med Højagtelse 
erindrer hans Navn, prøvet udi utallige byrdefulde Vanskelig
heder, dog ej uden Prøve på Herrens altid vågende Forsyns 
Øje, som veiledede hans gode og sunde Fornuft igennem dem 
alle. De begyndte med Livet af kristelige Ægteforældre udi 
Øster Hæsinge i Fyn d. 13 Juli 1679, vokste op tilligemed 
hans Ungdoms Alder, som måtte øves og prøves iblandt Frem
mede, nåde først deres fulde Højde i hans Alders 82 Aar. 
Ved den Højestes mægtige Arm, som stedse opholdt og styr
kede den bebyrdede og bestemte efter sin egen Visdom Byr
den en ny Støtte og kom et nyt Liv under samme udi den 
fuldbyrdede Ægteforening Anno 1723 med den da på Lydum- 
gård værende velædle og højfornemme Jomfru Gjertrud Marie

2 Sønner af afdøde Amtsforvalter Jens Kristensen, til hvem hun holdt 
en Huslærer, Herman Bøtcher, der fik i Løn 6 Rdl. 4 | om Året.
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Vejrum. Dette forenede Liv blev mere og mere oplivet ved 
fire velsignede Livs Planter, af hvilke Himlen selv optog en 
udi det andet Års dejlig blomstrende Grøde og forplantede 
hende, hvor der er evig Sommer, forventende at sætte i samme 
(Jrtebed de øvrige såvelsom deres af Dyd bekendte og i 
Kærlighed usvigelige Moder, som med vor salige høstede udi 
38 År og endnu daglig høster Himlens rige Velsignelse på 
Søvig, hvorfra Døden forflyttede dens Ejer 28 Jan. 1761 til 
det søde Hjem udi Faderens eget Hus grundfæstet på Evig
hedens Klippe.

Bundesen havde 1715—21 Forstrandene i Ribe Stift i For
pagtning for 466 Rdl. 4 fy årlig.

1760 købte Bundesen Filsø 0.
Hans Enke ejede Gården til 1763, hvad enten hun da er 

død eller har overladt den til sin Svigersøn Tøger Sterm, der 
siden bode på Hanevang.

Senere Ejere er: Kaptejn Mylfordt (1786), Kaptejn 
Karl Vilhelm Gyldenfeld, gift med Geske Stokholm, Rit
mester Andreas Karl Rosenørn død 1841, købte Gården 
1834, Jebsen fra Åbenrå, Smidt fra Haderslev, Viborg, 
Kristen Jensen Alsing og Effsen.

Kirken.
Ovtrup Kirke har rimeligvis været Herredskirke eller som 

det kaldtes Fjerdingskirke i Vester Herred1). Skibet er opført 
af Tufsten og har de for denne Bygningsart ejendommelige 
Bueprydelser. Koret er derimod hugne Sten og ender i en 
Runding. Hele Kirken har Hvælvinger, den østlige i Koret er 
lavere end de andre og siges at være bygget af en bodfærdig, 
der herved vilde afsone sin Brøde. Kirken var helliget St.

Den har været Herredskirke, medens Tinget holdtes i dens Nærhed. 
I Indledningen har jeg ment at Tinget altid er holdt øst for Ovtrup, 
men ved nærmere Overvejelse bliver det rimeligt at det først er hen
lagt dertil efterat Kjærgårds Birk 1572 blev indrettet og at det til da 
var holdt i Borre i Ål Sogn, hvis Kirke udentvivl har været den op
rindelige Herredskirke.

Om Herredskirker se en Afhandling af mig, der vil blive trykt i 
Ny Kirkehist. Samlinger.
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Bartholomæus2). I Alterbordet har været et lille firkantet Hul, 
hvori fandtes en lille trekantet Blyæske, indeni hvilken lå et 
lille Stykke Ben, indsvøbt i Linned. Altertavlen forestiller 
Nadverens Indstiftelse. Prædikestolen har Årstallet 1582. 
Epitaphium findes over Rasmus Bundesen til Søvig og Hustru; 
forhen lå også her Ligsten over Løjtnant Peder Jørgensen 
Hornstrup, død i Ovtrup 6 Sept. 1751 og Hustru Katrine Si
monsen død 17 Sept. 1764.

J) Indber. til O. Worm.
(Sluttes).
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Et Øienvidnes Beretning om Kjøbenhavns ildebrand, 
October 1728.

Meddelt af C hr. Bruun.

Originalen, paa Islandsk, findes i det store kgl. Bibliothek, ny kgl. 
Saml. 4, Nr. 681, b. Forfatteren, som ikke har anført sit Navn, skal være 
Jon Olafsen fra Grunnavik, Arne Magnussens dygtige Discipel (Efterret
ninger om ham ere meddelte af Werlaulf i Nordisk Tidsskrift for Oldkyn- 
dighed, 111, S. 4—6). Oversættelsen er besørget af Hr. Cand. theol. Bjarnarson.

Om hvorlunde, hvor, og til hvad Tid Ilden opstod.
Den 20. October, den sidste Onsdag i Sommeren ved 

Aftenstid, Klokken mellem 7 og 8, opstod der lid i store 
Clemensstræde hos en Marketenter, som efter Sigende den Dag 
havde været beskjæftiget med at støbe Lys. Samme Dags 
Eftermiddag skal saa et Barn der i Huset have baaret et tændt 
Lys op paa et Loft fuldt af Hø eller Høvlspaaner, for at søge 
om et Legetøi, som det havde tabt deroppe den samme Dag; 
men Lyset faldt i Høet, som strax flammede op. Barnet blev 
raadvildt, kun gik det ned paa Trappen, hvor det stod og græd 
og beklagede sig over at have faaet et Slag, af Flammen nemlig, 
som slog det op i Ansigtet. Da Folk hørte Barnets Skrig, gik 
de op paa Loftet og søgte at slukke, men lukkede imens Døren 
saalænge, indtil det var umuligt længere at skjule, at der var 
Ildebrand; Ilden brød saa ud, og i Løbet af en kort Tid var, 
som man nok kan tænke, Loftet gaaet op i Luer.

Om Aarsagerne til Ildens Omsiggriben.
Det blæste en overvættes stærk Storm af Sydvest; Tid efter 

anden om Natten faldt der nogle Regndraaber, men Klokken
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mellem 8 og 9 regnede det heftigt, thi hele Himmelen var be
dækket med tætte af Stormen fremdrevne Skymasser, som Tid 
efter anden spredtes, om end kun for et Øieblik. Dette Veirlig 
holdt ved hele Natten og den følgende Dag, som det ogsaa 
baade før og efter denne havde været fremherskende hele Maa- 
neden igjennem. Men Faldet af en ubetydelig Regn havde 
ingen Indflydelse paa Ilden, som, efter at have skaffet sig Udløb 
gjennem ovennævnte Loft, strax blev ført af Vinden med stor 
Voldsomhed mod de nærmeste Huse. Vægterne, som allerede 
vare komne paa Gaderne, raabte paa Stedet: Brand! Brand! 
som Skik og Brug er, og Stormklokken lød. Brandfolkene ind
fandt sig med deres Sprøiter, samt de Folk, der førte Vand
tønderne, men ingen af dem kunde rigtig komme til, thi baade 
Clemensstræde, Vognbadstuestræde, og de nærmest liggende 
Gader ere saa smalle, at det hverken var muligt at vende 
med Vognene eller paa rette Maade at anbringe Sprøiterne, 
eller styre dem paa Grund af den trange Plads. Desforuden 
var der Mangel paa Vand, saa at Raabet: Vand! Vand! almin
delig var at høre overalt til langt ud paa Natten. Blev Folk 
desaarsag nødte til at tage Vand fra Rendestenene, hvilket kun 
havde til Følge, at Slangerne bleve tilstoppede med Skam, 
uden at Vandet gjorde den mindste Nytte. Eftersom Sprøiterne 
vare uden Vand, men fulde af Skarn, saa revnede Slangerne, 
og bleve de paa den Maade aldeles ubrugelige.

Vandmangelen var fremkaldt:
1) Derved, at Commandanten havde taget Vand fra 7 Qvar- 

terer, som vare i den Del af Byen, der laa nærmest det Sted, 
hvor Ilden kom op, for derved at fylde Peblingesøen, som var 
blevet udgravet1) om Sommeren udenfor Nørreport; dette gjorde 
han for desto hurtigere at faa bemeldte Udgravning fyldt med 
Vand, hvilket kunde have ladet sig gjøre i lidt længere Tid med 
Vand fra 2 Qarterer, man havde jo ingen Fjender i Vente mod 
Byen. Byen havde saaledes manglet Vand i en halv Maaneds 
Tid; to Dage før Ildebranden var der vel lovet Vand efter 
Folks indstændige Anmodninger, men Løftet var endnu ikke 
blevet opfyldt. 2) Endnu en Grund til Vandmangelen var den,

Udgravningen var allerede begyndt i Sommeren 1725. Søen skulde 
være 300 Alen bred og 8 Fod dyb. U. A.
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at Commandanten i denne Nat ikke dristede sig til uden Kon
gens Samtykke at aabne Vesterport, for derigjennem at hente 
Vand fra Stadsgraven (den Gang laa der ingen Hær udenfor 
Portene), indtil han endelig besluttede sig dertil, da Folk tilsidst 
havde faaet Øinene op for, at liden ikke var tilsinds at rette 
sig efter sendrægtige Forholdsregler. Som Følge af Alt dette 
fik Ilden saaledes Overhaand, at den slet ikke ændsede Sprøi- 
terne; Vinden var desuden overvættes stærk. Baalet førtes nu 
over i Vestergaden. Luften foroven syntes saa rød, som om 
det var en flammende Sky, der voxede i samme Grad, som 
Baalet. Stormen førte denne Flammesky foran Ilden, saa at 
Klokken mellem 8 og 9 havde den næsten naaet Vor Frue 
Spir, men Gnisterne, mere end fingerlange, fløi som i det 
tætteste Snefog lige indtil Rundekirke. Ved denne Tid var 
Gammeltorv og de tilgrændsende Gader saa fulde af Folk og Vogne, 
at det var forbundet med Vanskelighed at komme frem; dette 
var dels Brandfolkene og andre, som hjalp til ved Slukningen, 
dels andre, der flyttede deres Gods, og for det tredie Folk, 
der af Nysgjerrighed stimlede sammen for at se Baalet. Vester
gade var nu begyndt at brænde mod Vest, hvilket jeg kunde 
se fra Vor Frue Taarn, Klokken omtrent 9. I en meget kort 
Tid trængte Ilden rasende fra Vestergade til Larsbjørnstrædet 
tværs over i Studiestræde; trode nu de fleste at Ilden vilde 
skjære dette Hjørne af Staden, og lade det bero derved, men 
lige mod Midnat tog Sagerne en anden Vending, saa dreiede 
Vinden af mere mod Vest, og stod saaledes tværs ind over 
Staden.

Nu maa man ei glemme at anføre, hvilke Foranstaltninger 
Byens Øvrighed satte i Værk. Commandanten Sponech, som 
før er nævnet, var tilstede om Natten og var saa ivrig i Tje
nesten, at han huggede løs ei alene paa de Folk, som ei vare 
af Brandfolkene, men ogsaa paa selve Brandfolkene, og dem, 
der vare ifærd med at slukke Ilden og pumpede Vandet op 
ved Vesterport, saa at de efterhaanden listede hjem, for ei der 
at modtage Prygl. Vidste han tilsidst næppe selv, hvad han 
gjorde. Soldaterne lod man hele Natten og den følgende Dag 
staa ude paa Grønland, for at oppebie nærmere Ordrer. Be
klagede de sig over, at de ei vare bievne tagne i Tjenestep 
friske; men Natten før Fredagen, da de endelig bleve tagne til
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Hjælp, vare de kraftesløse og selv da fik man ved deres Bi
stand Magt over Ilden. Det Rygte gik ogsaa, at Borgerne i 
Begyndelsen ei havde villet give deres Minde til, at Soldaterne 
indblandede sig i Sagen, eftersom de mente, at de uden deres 
Hjælp vilde faa Sagen klaret. Præsidenten opholdt sig om 
Natten ude i Kastellet. Politimesteren Hans Himmerich 
var den første Del af Natten tilstede ved Ilden, efter Sigende 
ikke saa særdeles ædru. Senere hen, da Folk begyndte at 
stimle fra Ildebranden, saa tog ogsaa han hjem til sit Hus, for 
at faa sine egne Sager bjergede; derefter siger man saa, at 
han har faaet sig en ny Hjertestyrkning, hvorpaa han igjen 
indfandt sig ved Ilden, men blev der ingen lang Tid, eftersom 
han sov Rusen ud ude paa Tømmerpladsen, hvor han havde 
ladet opføre et Rullehus for Skjøgerne; han var saalunde lovlig 
undskyldt.

Holmens Admiral red op ad den ene Gade og ned ad den 
anden og gloede paa Ildebranden. Da Matroserne flere Steder 
havde faaet Ilden dæmpet, siger han til dem, at de Hundsfotte 
gjorde bedst i at forføie sig ud til Holmen, for at passe Kon
gens Flaade; her var ingen Ting for dem at gjøre. De maatte 
altsaa gaa bort, men om en føie Tid begyndte Ilden at rase 
med forøget Heftighed, som det var til at vente. Kun to af 
Raadmændene vare tilstede, deraf den ene Fjeldsted, som nu 
er blevet Stadshauptmand. Af de andre gik alle hver til sit, 
for at søge at bringe sine Eiendele i Sikkerhed.

Da nu Brandfolkene saae, at de stode under en saa jam
merlig Commando, saa smuttede ogsaa de hjem, for at redde 
hver sit. Saalunde vare disse Bestræbelser af Byens Formænd 
søvnige og sendrægtige i denne Nat. Dette skal ogsaa den 
luneborgske Envoyé have anerkjendt; han sad om Natten til Hest 
paa Gammeltorv, men da han saa, hvordan de bare sig ad, saa 
sagde han dem, at paa denne Maade vilde de aldrig faa Bugt 
med Ilden, og, hvorsomhelst denne deres Adfærd blev kundbar 
udenlands, vilde den blive dem til evindelig Skam. Hvilket og
saa for endel gik i Opfyldelse; thi kort før Julen begyndte 
man her i Kjøbenhavn at høre, at Hamborgerne saa smaat trak 
paa Smilebaandet, naar Talen var om deres Bedrifter under 
Ildebranden. Kjøbenhavnerne selv glemte heller ikke at give
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dem et lignende Skudsmaal, ei heller Præsterne fra Prædike
stolen, selv efter en lang Tids Forløb.

I Førstningen, da man havde faaet Vand, efter at Porten 
var bleven aabnet, mente man at Sprøiterne vilde være tilstræk
kelige, men undlod at nedbryde andre Huse end netop dem, 
som allerede vare stukne ibrand. Dette undlod man baade ved 
Vestergade og Nørregade og ved de mellemliggende Gader. 
Men dette, aldrig at nedrive Husene, førend de allerede stode 
i lys Lue og saa først at nedrive dem, eller skyde dem i Grus 
— var til stor Skade. Torsdag Morgen hindrede de faa af 
Brandfolkene, som vare bievne tilbage ved Ilden, Baalet fra at 
overskride Nørregade i 3 Timer, alene ved at oversprøite Taget 
af Husene paa den østlige Side af Gaden, saa at de vare 
vaade, men alligevel fik Ilden tilsidst Overhaand. Hvor let 
vilde det saa ei have været, at standse Ilden, hvis man havde 
nedbrudt Husene itide ved denne Gade? Vinkjælderen »Blasen« 
sprængte de iveiret med Krudt om Morgenen, for at den ei 
skulde bringe Ilden over paa Frue Kirke, men dette fremfor 
alt bragte Ilden over paa den; blev Spiret først stukket i Brand 
ved den Varme, der udviklede sig i Luften, da Vinkjælderen 
blev sprængt iveiret, men Bispegaarden bidrog ogsaa sit dertil; 
der mente man der var brændt Sager til en Værdi af 40,000 Rd.

Kongen red omkring Baalet først om Natten, ogsaa var 
han hele Tiden med Prindsen oppe paa Voldene. Han red 
ogsaa alle Gader rundt, især om Natten.

Om til hvilken Tid de forskjellige Dele af Byen 
brændte, og om Adskilliges Tab.

Mens Ilden endnu brændte i Vestergade omtrent Kl. 9, løb 
den tvers over mod Studiestrædet. Professor Stenbuch fik til
strækkelig Folk, saa at kan kunde bjerge det meste af sit; sit 
ikke synderlig store Bibliothek lod han bringe til Assessor 
Gram, hvor det senere hen blev et Bytte for Ilden. Professor 
Horrebow fik Intet bjerget af alt sit, med Undtagelse af de 
Klæder, han stod og gik i; kun hans ældste Søn var iført sine bedste 
Klæder; han gik saaledes fulgt af sine 5 Børn blottede for Alt. 
Siden har han opholdt sig paa Walkendorfs Collegium; det 
blev hans, som saa mange andres, Men, at han forlod sig paa
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fornuftige Foranstaltninger mod Ilden, og desaarsag alt for sent 
tog sig i Vare for Faren.

Biskop Worms Gaard stod yderst i den nordlige Ende af 
Studiestrædet lige for Vor Frue Kirke, den brændte først sent 
Kl. 9 om Dagen. Biskoppens Bibliothek, hvori han efter For
lydende havde sat mellem 14 og 16,000 Rd., blev bragt ind i 
Vor Frue Kirke. Hans Frue laa syg, men han selv var fra
værende paa en Visitats ude paa Landet, og da han der saa 
Ildebranden, skyndte han* sig ind til Byen, men da var Alt 
forbi. Kun tre Bøger vare ham levnede, som han havde havt 
med sig paa Visitatsen. Hans Frue døde kun nogle faa Timer 
efter Branden. Ilden kom i Studiestrædet Kl. 4 om Natten, 
og rasede der hele Morgenen indtil KL 12. I Stenbuchs 
Gaard kom Ilden Kl. 6, og var udbrændt Kl. 9, men i Biskop
pens Gaard kom den omkring 8; disse Gaarde stod længst imod, 
fordi de var grundmurede.

Derfra løb Ilden med forbausende Hurtighed over i St. 
Pederstræde. Paa Walkendorfs Collegium staar hele nederste 
Stokværk, medens øverste Stokværk blev ødelagt. Alle Huse der 
bagom lige til »Tydske Kirke«, og opad Gaden paa samme 
Side brændte lige ned til Grunden; kun en liden Strækning ved 
Gadens Munding lige op mod Volden blev staaende.

Den samme Nat mellem Kl. 10 og 11 kom der Ildløs paa 
Nørregade vesterud hos en Brygger. Aarsagen var den, at en 
Maltgjører var oppe paa Loftet, for at kaste Malt ned; her 
hørte han Larmen, og løb ud for at høre sig for om Ilden, 
men lod en Stump brændende Lys, som han havde klinet til 
en Tværbjælke, blive tilbage; da han saa kom til Brandfolkene, 
tog de ham uden videre fat og satte ham i Arbeide hos sig; 
men efter en god Tids Forløb kommer han ihu, hvor uforsigtig 
han har ladet Lyset tilbage, og fortæller dem det, men de ville 
ikke tro ham, og give ikke slip paa ham. Kort Tid efter brød 
Ilden ud igjennem Taget i Flammer, og blev denne lid inden 
kort ikke mindre end den første; her kunde den nemlig rase 
uhindret. Var Ilden saalunde paa begge Sider af Tydske Kirke, 
som alligevel holdt sig til Kl. 8 om Morgenen; da fik Ilden 
tilsidst Bugt med den. Først blev en Brændestabel, som stod 
op ad Kirken, stukket i Brand, derefter fængede saa Ilden i 
Kirken, ellers mener man at Kirken vilde have holdt sig.
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Ved denne Tid strøg Ilden hen ad den vestre Side af 
Nørregaden. Om Morgenen skjød de »»Blasen« ned, som dan
nede Hjørnet paa Gammel-Torv, samt Sukkerhuset og Garverens 
Hus der overfor, og nedbrød den anden Vinkjælder »Dyrkjøb«, 
som stod paa den anden Side af Gaden ved Siden af Kirke- 
gaarden. Men dette hjalp ikke Kirken det mindste, thi den 
fik Ilden fra Biskops-Gaarden og »Blasen«, og blev Spiret først 
angrebet. Saa hedt blev der oppe i Taarnet, at Ingen kunde 
holde ud at være der i Nærheden af Klokkerne, men dog kunde 
man ingen Ild se Kort Tid efter slog Røg ud igjennem Vin
duerne, hvor Klokkerne vare indenfor, og blev suget ind igjen. 
Dette gjentog sig trende Gange, ligesom naar en Mand trækker 
Aande; derefter begyndte Gnister at flyve ud fra Spiret, og 
endelig stod det i Flammer, og lige efter faldt det ned paa 
Nørregade uden at gjøre nogen Skade. Dette tildrog sig Kl. 
mellem 9| og 9|. Fra Nygade var Kongen Vidne til at Spiret 
faldt; det underligste var, at Klokkerne faldt ned i Form af 
Kugler, og blandede med Sand lignede de mest Smedeslagger. 
Indtil da havde Mange havt det Haab, at Ilden ikke vilde faa 
Bugt med Kirken, idet de sagde: »Herren bevarer vel sit Tem
pel«, og Mange havde ført deres Gods derind, som kun bevir
kede, at Ilden havde rigeligere Stof til at tænde i; og brændte 
Kirken først fuldstændig indvendig. Saa sneg Ilden sig ned i 
Gravkamrene og fortærede baade Ligkister og Dødningeben. 
Kun Danneskjolds Moders nylig forfærdigede Alabast-Lig- 
kiste forblev lidet beskadiget, kun et Hjørne af Kistens Laag 
faldt af, og nogle af de udhugne Ornamenter paa Siden af 
den; den stod paa venstre Side af Døren, naar man gaar ind. 
En anden Ligkiste i et Gravsted paa høire Side i Choret var 
ogsaa efter Sigende uskadt; forøvrigt blev denne Kirke saa 
ødelagt i Bund og Grund, at Intet stod tilbage af den, med 
Undtagelse af Choret bag Altret. Saaledes gik det ogsaa med 
Gravstederne i de andre Kirker, som brændte. Nu fløi de 
brændende Gnister omkring i saadan Mængde, at man skulde 
have troet, at Ilden blev øst ud.

Mens Kirken endnu stod i Flammer, brændte ogsaa Klo
stret med Famuli Hus, det medicinske Kunstkammer, Auditoria, 
samt Præsternes Hus, men Consistorium, som stod mellem
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Klosteret og Auditoriebygningen blev mærkværdig nok uskadt. 
Dette tildrog sig alt samtidigt Kl. 10.

Saa sprang Ilden med ustandseligt Raseri over Lille Fiol
stræde og paa den Side ned ad Store Kannikestræde. Confe- 
rentsraad Bartholin var begyndt at flytte allerede tidlig om 
Natten (Kl. 11) og fik saalunde bjerget det Meste af sine Ting, 
men hans Broder, Doctor Hans, tog sig ei saa tidlig iagt og 
fik desaarsag mindre bjerget. Paa den anden Side af Kannike
strædet skred Ilden ei saa hurtigt frem. Assessor Gram fik 
alle sine indbundne Bøger bjergede, thi mange laante Haand 
for at hjælpe ham, men de uindbundne tabte han. Paa denne 
Side skred Ilden saa meget langsommere frem end paa den 
anden, at, dengang Borchs Collegium brændte, var Assessor 
Arne Magnussen’s Gaard endnu ei kommet i Brand, end- 
skjøndt den var ligeover for, men da den brændte Kl. omtrent 
4, var det allerede mørkt baade af Røg og af Aften. Fik han 
kun lidet reddet af et stort Bibliothek bestaaende af udvalgte 
Bøger; der blev mangen en gammel og god Bog, skreven og 
trykt, et Bytte for Ilden, og er dette Tab ubodeligt, thi somme 
af Bøgerne fandtes kun hos ham, somme vare de bedste af 
dem, der havdes. Det samme kan man sige om mange af de 
Sjeldenheder, som fandtes paa Borchs og Eilersens Collegier, 
og ikke mindst paa det medicinske Kunstkammer i Kloster- 
gaarden.

Derefter tog Ilden Prof. Londemanns Gaard og Eilers 
Collegium, men paa den anden Side af Gaden Prof. Ancher- 
sens Gaard og Regentsen; af Regentsen blev Kirken imidlertid 
staaende uskadt, thi Studenterne rev Taget af den og de 4 
Kammere nærmest ved Porten paa høire Side. Regentsprovsten, 
Fr. Nannestad, og nogle andre bragte alle deres Eiendele 
ned i Kjælderen under Kirken, og tildækkede det med Muld; 
fik det alt uskadt igjen.

Fra Regentsen og Skidenstræde væltede Ilden sig omtrent 
Kl. 4 ud over Kjøbmagergaden1); først blev Klokker Søren 
Mathiesens Hus angrebet, saa at Rundekirke allerede Kl. 5

De hurtigste Fremskridt gjorde Ilden denne Dag og Aften fra Nørre
gaden henad Volden, saa at den naaede Kongens Have samtidig med at 
den gjennem Kannikestræde og Skindergade havde naaet Kjøbmagergade.
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var begyndt at brænde for Alvor. Selve Taarnet brændte ikke, 
eftersom det er lutter Mur, men alt som var af Træ paa det 
brændte, alle de astronomiske Instrumenter ødelagdes, tubi og 
globi; mange af dem lade sig vanskelig erstatte slige som de 
havdes fra de lærde Mathematikeres T. Brahes og Ole Rø
mers Haand. Den ene af globi trillede ud mod Jerngitteret, 
op ad hvilket Ilden om Natten, mens Taarnet brændte, syntes 
at syde som kogende Vand op mod Kjedlens Rand. Biblio- 
theket brændte indenfor, længe førend Ilden trængte ud gjen- 
nem Taget, hvad den vel har gjort omtrent Kl. 10 eller lidt 
før, thi Kl. 12 stod detalt i lys Lue. Præsten til Rundetaarn, 
Prof. Anchersen, lod bringe det Meste af sit ind i Kirken, 
hvor det saa brændte.

Kl. 12 om Natten havde Ilden grebet om sig lige til Got- 
tersgaden og mod Volden lige til Nørregade. Ved den Tid 
blev den calvinske Kirke ødelagt af Ilden, men hele Indheg
ningen og Gitterværket omkring Kongens Have blev nedrevet. 
Man gik da i stor Frygt for Rosenborg Slot.

Morgenen i Forveien, om Torsdagen Kl. 8, brændte Grev 
Knuths Gaard, som laa i Gottersgaden neden for Calvinist- 
kirken. Ilden brød ogsaa ud i lille Kjøbmagergaden (omtrent 
Kl. 9) og sneg sig gjennem Kjælderne under tre Huse og slog 
saa op gjennem det tredie. Saaledes brød Ilden ud flere 
Steder paa den forunderligste Maade. Ilden fængede ogsaa i 
noget Hø oppe paa Voldene ved Nørreport samme Dags Aften, 
uden dog at gjøre nogen Skade.

Denne Torsdag Morgen vare mange Mennesker stimlede 
sammen ved Nørreport med sine Eiendele. Men Commandanten 
og de under hans Befaling staaende vagthavende Soldater for
bød Folk, som vilde bjerge deres Gods, at bringe det op paa 
Voldene. Commandanten hug løs paa somme. Prindsen red 
et kort Stykke bag ved ham og fik dette at se, og huede det 
ham ilde; gav han saa enhver Lov til at bjerge sig, paa hvad 
Maade han bedst kunde, og derved blev det.

Nu staar der tilbage at berette om den Fremgang, Ilden

Fra Volden skred den saa nedad Gottersgaden, thi da slog Vinden om 
til Nord; denne Ildens rasende Hurtighed bevirkedes ved den voldsomme 
Storm, som imidlertid sagtnedes, da Vinden slog om til Nord.
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gjorde samme Torsdag til den modsatte Side ned imod Stran
den. Tidlig om Dagen brændte Raadhuset, om det end laa 
isoleret, samt Vaisenhuset og Smaagaderne mellem det og 
Vestergade. Dette gik for sig omtrent ved den Tid Vor Frue 
Kirke begyndte at brænde, men fra den forplantedes Ilden 
øieblikkelig ned ad mod Vimmelskaftet. Paa Raadhuset laa 
der mange Penge, som baade var Stadens, Kongens og Umyn
diges; om disse Penge hed det, at de vare alle ihob brændte, 
men der var ogsaa mange Rygter i Omløb og megen Mistanke, 
Raadbuskjælderen halv sank sammen da Raadhuset faldt. Ilden 
skred ikke fuldt saa rask frem den Vei ned ad Torvet lige 
ned til Stranden, som den anden Vei ud mod Gottersgaden; 
thi her gik den for Vinden, hist derimod næsten mod Vinden 
og noget til Siden, dog gjorde den stadige Fremskridt ogsaa 
ned mod Stranden, i en overveiende skraa Retning fra Kirken, 
til Skindergaden, Ulfeldts Plads1), Klosterstræde, saa at der var 
Ilden begyndt at rase Kl. 4 om Efterm., men Løvstrædet med 
begge Hellig-Geiststræder omtrent Kl. 6. Ildens Fremskridt 
i denne Retning begunstigedes ved at Vinden dreiede sig 
denne Aften stundom mod Nord, stundom til Vest. Da brændte 
ogsaa Hellig-Geistes-Kirke omtr. Kl. 8 om Aftenen, ved hvilken 
TidTaarnet faldt; det var de derværende Klokkers sidste Sang: 
»Vreden din afvend Herre Gud af Naade«. Præsten til denne 
Kirke, Mag. Tommerup, en af de rigeste Præster i Ryen, 
inden han steg i Karethen, hvormed han kjørte bort, efter at 
have ført sine andre Sager i Sikkerhed, bragte alle sine 
Penge ind i Kirken, hvor de brændte; havde han saa kun 
Lidet tilbage.

Denne Nat stod hele Strækningen fra Vesterport ud til 
Gottersgaden i lys Lue, og fra Nørreport nedad mod Vimmel
skaftet og Amagertorv. Kun Hjørnet mellem Nørregade og 
Vestergade, som Ilden den foregaaende Nat havde skaanet, 
stod nu afskaaret som en smal Længe.

Ilden havde det mest rødlige Skiær over de grundmurede

x) Som et Bevis paa Ildens Virksomhed kan mærkes, at fra Stenstøtten 
paa Ulfelds Plads, som var lav og langt fra alle Bygninger, er der 
sprukne nogle Bogstaver (sc. f.... deren) og det endda paa den Side, 
som vendte fra Ilden.
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Bygninger. Midt om Natten var Vindens Retning meget ustadig, 
men henimod Fredag Morgen slog den om mod Nord, hvorved 
Ilden førtes ned mod Stranden.

Fredagmorgen omtrent Kl. 8 brændte Raadhusstrædet tværs
overfor Vandkunsten, derefter Kompagnistræde med Læderstræde. 
Om Aftenen mellem 6 og 7 brændte de nederste Huse ved Stran
den paa Hjørnet af Knabrostrædet lige ned til Veierhuset. 
Gik Folk da i stor Frygt for Slottet; derfor bredte man vaade 
Seilduge paa Bygningerne paa den modsatte Side af Stranden, 
og oversprøitede dem ideligen, for at Ilden ikke skulde kunne 
fænge i 3em.

Denne Dag brændte Kjøbmagergadens nederste Del paa 
begge Sider, samt Pilestræde og Myntergade. Ilden holdt sig 
til de samme Steder som den foregaaende Nat, men længere 
ud paa Natten greb den videre om sig nedad mod Stranden, 
og langs den lige til Hyskentræde og Veierhuset; mellem Kjøb- 
mager- og Gottersgaden lige til Regnegade, indtil den længere 
ud paa Natten blev slukket alle disse Sieder.

Nicolai Kirken svævede denne Nat i Fare; efter Klokkerens 
Sigende var Varmen saa stærk der, at Kobberet i Taarnet paa 
sine Steder begyndte at smelte. Alle Folk, som boede overfor 
Stranden søgte da at bringe deres Gods i Sikkerhed. Denne 
Dag udbrød Ilden i 6 forskjellige Steder, i Adelgaden, hos en 
Bager i Borgergaden, i Toldbodgaden o. s. v., thi de flyvende 
Gnister slog an flere Steder.

Under denne Forvirring og Raadvildhed flyttede Mange ind, 
hvor andre var flyttede ud, thi ingen vidste, hvor han skulde 
søge hen. Somme flyttede ud paa Amager, andre ud paa 
Christianshavn, somme ud paa Voldene, hvor de saa laa fra 
to til fire Døgn under aaben Himmel; somme i Kongens Have, 
saavidt de kunde skaffe sig Plads. De som kunde, flyttede ud 
paa Landet, men der blev snart overfyldt, men saavel de sjæl
landske Bønder, som Amagerbønderne vare saa lave Karle, at 
de ikke vilde flytte Folks Gods undtagen for ublu Betaling; 
somme vare endog saa slige Niddinger, at de foretrak at kjøre 
bort med tomme Vogne. Under Ildebranden gik det i Reglen 
saaledes, at man ikke kunde faa en Kasse flyttet, med mindre 
man betalte to Gange saameget, som det sædvanlige. Om de 
al Grændse overstigende Tyverier vil jeg nu aldeles ikke tale. 

Danske Samlinger. II.
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Folk besmykkede deres Færd ved at sige: »Ellers var det jo 
tabt, kun en Fode for Ilden; bedre er, at Nogen har Nytte af 
det end Ingen.« Alle anraabte om Hjælp, men Ingen indlod 
sig paa at yde Hjælpen undtagen paa ublue Vilkaar; hyppig fik 
man endog ubetinget Afslag. Man havde her rig Ledighed til 
at anstille Sammenligning mellem redelige og uredelige Folk, 
af hvilke sidste der forøvrigt ikke fandtes ret mange. Her vil 
jeg slet ikke omtale, hvilken Nød og Elendighed, der dengang 
var paa Færde. Mad var der ingen Steder at faa, end ikke for 
mangedobbelt Betaling, thi selv om Folk havde Mad, saa vilde 
de ikke ud med den af Frygt for yderligere Mangel og Nød. 
Præsterne og andre Folk, som havde Raad dertil, toge ud paa 
Amager, og opholdt sig der, indtil Ilden blev dæmpet. Ingen 
Steder syntes En han kunde være tryg. Folk i den øvre Del 
af Byen flyttede for det meste ud paa Voldene, nogle ud paa 
Skibe, de i den nedre Del af Byen, baade de, som bode ved 
Stranden, Nyhavn, Nyboder og Store Kongens-Gade, flyttede 
næsten alle ud paa Skibe.

Om hvordan Ilden blev dæmpet.
Natten efter Fredagen truede Ilden den Del af Byen, der 

var levnet, og indsaae da Folk nu, at ingen Anstrengelse var 
at spare. Generalmajor Arnholt (som nu er forflyttet til 
Rendsborg, hvor han er Commandant) bavde Commandoen paa 
Kjøbmagergaden over Fodgarden, som gik meget mandig frem 
og fik Bugt med Ilden der; Stadts-Adjutant Barfod fik Bugt 
med Ilden i Gottersgaden, hvor han fik sin egen Gaard bjerget 
paa den Maade, at han lod alle de tilstødende Gaarde nedrive. 
Generalmajor Staffeldt fik paa samme Vis sin Gaard reddet i 
Pilestræde. Men da Ilden tidlig om Natten var kommen til 
Hyskenstrædet, som er det nærmeste ved Høibrostræde, hvor 
en hovedrig Kræmmer boede, traf det sig, at Kongen var der 
i Nærheden tilhest. Kræmmeren løb hen til ham og sagde, at 
hvis hans Hus brændte, saa vilde Nicolai Kirke øiensynlig blive 
ødelagt og hele Resten af Byen. Man skulde derfor øieblikkelig 
anstrænge sig til det Yderste. Kongen dreiede Hesten, red 
skyndsomst over til Slottet, og beordrede Lieutenanten med 
Slotsvagten hen til hint Sted; der rev de ned og modstod Ilden, 
hjulpne af 200 Matroser, som under Livsstraf vare beordrede
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derhen. Fredag Middag og Eftermiddag førte Prindsen Com- 
mandoen ved Stranden til ned mod Veierhuset; Folk stod der 
ved Stranden saa tæt som en Mur; blev Vandet fra Stranden 
rakt fra Haand til Haand; vaade Seilduge bleve ogsaa bredte 
over Husene. Til dette Arbeide blev Enhver taget uden al Per
sons Anseelse. Saalunde blev det muligt at faae Ilden dæmpet 
til den følgende Nat, saa at den ei kunde brede sig videre — 
dog end ikke herved havde det været muligt at faa Bugt med 
Ilden, hvis ikke Gud med det samme havde standset Stormen. 
Nu var den største Del af det gamle Kjøbenhavn brændt. Nogle 
vare bievne indebrændte, men mange kom til Skade og bleve 
farlig forbrændte af Brandfolkene. Efter hvad der fortaltes, 
omkom 19 i Ilden i Klareboderne.

Man siger, at der i denne Ildebrand er brændt 60 eller 
61 Gader, 1700 Vaaningshuse; blandt disse 1700 Huse, 500 
Gaarde med Porte, sex Bogtrykkerier. Her i Byen var der før 
Ildebranden 82 Bryggere, nu er der kun 22 tilbage. Nogles 
Mening er, at Ildebranden har ødelagt til en Værdi af 3 Mil
lioner; det var nemlig Byens Kjærne, der brændte; der boede 
ogsaa de fleste Ilaandværksfolk.

Ildebranden varede 60 Timer (5 halve Etmaal).

Nogle af Kongens Anordninger efter Ildebranden.
Natten før Løverdagen (d. 23) blev som førommeldt Ilden 

for det meste dæmpet ved Stranden og paa Kjøbmagergaden 
ved Fodgardens kraftige Hjælp; (vide i Kjældere holdt imid
lertid Ilden sig skjult og ulmede paa sine Steder indtil ved 
Juletid). Løverdag Morgen bleve Portene aabnede, thi en 
Mængde Folk, som havde faaet sine Sager brændte, kunde nu 
ikke længer holde ud at overnatte under aaben Himmel, og 
Husrum kunde langt fra alle faa i den levnede Deel af Byen, 
hvorfor man var nødt til at give dem Tilladelse til at flytte ud 
paa Landet; men hverken de Overordnede eller Befalings- 
mændene havde endnu besindet sig paa at gjøre nogen An
stalt for at hjælpe Folket i dets Nød.

Løverdagen d. 23. lod Kongen i sin Overværelse i Kon
gens Have uddele Brød og 01 til de Fattige.

D. 24. turde ingen komme i Slotskirken uden høie Stands
personer, medmindre de havde løst Kort.

6*
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D. 25. blev kundgjort, at Bagerne ikke maatte bage uden 
godt Rugbrød, ingen fine Brød eller Bagværk. Forstanderen 
for Qvæsthuset klagede herover paa de Syges Vegne; blev da 
disses Bager fritaget for at overholde ovennævnte Paalæg. Som 
Følge heraf fritog de andre sig selv derfra. Bønderne paa 
Landet blev det tilladt at bage Brød, føre det ind til Byen og 
sælge det; denne Tilladelse havde de til Jul. Bryggerne bryg
gede kun *2 Dalers eller 7 Marks 01.

Brændevinsbrænderne blev det ei tilladt at brænde Brændevin 
førend Midten af December. Deres Pander bleve forinden nøie 
eftersete.

Om Mordbrænder-Rygterne.
1 disse Dage talte Folk meget om Mordbrændere, som 

skulde være her i Byen. Nogle mente, at det var paa Ham
borgernes Foranstaltning. Man sagde, at de hemmelig havde 
underkjøbt en høitstaaende Person her i Byen til at brænde 
den af, og tilbudt ham en Tønde Guld for ethvert Hjørne eller 
Fjerdedel af Byen, som blev brændt; af denne skulde saa alle 
de andre Brandstiftere være udsendte. Dette skulde være en 
Hævn for det ifjor1) udstedte Forbud mod Pengehandel med 
dem. Som Bevis herfor nævnede man Breve, som skulde være 
bievne fundne hos en Hamborger ude paa Christianshavn, 
skrevne til ham af hans Kone, hvori hun fraraadede dette, item 
at en Capitain i Søetaten den 28. Oct. var bleven tagen med 
samt nogle Breve; denne havde ogsaa den foregaaende Som
mer været i Hamborg.

D. 24. stak en dansk Grenader (efter Sigende) Ild paa 
Schwalbergaarden, som er i Nærheden af Nicolai Kirke; Prindsen 
i Følge med flere Andre satte efter ham og fangede ham egen
hændig paa Hallandsaas.

D. 25. blev i Store Kongens-Gade en Kone og en Dreng 
af Nicolai Skole tagne, som havde villet lave sig et Fyrværkeri 
af Uld, Tjære og Svovl; endvidere en, som vilde flygte ud

*) Ifølge Forordningen af 10. December 1726 og 12. December 1727 blev 
Handel nied Hamborgerne forbudt, »saasom de ei have villet tage mod 
den danske Mynt for fuld Vægt.« Sml. Forordn, af 20. og 21. Febr. 
1727. — Forbudet hævedes ved Forordn, af 3. Juli 1736. U. A.
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gjennem Østerport og bekjendte, at han havde stukket Ild paa 
5 Huse. D. 26. blev en, som ikke lod til at være af simpel 
Stand, ført til Hovedvagten ved Nørreport paa Grund af Mis
tanke. Dagen i Forveien fik en Pige for en slet Daler en 
Amagerbonde til at kjøre med hende fra Amagerport ind i Byen. 
I Store Kongensgade ved Rheder Blichfelds Gaard raaber hun 
paa, at de have Ilden lige over deres Hoveder. Nogle af hans 
Folk bleve angste, men eftersom han selv vidste, at det var 
Løgn, blev han vred, og bød Pigen gaa bort. Man ved ei, 
om Pigen havde til Hensigt, at faa Folkene til at gaa bort, for 
derefter at kunne stikke Ild paa Huset, eller for at faa Ledig
hed til at stjæle. Den 27. blev der efter Sigende 36 Personer 
arresterede, men de Fleste bleve ved de over dem afholdte 
Forhør befundne uskyldige. Folk vare saaledes som halvøre; 
man vilde have nogen til at skyde Skylden paa, men hvem — 
det vidste man ikke.

Andre skjød Skylden paa Jøderne og sagde, at de paa 
denne Maade havde villet lønne den Umage, man sidstafvigte 
Sommer havde gjort sig for at christne dem; de skulde ogsaa 
have anstiftet den Ild, som i Æfteraaret opkom i Roskilde. 
Den 29. bleve, efter Sigende, 11 af dem tagne i Forhør, og 
to af dem lagte paa Pinebænken, uden dog at bekjende Noget. 
I sig selv er det ogsaa høist urimeligt, at de skulde have til
sigtet en Ødelæggelse af Byen, eftersom de ligesaavel som 
Andre havde her baade Huse og Gods.

Nogle skjøde Skylden paa Folk, der vare yderlig forgjældede, 
for at Skyldherrerne ei kunde afkræve dem Noget, naar Alt 
hvad de eiede var brændt. Dette kunde muligvis have størst 
Rimelighed for sig. Men alle disse Gisninger tabte sig lidt 
efter, og al den megen Talen derom har vel aldrig været An
det end en grundløs Snakken hen i Taaget, skjøndt ikke saa 
urimelig endda, især for de Sidstes Vedkommende; man sagde 
nemlig, at Kongen havde forbudt nogen Skyldherre at indkræve 
sin Gjæld fra dem, der havde tabt ved Ildebranden førend om 
et Aar. Ved denne Tid opførte Folk sig saaledes, at man her 
skulde have taget dem for gale; de saae Ildløs saa at sige 
allevegne, glimtede der Noget paa et Hustag, eller saas der 
Lys indenfor et Vindue, saa var det nok til at gjøre en Ilde
brand deraf.
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Kongens Mildhed mod de Fattige og 
Folkets Bortreise.

Den 23. lod Kongen, saaledes som før er omtalt, give Øl 
og Brød til de Fattige.

Den 26. blev det kundgjort, at Folk skulde have fri Bopæl 
i de nærmeste Landsbyer indtil videre, og fri Skyds til dem. 
406 Fattige bleve i disse Dage kjørte bort i de kongelige 
Vogne. Somme af dem fik Reisepenge. Nogen Tid efter fik 
de Fattige Tilhold om at gaa hjem, hver til sit Forsørgelses
sted. Der blev ligeledes draget Omsorg for dem i Silkehuset. 
Fattige Folk, som før havde havt Bopæl i Byen, fik denne 
Vinter, da de vare husvilde, Fribolig paa Frederiksberg. Den 
samme Dag blev det ogsaa kundgjort, at Enhver, som gjorde 
sig skyldig i Tyveri, eller fandtes i uhjemlet Besiddelse af Noget, 
skulde uden al Naade blive fæstet op. Løverdagsmorgenen 
(den første Dag Portene bleve aabnede) kjørte Mange ud med 
Vogne fulde af Kister, Kakkelovne og Gods, som før enten 
vare skindfattige Betlere, eller hjemløse Løsgængersker. En 
Lieutenant stjal til 1000 Rdl. i Guld og Sølv — Livsstraffen 
blev ham eftergivet. Somme af Soldaterne røvede lige for 
Folks Øine. Alt, hvortil der ingen Eiere fandtes, blev baaret 
op til Comediehuset, hvor Folk saa havde Adgang til det. Mange 
af Tyvene bleve efterhaanden opdagede; bleve nogle af dem 
brændemærkede, somme kom paa Bremerholm.

Samme Dag red Kongen selv hen ad Voldene og lod ud
dele til de Fattige 500 Rdl. i hele og halve Kroner. 1 Kon
gens Have blev der ligeledes uddelt 4 Vogne 01 og 3 Vogne 
Brød og 12 Skilling til hver, som ikke fik noget af det Andet; 
det fik Soldaterne.

En Kone fødte Barn ude paa Voldene lige i Slutningen af 
Ildebranden, til hende sendte Dronningen 6 Rdl.

Borgerne og de fleste, som kunde, flyttede snarest muligt 
ud paa Landet, men det varede ei ret længe, inden der blev 
overfyldt. Somme maatte da fortrække over til Fyen, andre til 
Jylland, somme endogsaa til Norge. Man sagde, at forvist 700 
Borgere vare reiste bort; Nogle sige, at i alt vare 30,000 Mand 
tagne fra Byen.

Den 27. blev al Accise ophævet for nogle Dage, ligeledes 
tilladt at male frit, uden at melde Navne til Borgemesteren.
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Man havde gjort sine Indkjøb til Vinteren; men Vinteren be
gyndte tidlig med Strenghed, derfor led mange Nød.

Forskjellige Forholdsregler, Anordninger 
og Planer.

Borgerne stode nu Vagt som Soldater, saaledes gik det 
5—6 Uger, hver Mand hver femte Dag. Nogle Regimenter af 
Soldaterne bleve trukne ud af Byen og fordelte paa Landet.

Commandanten fik efter Branden en saadan Angst i Livet, 
at han ikke turde lade sig se, — men af denne Vaande blev 
han befriet ved et eller andet Slags Svogerskab. Man troede, 
at det vilde være gaaet mange ligervis, hvis de vare bievne 
dragne til Ansvar.

Nogen Tid efter skaffede Politimesteren sig Attest paa, at 
han ikke havde drukket sig fuld i Raadmand Fielsteds Hus. 
Længe efter Ildebranden bleve Brandfolkene indstævnede, og saa 
bleve de for Skins Skyld underkastede et skarpt Forhør om, 
hvor Enhver havde havt Post, ved hvilken Sprøite han havde 
staaet, hvad han havde udrettet den Nat og de følgende Dage. 
Herefter bleve Politibetjentene saa rappe til at indfinde sig, 
hvorsomhelst der var Ildløs, at de ikke, som før havde været 
deres Skik, ventede paa, at de kunde faa Heste fra Vogn- 
mændene; men nu løb de tilfods i al Skyndsomhed.

Den 8. og 9. November blev Enhver optegnet i hvert en
kelt Hus; skulde Enhver opgive sit fulde Navn, om han var 
Logerende, hvad Profession han havde, etc. Dette, sagde man, 
var foraarsaget ved en Mistanke, der var opstaaet i Anledning 
af et Fyrtøi, der blev fundet Dagen i Forveien i Prindsens Gaard.

De Anordninger udgik, at enhver Husherre skulde paase, 
at Lys og Ild blev slukket i hans Hus; den skulde komme paa 
Bremerholm, som foranledigede Ildløsen, saaledes som det i 
November hændte en Pige, der havde klinet et Lys fast til et 
Bord og var sovet ind fra det; men i Nærheden af Lyset var 
der Linned paa Bordet, hvori Ilden fængede. Manden blev sat 
i Slutteriet, men Pigen i Børnehuset. St. Thorlaci Dag opstod 
der lid i Skorstenen i Prindsens Gaard. Skorstensfeieren havde 
foregivet nylig at have renset den; han blev desaarsag sendt 
paa Bremerholm.

Sprøiterne holdtes i Beredskab ved Stranden og paa Ho-
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vedvagterne. Tiltrods for al denne Forsigtighed var der dog 
Ildløs flere forskjellige Steder i Byen, som hos Conferentsraad 
Piess og flere Steder, uden dog at anrette synderlig Skade. 
Der var Ildløs i Cancelliet Dagen før Helligtrekongersdag, og 
mange mindre ubetydelige Udløse.

Den 3. December blev der paabudt dobbelt Lygte- og 
Sprøite-Skat, som skulde betales før hver Jul og Paaske — der 
hvor Folk før betalte 7 Mk. betalte man nu 14 Mk.; Vægter
pengene bleve ogsaa fordoblede. Derefter blev det paabudt, at 
Enhver skulde rydeliggjøre den Plads, hvor hans Sted var 
brændt. Man raadslog nu om Byens Gjenopbyggelse; alle Huse 
skulde være grundmurede — dette blev senere indskrænket. 
Kirkerne skulde staa frit. Gaderne skulde lægges lige og meget 
bredere end før. De skulde ogsaa faa nye Navne. Hvor En 
taber Grund faar han den andetsteds. Der førtes Disputer om 
Kjælderne under Husene, hvis Byen skulde opføres hurtig. 
Ligervis om Grundejernes Ret til de afbrændte Huse; item om 
paa hvilke Betingelser Tømmermænd og Murmestere skulde 
arbeide, samt hvordan og hvor høie Husene skulde bygges 
m. m. — Fortolkningen af den Forordning, som paabød Brand
skatten, blev et meget omstridt Emne.

Det blev fortalt, at Kongen vilde erstatte Folk de Huse, 
som man havde set sig nødt til at nedrive for at standse liden. — 
De 32’s Collection for at stifte en Kasse for de Fattige, som 
havde lidt ved Ildebranden, gik overstyr paa Grev Laur vig s 
Anstiftelse, da den ikke havde nogen kongelig Anordning at støtte 
sig til. Conferentsraad PI es s alene gav Noget, Geheimeraad 
Lerche lovede at give, hvis Andre gav.

Man siger, at Kongen af Preussen1) paabød at gjøre en 
Collect i hans Rige af frivillige Gaver, for deraf at stifte en 
Kasse til Kjøbenhavnernes Bedste. Det samme fortælles fra 
England. — Hvad der er sikkert er, at Tydskerne2) have givet 
Noget til Opbyggelsen af den tydske Kirke.

’) I Hamb. Correspond. 1728 meddeles fra Kjøbenhavn d. 27. Novb , at 
Kongen af Preussen har ved sin Gesandt tilladt, at der maa hentes 
Tømmer fra Pommern og andet Materiale fra Preussen uden Told og 
andre Afgifter. U. A.

2) Smst. 1729, skrives fra Kjøbenhavn d. 29. Januar, at Hamborgerne 
skal have samlet 6000 Rdl. til den afbrændte tydske Kirkes Opbyggelse.

U. A.
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Om hvad Præster, Professorer og Studenter 
fik til Underhold.

Foruden det, som før er meldt om Kongens Gave til de 
Fattige, gav han Biskoppen 1000 Rdl. Biskoppen eiede i For- 
veien, alt iberegnet, omtrent 1000 Rdl. Provst, Høimessepræst, 
til Vor Fruekirke, Mag. Martin Reinberg gav han 1000 Rdl., 
hvoraf denne strax gav 100 Rdl. til de Fattige. Mag. Schreiber, 
Høimessepræst til tydske Kirke, 1000 Rdl., hvoraf denne ud
delte en stor Del til de Fattige , saaledes som det var hans 
Skik. Professor Ane hers en til Rundekirke 1000 Rdl. Hvor- 
meget Kapellanerne fik, ved jeg ikke, jeg tror det var 200 Rdl.

Sogneinddelingen var følgende: Vorfruesogn lagdes til 
Nicolaikirke, Helliggeistes og tydske Kirke til Holmens, og 
Trinitatis til Garnisons. Præsterne skulde prædike skiftevis; 
Oflrene skulde de nyde efter Forordning af 3. Nov. d. A.

Den 8. Nov. gav Kongen 200 Rdl. til hver af Profes
sorerne.

Studenterne ventede endnu; dog kom der en Befaling fra 
Kongen til at Facultas theologica skulde resolvere, hvormeget 
Enhver skulde bekomme; dette var tidlig i November. Biskop
pen, Dr. II. Bartholin, Lintrup og Steenbuch skulde 
afgjøre dette. De undskyldte sig med, at Studenterne daglig 
reiste hjem, saa at de ei vidste, hvor mange der bleve tilbage. 
Desuden var Doctoren en Tid ude paa Landet. Alle de Stu
denter, som kunde, reiste hjem. Paa Regentsen blev omtrent 
48 Studenter tilbage som Ligbærere. De fleste af dem laa ude 
i Byen. I ethvert af de 4 Kammere paa Regentsen, som lev
nedes af Ilden, boede der 4.

Etatsraad Ben tzen, som boer i Pilestræde, paatog sig at 
sørge for 10 Studenter til Paaske. Enhver af dem giver ban for 
Ugen 3 Mk. og 8 Pund Brød. Den 9. December fik de deres 
første Portion.

Den 18. December fik endelig de Studenter, som boe paa 
Klosteret, deres Kostpenge, 4 Mk. hver til Ugen. Klosterprovsten 
Nannestad uddeler dem.

Saa er Aaret tilende.
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Smaastykker.

1.
Toldindtægten af Ribe 1569—70.

Meddeelt af O. Nielsen.

{Indenrigsministeriets Arkiv findes et Toldregnskab for Ribe for 1569— 
70, med tilhørende Extrakt, som nedenfor meddeles, da den egenlig inde
holder alt hvad der er interessant ved Regnskabet, nemlig Oplysning om 
hvor stor Samfærdslen var med Sønderjylland gennem Ribe, der foruden 
Kolding var det eneste lovlige Gennemgangspunkt1). Foruden nedenfor 
nævnte Øksne, var desuden 60, som Hertug Hans havde kjøbt paa Ribe 
Marked, der ikke betalte Told. 1 Marts og September skede den største 
Gennemførsel. Ved »Gods« forstås Ål, Sild, Fisk, Tran, Smør, Vadmel. 
Tallene er til Lettelse for Læseren meddelte med arabiske Tal, istedenfor 
Haandskriftets små latinske. Om Udførslen af Øksne se Adler Bidrag til 
Skildring af Ribe. Program 1842. S. 69—74.

Extract paa pendinge Indtegtt aff Thold oc Siisze opborn 
wdj Riibe fra Stj Wolburg dag 1569 oc til Same aars dag 
igien 1570 oc igien wdgiffuit epter registers Lydelsse.

Opborn till tholdt aff 1359 heste oc andet fæmon som er 
komen ygienom Riibe thette aar oc giffuit aff huert støck 20 /i 
danske.

Opborn til thold aff 3429 heste och øxen som er komen 
igienom Riibe thette aar oc giffuit aff huert sløcke 2 /3 danske 
som er thend liden gamel tholdt wndertagidt Riiber borgere 
som ere frij for same tholdt.

Opborn till tholdtt aff 5333 staldøxen dreffuit igienom 
Riibe thette aar oc giffuit til tholdt aff huer oxe først 20 /3 
danske regnet i gameli daller oc end dherforuden en gamel 
daller aff huer oxe, thend store nye tholdt.

Opborn tiill Siisze aff 458 tdr hamburger øll hiidførd tiill 
Riibe thette aar, aff huer tde 1| danske.

Opborn til thold aff Strandsaltt som friisse haffuer ind- 
førdt til Riibe thette aar oc giffuit aff huer 3 fuld lester salt 
en tde til thold oc aff huer offuerlobs tde | /3 danske epther 
gamel seduane.

x) Se Forordningen af 1545. (Ribe Skoleprogram 1847 S. 21—23.)
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Opborn til thold aff 694| thonder godtz fdrd igienom Riibe 
thette aar aff huer tde 5 alb. danske.

Opborn til thold aff packer, korsbonde, kramfade, Thør- 
fisk oc andet smaapluck thette aar epther registers Lydelsse.

For en liden Quie som en Sønderydts1) prest lodt effther 
sig widt Follingbro hveB bromanden, ther hånd dreff ther offuer 
met noget fæmon epther registers lydelsse.

Summarium paa all forscreffne Indtegtt
Er: Gamel daller 7555| daller 2| /i lybsk.

Danske penche 2955| 5 /i 1| penninge.
Strandsaltt 36 tdr.

2.
Et Brev fra Præsten N. Blicher

til Udgiveren af Repertorium for Fædrelandets Religionslærere. 
Meddelt af C hr. Bruun.

Originalen til dette Brev eies af Conferentsraad Werlauff. Det er 
unøiagligt og ufuldstændigt aftrykt i Repertoriet, 5 Hefte, S. 121—27; Ud
giveren heraf var, som bekjendt, Malthe Møller.

Vium Præsteg. d. 18de Febr. 1796.

N. Blicher Fautori culto s. p. d.
Endnu engang bevidnes Dem min forbindtligste Tak for 

Gaven af Deres Rep., hvis fjerde Hefte jeg nyeligen haver 
modtaget. At De paa en mig saa fordeelagtig Maade har an
ført mit Navn i det 3die Hefte2), det baade overraskede og 
indgød mig en egen Art af Kjærlighed til min skjulte Ven. 
For længe siden havde jeg vist skrevet Dem til, hvis ikke min 
mellemkommende Befordring havde hindret mig deri, da jeg 
i Anledning deraf har havt en Deel Reiser og Skriverier.

Naar jeg yttrer den Formeening, at der iblandt det meget 
Ypperlige, Raske og Paafaldende i Bepert. er forekommen mig 
Et og Andet, som havde kunnet modtage i det mindste mildere

x) o: Sønderude fra.
2) Repertoriet, 3die Hefte, S. 379, Anm. »Hr. Blicher, Sognepræst til Vium 

og Liusgaard i Aarhuus Stift, er mig bekiendt, som en agtværdig Reli
gionslærer, der vist fortiener, at Vedkommende lette hans Kaar og an
vise hans Evner en videre Virkekreds.«
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Udtryk, saa vil min elskede Ven vist uden Mistykke ansee slig 
Yttring. Og, om vi end ikke tænke fuldkommen eens i alt, 
kunne vi jo ligefuldt ynde og elske hverandre. Forbanded være 
Forkjættrelse og Religions Ufordragelighed i Tid og Evighed! 
amen! — Meget har det især glædet mig, at der i Repert. 
haves Overopsigt med Lærerne, og at der vækkes og rettes saa 
kraftigen ved vore snorksovende og forargeligen levende Brødre. 
Ligesaa kan det have sin store Nytte, at Religionens Fiender, 
Præstehadere, og kaadmundede Idioter, som Steffensen1) og 
Konsorter vorde nødtørvtigen afstriglede. 1 Hensyn til benævnte 
Oversigt synes min Ven at kunne behøve nogen nøyere Be- 
kjendtskab med vor Provinds. Saa meget kan jeg forsikre Dem, 
at der i min Bekjendtskabs-Kreds gives et større Antal af 
hæderlige Religionslærere, end man af Præstehadernes Skraal 
skulde formode. Jeg vil nævne nogle, ligesom de falde mig 
ind: Mine her i Landet boende 4 Brødre, — i Sandheds Rige 
gjælder jo intet Slægtskab — ere visseligen vel belæste, selv
tænkende og hæderværdige Mænd. - N. Bruun i Hald, en 
Mand af et snildt Hoved, gode philos., theol. og juridiske Ind
sigter, og en god Karakteer — har studeert et Aar i Gottingen 
og 2 i Leipzig. — A. Levring i Grønbæk. — C. Berg i Almind. 
L. I. Hald i Høyberg. — Gav. Nielsen i Fallitzgaarde. — Mag. 
von Haven i Bording, fordeelagtigen bekjendt af sine Skrivter, 
er en meget lærd, stille og alvorlig Philosoph. — Pr. Tønne 
Ravn i Hem. — Hald i Odense i Salling. — Mag. Pr. Hasse 
i Friderice. — Pr. Winther i Gjedsted, en sær vittig, lærd og 
brav Mand. — Pr. A. Sadolin i Øster Tødslev. — Pr. Breds- 
dorf i Haslum, en retskaffen Mand, god Philolog og hældig 
Pædagog. — Zarhtman i Viborg. — Hornsyld i Randers. — 
Pr. Brøchner i Greenaae og hans Broder i Borum. — Fr. 
Rasch i Christrup. — Bechmand i Aarhuus — Høyer i Brand
strup — — — og endeligen, som udmærkede baade ved Lær
dom og Sæders Reenhed: Begtrup i Astrup, en bispelig Mand 
i Væsen og Tale, der har i-8 Aar flittigen studeret Kant — og R. 
W. Assens i Aarslev, en fortreffelig, vittig og god Mand, og 
noget nær den største Botaniker i Nørre Jydland. De blot 
Brugeliges og Taaleliges Antal er rigtig nok større — og de

’) Willum Slephanson, Boglrykkersvend (sml. Nyrups Forfatterlexicon).
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Slettes heller ikke lidet. Til en Mundsmag kunde nævnes — 
dog — det forstaar sig, alt unter uns: en Ov..g . . .d i 
Tr . . e— der fylder og kjører selv sine Møg- og Mølle-Vogne, 
fjaser med Bøndernes Koner og Piger, døber Børn i Frak og 
Nathue m. m. — en O. S . . g . . . d i Har...........v2) en ung, dog
yderligen forfalden Mand — F . . d . n . . d Th . . . i G . . . n3), 
ellers en vittig, vel belæst og i Øvrigt ustraffelig Mand, ved
ligeholder dog sine Formænds priselige Skik: at bede i sit Annex: 
Skanderup Kirke, for Kreti og Pieti fra alle 4 Vinde — endog stundom 
fra Hertugdommene, som meldes syge, og betale vel efter Akkord, 
fordi de tiltroe Bønnen i den Kirke — efter Udraab og gammel 
Snak — en overordentlig Kraft. I øvrigt, da mit Sind og mine 
Kaar ere best tjente med, at jeg beständigen herefter kan 
synge: »Jeg lever i Fred med den samfulde Jord —« har jeg 
kun at anbefale mig Deres vedvarende Yndest.

N. Blicher.

Til Udgiveren af Repert. for Fædrelandets Religionslærere.

3.
Et Par Blade af P. A. Heibergs Stambog.

Meddelt af Adjunkt D. H. Wulff.
Rahbek har i 5te Bind af sine Erindringer, hvor han omtaler P. A. 

Heibergs Bortrejse fra Danmark, meddelt Heibergs Afskedsord til ham i hans 
saakaldte «liden Stambog«, hvorimod han intet ytrer om Heibergs Stambog. 
Efter Rektor 1. H. Taubers Dagbøger, 8de Del, der opbevares paa Aalborg 
Stiftsbibliothek, meddeles her de Afskedsord, som Rahbek og et Par andre 
Venner nedskrev i Heibergs Stambog.

1.
Dieux! pourquoi mon pays n’est-il plus la patrie de la 

gloire et des talens.
Voltaire.

Ej ubekjendt med Venners Tab, med Smerte,
O, Heiberg! denne Sorg dog er mig ny.
Ej blot en elsket Ven bortrives fra mit Hjerte,
men mine sidste Borgerdrømme fly.

’) Christopher Overgaard til Trige og Ølsted, Vester-Liisberg Herred.
2) Ole Borch Søegaard til Harritzlev og Albech, Støvring Herred.
3) Ferdinand Thurn til Gjern og Schanderup, Gjern Herred.
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I Malurtkalken plejer dog at falde 
en Honningdryp, som den forsødes ved; 
men denne Malurt blandes blot med Galde, 
det er for mer end mig og dig jeg led. 
Dog, Midnatstimen slaar, il Ven I il bort til Lykke! 
Et Sted den Dag for Dyden blomstrer vel; 
men før jeg her igjen dig til mit Bryst kan trykke, 
før drømmer jeg ej mer om Borgerheld.

Din Ven, Medstrider og Medlider 
K. L. R.(abbek) 

Medlem af Selskabet for Sandhed.
2.

Venit post multas una serena dies. Tibull.
Vort Guld, vort Liv, vort Hjem kan Magten fra os tage, 
men ej det Smil, hvormed vi miste dem, 
det Venskab ej, der født for Evighedens Dage 
skal selv fra Død og Grav forædlet stige frem.
Denne min Trøst i det Øjeblik, jeg mister en saa elsket 

Broder, være ogsaa hans, være din Trøst, og derfor mindes du 
med Brodervarme, hver Gang dit Øje standser ved dette Blad, 

Din redelige
F. H. G.(uldberg).

3.
Tu pars, et le civisme sans armes, 
trop faible pour te proteger, 
ne peut offrir pour te venger 
que tout au plus ses cris, ses larmes. 
Ses peu d’amis, qui sont les tiens, 
n’espèrent enfin qu’à la lumière. 
Ce sont leurs voeux, ce sont les miens. 
Mais j’y ajoute une seule prière: 
De ta patrie oublie ce tort! 
Déjà son repentir devance 
ce fugitif sur l’autre bord 
et l’en rappellera, je pense; 
en attendant, quitte la vangeance! 
Et par pitié pour tout le nord 
je te demande la complaisance: 
cache ton mérite, ou cache ton sort!

C. F. Horn Claessen.
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4.
Et Bidrag til Krigens Historie 1807.

Meddelt af Conferentsraad Werlauff.

Det er bekjendt, at Landeværnet fra Laaland, Falster og Møen viste en 
Insubordination, der grændsede til Oprør, da det skulde sættes over til 
Sjælland, for at marschere til Kjøge. De sig dertil knyttende Begivenheder 
ere udførlig omtalte af 1. Ræd er, Danmarks Krigs- og Politiske Historie fra 
1807 — 1809, I., S. 187 — 194. og i^avnlig af W. Thanch. De merkværdigste 
Tildragelser i Sjælland og Lolland 1807. 2. Opl. Kbh. 1808, S. 10—26. 
Som et yderligere Bidrag meddeles en Proclamation af General Oxholm, som 
blot er nævnet af de to anførte Forfattere, og en Notits, som i sin Tid er 
fortalt Conferentsraad Engelstoft og Forvalter Dorph paa Klintholm.

Hr. Major von Holstein vilde for de paa Øerne tilbage
blevne Landværnsmænd bekjendtgiøre ethvert Compagnie især 
— at jeg beder dem endnu engang at betænke deres ligesaa 
uventede, som for en ærekiær Soldat skammelige Opførsel, at 
forlade sin Fane og nægte at følge deres General og Regiments
chef. Jeg vil give dem Tid at betænke sig indtil Aften og vil, 
hvis de tilbagevende til Orden og Lydighed, tilgive og for
glemme. — Men vedbliver de i denne Modstridighed, da be
holder jeg den Fane her, som de da vil være uværdige at be
sidde. Det befales dem at aflevere deres Vaaben og Lædertøi 
og at tilbagetræde som Landmilits — Navnet af Landværn vil 
Kongen vist ikke tillade dem at føre. Nægte de at aflevere 
deres Vaaben og Ammunition, bliver deres Ulydighed et Oprør, 
som Lovene vil strafle i sin Tid, endskjøndt de ikke strax kan 
giøre det. Deres Lønninger og Brød ophøre og Officererne 
følge mig. — Medbrødre — Jeg besværger Eder for sidste 
Gang at frelse Eder selv for de grumme Følger, dette vil have 
og at give mig igien den Glæde, jeg for faa Dage siden følte, 
at befale over et værdigt Sæt af Mænd.

Kallehauge den 26. Aug. 1807.
P. L. Oxholm.

At Forestaaende er samtlige Mandskab af alle 4 Com- 
pagnier forelæst i Overværelse af deres Officerer, bevidner 
herved

C. Holsten.
Anledningen til denne Proclamation (til det møenske Land

værn) var den, at bemeldte Landværn, som om Natten d.
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25—26de August havde ligget i Stege og den 26de om Mor
genen skulde sættes over fra Koster til Kallehauge, gjorde sig 
ved Færgestedet opsætsig, saa at ikkun nogle faae strax kom 
over, men de andre bleve tilbage, tilskyndte især af en Bonde
mand Mads Madsen, som boer ved Klintholm, og som sprang 
frem af Gelederne og holdt en oprørsk Tale. Fra Kl. 10 Form, 
kom ingen meer over; de Oprørske skiøde endog efter dem, 
som vare gaaede i Baadene. Om Middagen sendte Oxholm 
Oberstlieutenant Cai Holstein over med ovenstaaende Procla- 
mation, men uden mindste Nytte. Landværnet gik om Efter
middagen tilbage og indqvarterede sig selv i Stege. Imidlertid 
begyndte det at frygte for Følgerne, skammede sig ved det 
Passerede og nogle Officerer førte de fleste af dem den følgende 
Dag (d. 27) over fra Stege paa Jagter. De fortsatte da (Mads 
Madsen selv iblandt dem) Marschen til Kiøge, hvor de ankom 
om Løverdagen d. 29de just som Slaget ved Kiøge fandt Sted. 
Nogle af deres Officerer bleve fangne; men selv ilede de til
bage. Tvende af dem ankom allerede til Stege om Søndag 
Eftermiddag, og bleve af Byfogden (Dorph) kastede i Lænker 
som Desertører. Resten ankom om Mandagen og om Tirs
dagen, de fleste med deres Vaaben og Mondur, men nogle 
havde bortkasket begge Deele. En Landværnsmand fra Byen 
Frenderup paa Møen, havde løbet saa stærkt, at han styrtede 
paa Veien. Da en af dem, en Skovfoged fra Klintholm ved 
Navn Niels Lind, kom Natten mellem Mandag og Tirsdag hiem 
til sit Huus og pikkede paa Vinduet og kun paa Konens Spørgs- 
maal, hvo der var, havde sagt, at det var ham, hendes Mand, 
svarede Konen indenfor, at hun havde intet Huus til ham, thi 
hun vidste nok, hvor skammeligt han var løbet med alle de 
andre; og først efterat han havde forsikret hende, at han ikke 
var løbet, men at han havde været med, og at han bragte sin 
Mondur og sine Vaaben med hiem, lod hun sig overtale til at 
lukke op for ham.

Engellænderne vare før Fiendtlighedernes Begyndelse ad
skillige Gange i Land paa Møen og kiøbte Grønt m. m. Siden 
bleve de borte. Da Kiøbenhavn beleiredes, sendte man fra 
Stege af en Baad med 4 raske Sømænd til Amager, baade for 
at faae Underretning fra Kiøbenhavn og tillige for at sende 
Efterretninger om det i Siælland passerede ind i Fæstningen. 
Baaden ankom lykkelig, men uagtet det heisede dansk Flag, 
uagtet man lagde det brede til for at vise, at man var ube
væbnet og blot 4 Mand, uagtet man holdt i Veiret en heel 
Række af Breve, blev dog Baaden aldeles afviist af de patrouil- 
lerende siællandske Ryttere og man skiød tilsidst paa den. Den 
kom da tilbage med uforrettet Sag, forevisende de giennem- 
skudte Seil, som Beviis paa, at det var Sandhed, man fortalte.
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Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred 
(Ribe Amt).

Samlede af O. Nielsen.
(Sluttet).

Kvong Sogn.
Navnet skrives omtrent 1340 Kowångh, og dette Navn har 

endnu bevaret sig på en Del af Kvong Bymark, hvor nu også 
en Gård hedder således, en anden Del af Marken hedder til
svarende Oksvang. Sognets Hartkorn er nu 129 Td. 1 Skp., 
1662 71 Td. 3 Skp. 2 Alh. til en Værdi* af 3596| Rdl. 
1 Ort 4 y3.

Rundt om i Sognet findes en Mængde Høje.
I Indber. til Ole Vorm 1639 nævnes Højene Humlehøj, 

Stanghøj, Oksehøj, Øshøj og Rævehøj.
På Hallum Mark ved Landevejen er en lille grøn Plet Jord 

som ikke bliver dyrket, hvortil Grunden fortælles, at en afdød 
Mand gik igen og voldte stor Forstyrrelse i Byen, hvorfor 
Præsten lagde 4 Blykors omkring Byen, og paa dette Sted det 
synderste, hvorfor man ikke har tordet røre denne Plads. En
gang havde nogle gravet heri, da forekom det dem, som 
Byen stod i lys Lue, hvorfor de skyndte sig hjem, men da det 
havde vist sig at være Øjenforblændelse, kom de tilbage, dog 
da var Korset, som de havde udgravet, forsvundet. I Midten 
af forr. Årh. gravede Præsten Jens Bay her, men fandt kun 
nogle Kampesten. Denne Præst fortæller i en Indberetning 
1767 at fra Ribe til Lemvig fandtes ingen Rotter paa Vest
kysten.

Kvong skal forhen have ligget Syd for Kirken, hvor der 
er nogle Agre, der hedder Gamle Kvong. Var 1662 1| G. 4 
Bol, 1 Hus.

Hallum 1662 4 G. 1 Bol.
Danske Samlinger. II.
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Åsted 1662 3 G. 3 Bol 1 Hus.
Kvordrup 1662 2 Bol.
Hu sted eller Lyne Husted, så kaldet, fordi den ligger nær 

mere ved Lyne end Kvong Kirke, var 1662 1 Bol.
Kammersgård. 1539 pantsatte Kristjan III til Fru Jol 

Hr. Mourids Sparres Efterlev, bl. a. 5 G. i Kvong S., af hvilke 
1 kaldtes Kammersgård1). 1551 fik Kongens Køgemester Jørgen 
Rantzau det samme Gods i Pant foruden Lønborg Gård og mere.

Starbæk Mølle lå paa Lyne Husteds Grund, gav 1650 
årlig 3 Td. Mel i Afgift. Den hørte 1678 under Mølby i Ands
ager Sogn, kaldtes da »et ringe Møllested, fordærvet og ud
brudt uden Avl, hvilket en fattig forarmet Mand påbor«. Den 
har Navn af Stargræs, der vokser i Mosen, som Møllebækken 
har Udløb fra.

Kirken.
Kirken er helt opført af hugne Sten med tilmurede rund

buede Vindver. Altertavlen forestiller Korsfæstelsen, Moses, 
Kristus som Symbol paa Tro og Håb, øverst Opstandelsen, den 
er restavreret 1752. Prækestolen er fra 1587; på den og Himlen 
står Skriftstederne: Guds Ord skulle forgå o. s. v., og salige ere 
de, som høre Guds Ord og bevare det. Under Tårnet er Hvælving, 
men ellers ingen, der er også Fordybninger til Altre. I Koret 
er Ligsten med Træramme over en af Præsterne, i Korsdøren 
hænger en Tavle over Hr. Neumann og længere nede i Kirken 
Ligsten over Jes Sørtorp f. i Horsens f her 1773. Tårnet er 
spidst og af Mursten. På Klokken står anno domini 1504 
Jhesus nasarenus rex judeorum help maria. amen. Kalk og 
Disk er givne af Kirkeejeren Kaptejn Tommerup.

Kirketienden solgtes 13 Nov. 1690 til Major Bugren, siden 
ejedes den af Kaptejn Tommerup, Kaptejn Lassen til Nørholm, 
Etatsråd Fred. Hejn til Stensgård; efter hans Enke Susanne 
Brahe arvedes den af hendes Broder Oberstløjtnant Sten Brahe 
til Hvedholm.

Præster.
1471 nævnes Hr. P.eder af Qwangh, der var Medlem af 

Præstegildet i Ribe2).
Hr. Hans Klavsen var 1514 Tingsvidne.

x) Reg. a. a. L. 1 88. 2) Ripæ Cimb. 446.
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1. Hr. Kristen Jensen udstædte 1557 tilligemed 2 
andre et åbent Brev, »at Snapsting i Nørre Herred blev holdt 
det År på St. Knuds Dag, det er anden Dag efter de hellige 3 
Kongers Dag1).«

2. Hr. Jens Dynesen.
3. Hr. Mikkel Pedersen levede 1612.
4. Hr. Peder Mikkelsen, udentvivl Formandens Søn, 

levede 1613, 1622 (Gejstl. Kontrib. Regnskab), var gift med 
Karen Kristensdatter.

5. Hr. Jørgen^Kristensen Smed var Præst her 1634 
og f 1658.

6. Hr. Hans Enevoldsen Dejbjerg ord. 3 Sept. 1658, 
men måtte på Grund af Krigens Urolighed flygte til Varde. 10 
Nov 1660 toges Tingsvidne, »at der lå ingen Salvegårde i 
Kvong Sogn, forleden År og Sommer Anno 1659 af den bran- 
denborgske Sekretarii, som lå i Varde, hans Ryttere, ej heller 
Sognemændene dette nogensinde begærede eller gav enten 
Kost eller Salvegardepenge dertil«; »nogen Tid efter det store 
Plyndreri var begyndt og mesten Del Heste og Kreaturer var 
borttagen af Kvong Sogn, da kom Hr. Hans Enevoldsen, deres 
kære Sognepræst, hjem fra Varde en Rejse og havde en 
Rytter med sig mulig for den store Usikkerhed og Plyndreri 
på Vejen; desmidlertid kom også et Parti til Kvong og plyn
drede både i Byen og i Præstegården og tog Kappen fra den 
Rytter, Præsten havde med sig bragt fra Varde; straks rejste 
samme Rytter til Varde, kom igen anden Dag til Kvong, tog 
4 Kør fra Lavrids Sørensen og Niels Mortensen i den Mening, 
at han vilde, Bønderne skulde betale samme hans Kappe, nemlig 
8 Rd., som han da begærede.« Nu blev Spørsmålet hvem der 
skulde godtgøre dem dette Tab og det fordeltes tilsidst på 
hele Sognet.

7. Hr. Jens Lavridsen Barfod, Søn af Hr. Lavrids 
Sørensen B. i Lydum, blev Stud, fra Ribe 1662 og kaldtes 18 Maj 
1671 til Formandens Kapellan og Efterfølger. Han fik 16 Maj 
1674 Tingsvidne, »at 14 Dage før Påske nu sidst forleden, da 
var den næste Søndag før Palmesøndag optændt en ulykkelig 
Ildebrand udi hæderlig og vellærde Mand Hr. Jens Lavridsen

h Ribe Stiftsarkiv.
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Barfod hans Præstegård og da ganske forbrændt hans Salhus 
fra Ende til anden med Høgulvet, som til det var anfæstet såvel 
som Skolen og Vesterhuset, hvilke Bygninger var nogle og 40 
Fag lange, med Korn, Bohave, Sengeklæder og Husgeråd«. Hr. 
Jens Barfod f 9 Maj 1688,-43 År og er begr. på Kirke
gården. Hans Enke Sofie Sørensdatter, hvem han havde ægtet 
20 Okt. 1685 23 Nov. 1688 efterat have født Tvillinger, der
døde snart efter Fødslen.

8. Hr. Hans Lassen Bagger, Søn af Las Hansen B., 
Borger i Varde, havde 10 År været Hører ved Varde Latinskole 
og kaldtes hertil 29 Maj 1688. Året efter 24 Juli ægtede han 
Margrete, D. af Hr. Lave Pedersen på Fanø, ved hvem han 
havde 5 Sønner, af hvilke 1 f som Barn, 1 siden Præst her,
I først 5 År Hører i Varde, 1732 Rektor i Vejle og 1 Dr. 
Hr. Hans Bagger f 1705, 50 År. gi.

9. Hr. Jens Knudsen Bruun kaldtes hertil 14 Nov. 
1705 og giftede sig 3b Juni 1706 med Formandens Enke, med 
hvem han fik 4 Børn, af hvilke kun 1 overlevede ham. Han f 
13 Febr. 1712, 31 År gi.

10. Hr. Povl Jørgensen Schytte kaldet hertil 16 
Marts 1712; han sluttede 17 Okt. >J^15 Overenskomst med 
Enken, at hun årlig skulde have 10 Td. Rug, 2 gode Lam og
II Sidir. 1 men skulde så forlade Præstegården til Påske 
1716, og bo enten i Varde eller andensteds i Herredet. Han 
var gift med Kirsten Andersdatter Brandt, Enke efter Hr. Niels 
Arensberg i Grimstrup og havde 1 Søn Jørgen Jakob med 
hende. Selv f han 13 April 1722, 37 År gi.

11. Hr. L ave Hansen Bagger, Søn af forannævnte Hr. 
Hans B. er født her 10 Juni 1690, kaldtes 14 Juli 1719 hertil. 
Han ægtede 3 Maj 1720 i Bølling Præstegård Abild Malene 
Svane, med livem han havde 1 Dr., 1 S. og 1 Dr. døde som 
Børn. Han f 20 Jan. 1725, 35 År. Han beskyldtes for at 
have købt Kaldet af Kirkeejeren for 200 Rd., men det blev 
ikke bevist.

12. Hr. Jens Kellinghusen er født 1695 i Frederils, 
hvor hans Fader var Byskriver. Han blev Student 1713, Kand. 
1715, hlev senere Huslærer hos Mag. H. Pontoppidan i Fre- 
derits, og kaldtes 16 Febr. 1725 hertil; 21 Marts 1738 blev 
han Præst i Kippinge på Falster, hvor han døde 16 Feb. 1744.
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21 Sept. 1728 ægtede han ovennævnte Mag. Pontoppidans Dr. 
Else Sofie, med hvem han havde 4 Sønner, 3 Døtre.

13. Hr. Jens Bay Søn af Hr. Bertel Jensen B. i Ørum
og Davgård og Inger Kristensdatter Toldorph er f. 1706, blev 
Stud, fra Ribe Skole 1727 og kaldtes hertil af Etatsraad Hein 
30 Apr. 1738. 1739 giftede han sig med Maren Sørensdatter
Horsted, med hvem han ingen Børn havde. Holdt i senere 
År Kapellaner, tog 1780 sin Afsked og døde 1786, begr. 
23 Juni.

Hans Kapellaner var begge hans Brodersønner 1) Kristian 
Bay, Søn af Peder B., Byskriver i Grenå og Anna Sofie Hårlev, 
kaldet 3 Juli 1771, døde 1772.

2) Lars Hårlev Bay f. 1743, Stud, fra Ribe 1763, Søn af 
Hr. Lars B. i Nykirke og Fåborg, kaldet 29 Apr. 1773, f 5 
Avg. 1778.

14. Hr. Johan Arndt Neumann var Søn af Hr. Johan 
Fred. N. i Gjørding og Vejrup og er født 1736, blev Forman
dens Kap. 22 Okt. 1778 og hans Efterfølger 30 Avg. 1780.
22 Sept. s. Å. ægtede han Inger Sofie Bay, Datter af Hr. Lars 
Bay i Nykirke og havde med hende 1 Søn og 1 Datter. Hr. 
Neuman døde 3 Nov. 1800. Hans Hustru 27 Juni 1786.

15. Hr. Fredrik Blocli, se Nebel, kaldtes hertil 2 
Jan. 1801.

16. Hr. Kristian Engelbrecht Frederichsen er født 
i Helsingør 1779, blev Student 1798, Kand. 1805, blev 1816 
Kateket i Mariager, 23 Sept. 1818 Præst her og døde 29 Maj 
1821. Han var gift med Elisabeth Petersen, med hvem han 
havde 2 Sønner. I hans Tid sank Kornpriserne i den Grad 
at når Skatterne fradroges, var der intet tilbage for Præsten 
at leve af. Efter hans Død søgte ingen Kaldet i 16 Måneder.

17. Hr. Niels Hansen Olivarius, se Lunde.
18. Hr. Mogens Schiødte, en Præstesøn fra Snøde 

på Langeland, er født 19 Okt. 1798, kaldtes hertil 11 Apr. 
1828, 9 Apr. 1834 kaldtes han til Husby i Fyn. Han er gift 
med Henrika Dorothea Karoline Bendtz.

19. Hr. Fredrik Kristjan Blocli, Søn af Hr. F. B., 
er født her i Præstegården 30 Marts 1805, blev Stud, fra Ribe 
1823, Kand. 1830, kaldtes hertil 11 Juli 1834, til Grenå 22 
Juni 1846 og 1857 til Ringe i Fyn. Han blev gift 17 Okt.
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1834 med Emilie Frederikke Leerbech, med hvem han har 5 
Sønner, 2 Døtre.

20. Hr. Hans Andreas Viborg født 31 Jan. 1807. 
Student 1826, tog Attestats 1836, blev Kapellan i Bjerreby, 
kaldet hertil 24 Avg. 1846 og 1 Avg. 1857 til Bogø. Han er 
gift med Elisa Bolette Friis.

21. Hr. Kristjan Fredrik Læssøe er født 1 Feb. 1813 
i Fladstrand, hvor hans Fader da var Toldinspektør. Student 1833, 
Kand. 1841, 1845 Skolelærer i Udbæk ved Holbek og kaldtes 
hertil 5 Okt. 1857. Han er gift med Elisabeth Dorothea Pingel, 
kaldtes 3 Marts 1866 til Davbjerg, Mønsted og Smollerup.

22. Hr. Jakob Andreas Jakobsen er født 1823, blev 
Student 1845, tog Attestats 1852 og blev 1857 1ste Kompastor 
i Læk, hvorfra han 1863 under Krigen forjoges og blev kaldet 
hertil 18 Maj 1866.

1649 havde Degnen her 3 Tdr. Byg 2 Tdr. 1| Skp. Rug 
om Året, han beklagede sig over ingen Offer eller Nannest at 
have, ej heller noget Degnebol, så han derfor af sin Indkomst 
og Degnerente ej kunde have det daglige Brød.

Ho Sogn.
Navnet er uden Tvivl en afslidt Form af Hoved, hvil

ken Benævnelse i Stednavnene gives en Landstrækning som 
den Halvø, hvorpå Byen ligger. I Fortegnelsen fra c. 1340 (i 
Skadst Herred S. 258) skreves Navnet Hoo, hvilket tyder på at o skal 
udtales langt og at Ordet således rimeligvis er forkortet; jeg tror 
ikke, at der fra Sproghistoriens Side vil være noget at indvende 
imod at Ordet Hoved allerede på den Tid er blevet afkortet. 
Af Beboerne udtales Navnet netop som dette Ord. I Præstens 
Indberetning til Ole Vorm 1638 siges at Ho og Oksby Sogne »ellers 
kaldes Undismark«, men at det har Navn af det latinske unda, 
Bølge, som Præsten vil, er ikke rimeligt, derimod kunde Untoft 
Sø vest for Vejers gerne stå i Forbindelse hermed.

Sognets Hartkorn var 1662 72| Td., vurderet til 2558 Rdl. 
1 Ort, nu 67 § Td. Sognet er kun lidet og det meste Flyve
sand og Klitter, den største Del er Halvøen Skallingen, en ube- 
bot nøgen Halvø. Det på Kort anførte Hobo Dyb, en Bugt 
mellem Skallingen og Fanø, var for 60 År siden en Havn og 
kaldes endnu således; men Benævnelsen Hobo Dyb bruges kun 
om det Vand, der strækker sig mellem Skallingen og Langlig.
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Byerne er:
Ho, der deles i Nørballe med Mølletorp, Sønøerballe med 

Sønderside og Vesterballe. 1662 var Ho By 18 G., 6 Bol, 16 
Gadehuse; 1858 22 G. 24 Huse. Sønderside var ikke Skal
lingen, men den sydlige Bred af den Halvø, hvorpå Ho ligger. 
På Joh. Mejers Kort fra Midten af det 17de Årh. står her 
nogle Huse betegnede, kaldede gammel Sønderside.

Almosetoft er 2 Huse.
Vester Bredmose. 1662 1 G.
Langlig, 1548 Langelegh, en 0 i Hjerting Bugt, har 2 

Huse. 1688 udsiges: »ved Vesterherred er et Fiskerleje og en 
Havn kaldet Langleje, som årligen både af fremmede og andre 
er bleven besøgt, men i Mandsminde har intet heraf været at 
se end Grundvand og store Sandbjerge«. At det har været 
Fiskerleje ses af et kgl. Brev 1563, hvorved det pålægges Fi
skerne på Fiskerlejerne List, Søndre Rømø, Manø, Fanø, 
Langlig, Sønderside, Vesterside og Nyminde årlig at give Ribe 
Hospital en Lod af den Fisk de fangede en Dag om Året mel
lem 1 Maj og Pindse1). 1653 vilde Strandby Mænd ikke give 
denne Afgift (»Sandtold« o: en Mandspart Fisk af hver Båd), af 
deres Everskib, fordi »Langleje« da var øde, men dømtes på 
Tinge dertil.

1548 forbødes det dem, der fiskede ved Fiskerlejerne 
under Vesterlandsside i Ribe Stift, deriblandt på Langelegh, 
Vesterside, Nyminde, at sælge deres Fisk til Udlændinge, da 
de dog købte det meste af deres Fiskeredskaber i Ribe, Varde 
og andre Købsteder i Nørre-Jylland, ti ellers vilde der blive 
mere Dyrtid end tilforn3).

Kirken.
Denne er lille, tårnløs og mørk; i Nord er en tilmuret 

spidsbuet Dør, hvilket tyder på, at Kirken er sent bygget, og at 
den omtrent 1450 er flyttet til dette Sted, ses af Indber. til 
Ole Vorm 1638, hvor der fortælles, at den for omtrent »halvtiende 
Snes« År siden er flyttet fra Kirkebjerg, sandsynligvis det på 
Nørballe Mark, nord for Byen, ti Kirkebjerg ved 0. Bredmose 
er jo udenfor Sognet. Et Epitafium findes over Præsten L.

2) Saml. t. jydsk Hist, og Topog. 84.
2) Adler Bidrag til Skildring af Byen Ribe 1842. 100—101.
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Borch. I Vest er Pulpitur, med mange Helgenfigurer, der må 
være Levninger af en gammel Altertavle. Forhen var i Kirken 
begravne Peder Kristensen Glambek, med Hustru Gunner Sta
verskov og 2 Sønner Klavs og Kristen, der udentvivl har bot i 
0. Bredmose. For et Par År siden fandt man et Oliemaleri 
på Kirkens Loft, forestillende Jesus med Tornekrone, hvilket 
skal have været godt udført, men nu næsten er fortæret af Ælde.

Præster.
På en Lysestage på Altret i Ho Kirke er indgravet en 

Præsterække, derpå nævnes fra den katholske Tid: »Hr. Jens, 
Hr. Magens, Hr. Peder, Hr. Knud Michel, Hr. Niels Ericksøn, 
Hr. Anders, Hr. Hans Lausøn, Hr. Matz Atzers: Udtoft pastor 
iniit 1518, 8 ascensionis, døde 1570« og derpå de følgende til 
Anders Sørensen, alt med samme Hånd. Derimod er dennes 
Død og alt om Eftermanden udført samtidig. En ny Hånd nævner 
Hr. Niels Holstebros Fødsel og Kaldelse, hans Død og alt om 
hans Eftermand er gjort samtidig og Data om’Hr. Kingos er 
atter med særlig Håndskrift. Hermed slutter Fortegnelsen.

1. Hr. Mads Adsersen Udtoft blev Præst 1518, døde 
1570. Der berettes om ham: »Ihvorvel han antog den Lutherske 
Religion, beskyldes han dog for hemmelig at have forfægtet 
papistiske Vildfarelser.« 1545 fik Fiskerne »for Sønderside 
Ho og Oksby kgl. Brev, at de skulde give deres Præster de Mad
fiske, som de åltid tilforn har fået forat prædike Guds Ord«1).

2. Hr. Kristen Knudsen Dahl blev 1559 Formandens 
Kapellan. 31 Marts 1569 fik han Brev på Kongetienden af 
begge Sogne2). Han døde 13 Feb. 1604.

3. Hr. Knud Kristensen Ho om hvem Treschows Ju
bellærere 166—67 fortæller følgende: Han er født i Ho Præstegård 
Anno 1570, hvor hans Fader Hr. Kristen Knudsen var Sognepræst. 
Han blev i sit 22 År af Ho og Oksby Sognemænd i Provstens 
Hr. Kristens Høsts Nærværelse kaldet til at være Faderens Ka
pellan og Efterfølger, men kunde dog ikke få Bekræftelse på 
at efterfølge denne førend efter Faderens Død. Han skal have

>) Teg. o. a. L. II.
2) Dette bekræftedes igen 17 Feb. 1596 for Hr. Kristen Knudsen og Hr. 

Knud Kristensen.
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været en lærd og meget nidkjær Mand, der gjorde sig stor 
Flid for at udrydde både Vantro og Overtro; derved kom han 
i adskillige Fortrædeligheder, ti Almuen, som fandt Forsvar hos 
nogle fornemme Folk, begyndte at formene ham alle hans 
Kalds Indkomster og Præstegårdens tilliggende Jorder, hvorfor 
han måtte føre vidtløftige Processer, som dog faldt vel ud for 
ham. Han skal under disse Processer, som den der var meget 
fattig, have gået på sin Fod til Viborg ^Landsting med sin Vad
sæk på Ryggen og sin Stav i Hånden, hvilken han kaldte Ja
kobs Stav. Han har holdt et Diarium eller Dagregister, som 
han kaldte Curæ ecclesiasticæ et domesticæ (kirkelige og hus
lige Sorger), hvilket tilligemed et Manuskript, som Hr. Knud 
havde forfattet over Jeremias 20, V. 10, 11, 12 blev opbrændt, 
da Ho Præstegård blev lagt i Aske 4 Dec. 1671. Da en af 
Byerne i hans Sogn, hvor især megen Ugudelighed skal have gået i 
Svang, blev i Grund ødelagt af den forfærdelige Springflod, som kom 
Natten imellem den 10 og 11 Okt. 1634, skal han Søndagen derpå 
have holdt en hård Strafprædiken for sin Menighed, hvilken 
havde den Virkning, at nogle stod op og sagde til ham: Ak 
Hr. Knud, tal nu noget om Guds Nåde og lys Herrens Vel
signelse over os. Han skal have haft en ualmindelig Frimod
ighed og meget prist Guds Forsorg og opholdende Nåde at 
han kunde blive så gammel, da hans Embedstid havde været 
en Kæde af lutter Genvordigheder.« Hr. Knuds Modgang 
synes at skrive sig fra hans Fordring på Præstens Ret til 
100 »Thall« Skulder (Flynder) af hvert Evertskib, som ved 
Vesterside Fiskerleje søgte Fiskeri, hvorfor Fiskerne fortrykkede 
sig; han erhvervede sig en Dom herpå ved Birketinget og et 
kgl. Tilhold 28 Okt. 1608 til at yde Præsten hans nedarvede 
Rettighed. I Anledning heraf fremkom hans Sognemænd med 
forskellige Beskyldninger imod ham. 6 Marts 1612 berettede 
han på Tinge »den Klage og Vidne Tue Knudsen og Oluf 
Knudsen i Vejers idag har klaget på ham på Tinge, at han 
skulde have givet deres Fader sal. Knud Tuesen Sakrament, 
siden han ingen Rede kunde gøre for sig, og sagde at de var 
hans Avindsmænd, fordi han trettede med dem om sin Tiende«. 
23 Okt. 1612 havde han »i Rette stevnet Hans Jensen på 
Sønderside for noget Ondt han Hr. Knud på Viborg Lands
ting den 15 Avg. havde tilsagt, at Hr. Knud hver Søndag, når
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Prædiken og Messen var endt, søgte utugtigt Hus og Krohus 
på Sønderside var, hvilket vandt (svor) Hr. Knud usanddru at 
være, og Hans Jensen burde derfor at deles (anklages) for en 
Løgner«, hvori Fogeden gav ham Medhold. 24 Juni 1606 
klagede Hans Munk til Visselbjerg over ham for Biskoppen, men 
Grunden vides ikke. 1614 beskyldtes en Mand ved Sønderside for 
Trolddom, men Sagens Beskaffenhed eller Udfald kendes ikke.

Hr. Knud var gift med Karen Kristensdatter, Datter af Hr. 
Kristen i Brøns, hun Jevede endnu 1650; med hende havde 
han 4 Døtre, der alle blev gifte med Bønder. Han ord. 20 Feb. 
1593 og døde 5 Okt. 1645. Fra 1636 havde han haft Anders 
Sørensen, f. i Ribe 1608, til Kapellan, men denne døde allerede 
11 Sept. 1645.

14. Hr. Mikkel Hansen Guldager er født i Ribe 
1616, gik i denne Bys Skole, men blev ikke Student derfra. 
Han* var Formandens Kapellan 1643 og ord. 11 Nov. 1645. 
1664 herjedes Sognene af en farlig smitsom Sygdom, der skal 
have bortrevet de halve af Beboerne; Præstens Hus blev også 
befængt, så at han ikke havde noget Samkvem med Beboerne, 
men talte med dem gennem et Vindue, efterhånden døde hele 
hans Familie og han selv sidst, i Okt. 1664. En Søn Knud 
blev Præst i Henne og Lønne, Andreas Kapellan i Verst og 
Bekke. Under hans Embedstid forefaldt følgende Sag: 21 Feb. 
1657 udstædtes Tingsvidne, at nogle Mænd 16 Sept. 1656 var 
tilstede i et Hus ved Sønderside og hørte at Hr. Mikkel Hansen 
»tilspurgte Mette Mortensdatter hvad Årsag der var til, at hun 
sig således forslog og entholdt, at hun sig ikke vilde efter 
kristelig Skik lade vi til sin trolovede Festemand Jens Bakensen, 
da svarede hun, at hun ham udi ingen Måder vidste at kunne 
beskylde, men dog udi sit Hjerte ingen Kærlighed kunde have 
til ham af den Årsag hun med hendes Forældres Råd, Vilje 
og Samtykke tilforn var trolovet med Niels Persen i Oksby, 
men sig belangende, at hun havde indgået Trolovelsen med 
forn. Jens Bakensen, var hun af hendes Fader og Brødre til
tvungen ganske imod hendes Vilje og af dem tilsagt, at hun 
endelig bemældte Jens Bakensen skulde trolove før de vilde 
have hende i Grandelag ved sig, hvorefter hun efter samme 
hendes Ord og Bekendelse samme Trolovelse havde til
sagt, men aldrig Egteskab med ham at ville indgå forme-
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delst det Løfte, hun med Niels Persen som før er meldt, 
gjort har.

5. Hr. Niels Nielsen Holstebro er født 1635, blev 
1660 Rektor ved Varde Skole og ord. til Præst her 16 Nov. 
1664. På Grund af Pesten, som dog snart efter ophørte, bode 
han nogen Tid hos en Bonde i Nørballe af Frygt for Smitte i 
Præstegården. I Begyndelsen af 1670 giftede han sig med den
30 årige Margrete, Datter af Rådmand Lavrids Baggesen i 
Ribe; hun døde 1729 og fødte sin Mand 15 Børn, af hvilke 
7 Sønner, 2 Døtre overlevede ham. Af disse kendes: Jens, 
Faderens Efterfølger, Lavrids, der var Degn her, Villads døde 
som Student i Præstegården 1711, Thomas Høberg afsat som 
Hører i Varde, 1718 boende i Bekhuse i Ovtrup S., siden Degn 
i Bryndum og Nebel (se iøvrigt Skadst H. S. 239), Bagge Oberst 
i Infanteriet, en Tid Kommandant på Hitler Skandse, Mette 
gift i Rensborg og Vibeke gift med 4 Præster i Thorstrup. 
Hr. Niels Holstebro døde 12 Okt. 1692. Præstegården brændte 
4 Dec. 1671.

6. Mag. Jens Nielsen Ho, forriges Søn, er født sidst 
i Året 1670, blev Student fra Ringkjøbing 1691 og blev kaldet 
til Faderens Efterfølger 22 Okt. 1692, altså kun 22 År gammel; 
næste År giftede han sig med Kirsten, Datter af Borgermester 
Kristoffer Carstensen i Ribe, der på 1 Dag kunde besøge alle 
sine Sønner og Døtre, der var Præster og Præstekoner, og bo 
hos den sidste om Natten. Da Provst Kraglund 1722 gik fra 
Forstanden, blev Ho Viceprovst. Han f 1729 og er begraven
31 Maj, hans Hustru begr. 13 Marts 1730, 56 År gi.; de havde 
15 Børn, af hvilke 3 Sønner og 4 Døtre overlevede dem ufor
sørgede. Af disse var Niels Student, men døde nogle År efter 
i Varde, Kasper Kristoffer blev Præst i Bedsted og Grurup 
Ålborg Stift og afsat 1741, Margrete døde 1768 hos Svogeren 
i Blåmark1), Ingeborg Dorothea, gift med Efterfølgeren, Kirsten 
med Nis Nissen af Odense, der siden bode i Blåmark i Grims- 
trup Sogn.

Mag. Jens Ho indgav 3 Juli 1702 Ansøgning til Kongen 
om sine Kårs Forbedring, og han skildrer Tilstanden som sør-

*) Hun er altså ikke den af samme Navn, der 1716 blev gift med Hr 
Peder Holm i Højby. Hist. Tdskr. 3 R. I. 112.
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gelig. Præstegårdens Jord var meget ødelagt af Sand og Vand, 
der var ingen Annekspræstegård, men der ydedes kun 4 Sidir. 
årlig for nogle fra Sands og Vands Ødelæggelse tiloversblevne 
Agre og Engstumper, som en Hospitalsbonde havde i Brug; den 
rette Præstegård, kaldet Bredmose Præstegård, var bleven til
lagt Præsten af Kongen 1555, men »er forvildet og med Uret 
frakommen«, besades da af 3 Bønder, der var Tjenere til Sr. 
Lars Tarm i Varde, Præstegården var ufri, men formedelst 
Præstebolets Ringhed har forrige Præster måttet tilfeste sig en 
øde Bondeværing og deraf give Landgilde som andre Bønder, 
hvilken var henlagt til Ryttergodset. Han fik en ringe Korn
tiende, da Kornsæd og Avling var ringe i Sognet. Den gamle 
Rettighed af Vesterside og Sønderside Fiskerlejer, som var 100 
Tal Skuller af hver Evert på Strekningen fra Tudelhavn til 
Sønderside var tildels ophørt, da endel af Ål Sognemænd der 
fiskede paa denne Side Tudelhavn, ikke vilde give Afgiften. Af 
Ribe Kapitel var 19 Sept. 1599 udstedt Brev til Ål Præst ikke 
at befatte sig med Vesterside Fiskerleje, enten der at prædike 
eller oppebære Fisk. Efter Hr. Knuds Død (1645) fiskedes ikke 
mange Skulle, hvorfor der kom den Overenskomst i Stand, af 
hver Evert at give 200 Middelskulle og senere, da Bådene blev 
mindre, fik Hos Fader af endel 15, af andre 12‘, 10, 6 og 4 
Snese små og store, og af Ål Styresmænd fik han også af endel 
6 Snese, men da disse døde, og Hr. Peder Klavsen i Ål også 
gik bort, vilde ingen af Ål Fiskere søge Magister Hos Prædiken 
ved Stranden eller give ham Fisk af dem de fik ved Vester
side, hvorfor han ansøgte om at måtte nyde noget vist af hver 
Båd. I Matriklen 1662 siges ligeledes: Præsten prædiker for 
Fiskerne på Sandet ved Havet, medens Fiskeriet påstår, derfor 
nyder han af Fiskerskibe og Både.

Han må have været en velstående Mand, ejede Ho Mølle 
og en Del Bøndergods i omliggende Sogne, 1718 i alt omtrent 
70 Tdr. Hrtk.

Han optrådte også som Forfatter og udgav 1704 Evange
liske Peeg-Finger, der er en kort Udvikling af Søn- og Hellig
dagenes Evangelier. Den er helliget til Assessor Niels Slange, 
Biskop Muus og hans Morbroder Domprovst Seerup i Ribe, 
Amtsforvalter Jens Kristensen, Kirkepatronen og hans Sviger
fader Borgermester Carstensen i Ribe, foran findes et Æredigt
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af Hr. Hans Paludan i Ål, underskrevet 12 Dec. 1701. Bogen 
selv falder ikke i vor Smag, men var på den Tid vel anset, da 
den oplevede flere Oplag. Den henhørte til den såkaldte en
gelske Methode, hvor man lagde Vægt paa at sammendynge 
Lignelse ved Lignelse, Bibelsprog ved Bibelsprog og således 
vise sit Snille og Belæsthed, men intet virkede til Oplysning af 
Religionens Sandheder. Denne Bog er derfor også spækket 
med Citater alle Sider igennem. Han forfattede også »Ægte
skabs Manna og Mara«, som han overgav sin Søn Niels på sit 
Dødsleje, forat han skulde besørge den trykt, men da han døde 
et Par År efter, forkom Håndskriftet.

7. Hr. Niels' Arctander Kingo er født i Vissenbjerg 
29 Juli 1702, kom fra 1711 ud til forskellige og modtog Un
dervisning, indtil han 1716 kom i Odense Skole, hvorfra han 
blev Student 1719 og tog Attest. 1721. Derpå var han Hus
lærer hos Hr. Rasmus Vinther i Ørbeklunde og Oberstløjte- 
nant Puls på Torpegård. Da den præstelige Befordring var 
langvarig, tænkte han en Tid på at blive Regimentsskriver og 
lagde sig også engang efter Mathematik, Astronomi og Rets
videnskab. 20 Juni 1729 kaldtes han hertil udén Ansøgning af 
Kancelliråd Hein til Stensgård og giftede sig 22 Nov. 1730 
medHilleborg Bering, med hvem han havde 1 Datter, der -J- 10 
År gi. Han f 6 Avg. 1755.

8. Hr. Lambert Borch er født i Varde 4 Febr. 1728, 
hans Fader var Mathias B., hans Moder Marie Knurborg; han 
gik 2 År i Varde Latinskole, men gik efter dens Nedlæggelse 
til Ribe, hvorfra han blev Stud. 1747. Han tog Attest. 1751 og 
kaldtes hertil 19 Sept. 1755, men døde allerede 2den Mai 1763.

Med sin Hustru, Susanne Schiøt, hvem han ægtede 3 Juni 
1757, og som f 1762 havde han 2 Sønner, af hvilke 1 blev 
Præst i Gjørding og Vejrup.

9. Hr. Jakob Klavsen født i Ærøskjøbing 27 Dec. 
1732, blev 1760 Præst i Brejninge på Tåsing, hvorfra han af 
Oberstløjtenant Brahe til Hvedholm kaldtes hertil 8 Juli 1763. 
23 Oktb. 1780 blev han Provst og f 6 Oktb. 1800, 68 År. 
Hans Hustru var Benedikte Dorothea Mølmark, med hvem han 
havde 10 Børn, af hvilke 5 døde små, af de to overlevende 
Sønner var en Student, af Døtrene var 1 gift med 4de Lektie
hører Hans Brinch i Ribe, 1 med Kapellan J. Fabricius i Ål.
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10. Hr. Niels Holst Jurgensen fødtes i Rudkjøbing 
20 Marts 1750, ban tog Attest. 1773, blev 1779 Hospitalspræst 
i Kolding og 9 Juni 1801 Præst her, hvor han f 25 Nov. 1807.

11. Hr. Niels Spandet, Præstesøn fra Holmsland er 
født der 1751, blev Student fra Ribe 1768 og tog 1782 Em- 
bedsexamen. Han blev derpå Kapellan i Sevel og kaldtes hertil 
8 April 1808, hvor han allerede døde 12 Marts 1810 ugift.

12. Hr. Rasmus Knudsen er født 23 Marts 1775 i 
Stenløse i Fyn, hvor hans Fader var Festebonde, 1787 kom 
han i Odense Skole og blev Student 1793; efterat have taget 
Attest. 1800 blev han s. Å. Missjonær ved Julianehåb i Grøn
land; efter 6 Ars Forløb kom han tilbage Herfra og levede så 
4 År. på Vartpenge, 80 Rd. årlig; under Krigen tjente han 
frivillig ved Kystbefalingen i Fyn og kaldtes hertil 24 Avg. 1810. 
6 Nov. 1829 kaldtes han til Allesø og tog. 1844 sin Afsked.

13. Hr. Andreas Daniel Andresen er f. 19 Decr. 
1803, blev Student 1821, Kandidat 1826, derpå Lærer ved Sø
etatens Drengeskole, Præst her 20 Jan. 1830, hvorpå han 5Dec. 
1839 kaldtes til Ringkjøbing, 1850 til Korsør og lSeOJifSnesere1).

14. Hr. Jens Peter Georg Jensen født 7 Febr. 1806 
i Kjøbenhavn, hvor hans Fader var Urmager, blev Stud. 1825, 
Kandidat 1833, Adjunkt i Horsens 1836, 2 Marts 1840 Præst 
her, hvorfra han 1848 forflyttedes til Jandrup og Billum, hvor 
han f 27 Febr. 1853 af Hjernebetændelse. Han var gift med 
Cæcilie Sofie Hassenfeldt, med hvem han havde 3 Sønner og 
3 Døtre.

15. Hr. Christen Thomsen Christensen er født 9 
April 1814 i Sedding N. Nebel Sogn, hvor hans Fader, Kristen 
Nielsen Jessen, var Gårdmand> Han blev 1833 Student, tog 
1839 Attest og kaldtes hertil 29 Juli 1848, hvorfra han 16 Maj 
1858 forflyttedes til Hals. Han er gift med Vilhelmine Karoline 
Tidemann, Datter af Kancellisekretær Odin T., med hvem han 
havde 1 Søn og 2 Døtre, hvilke sidste er døde.

16. Hr. Rasmus Rasmussen, Præstesøn fra Jordløse i 
Fyn er født 15 Okt. 1816, blev Stud. 1836, Kandidat 1842, var 
derpå Huslærer i Fyn indtil 1842, da han blev Kapellan på eget 
An- og Tilsvar for Verninge i Fyn; i denne Stilling forblev

1 See videre Erslevs Forfatterlexikon.
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han til 1857 og var derefter Hjælpepræst et Par Steder i Fyn, 
indtil han 23 Juli 1858 blev Præst her.

Oksby Sogn.

Oksby Sogn har en stor Udstrækning, men består for 
største Delen af Sandklitter, der nå deres største Højde ved 
Blåvands Huk, hvor Horns Bjerge har en Højde af 50 Fod. Fra 
disse Højder ser man det brølende Hav neden for sig og det 
er nok værd efter en Storm at se de optårnede Bølger, der 
med vældig Kraft slå mod Stranden. Ved Hornet er Bryd
ningen voldsomst, her går et langt Riv ud i Havet, der tidli
gere har været tør Jordbund, 7 Mil regner man dets Længde; 
det er derfor intet Under, at en så besynderlig Dannelse har 
kunnet give en hel Landsdel Navn (se Indledningen). Udentvivl 
har her ikke altid været Klitter og Flyvesand, man finder 
undertiden Træstubbe i Strandkanten og under Sandet, men 
deres Alder er i alle Fald meget gammel. Tager man Indbild
ningskraften til Hjælp, ser man her et Læbælte af tætte 
Skove, man ser frugtbare Marskenge og en tæt Befolkning. 
Men da vore ubetænksomme Forfædre ryddede Skovene, fik 
Vestenvinden Indpas, Havet undergravede Hornet og Stranden, 
førte Sand ud med sig og kastede det ved Flodtid tilbage på 
Land, hvor det tørredes, og af Vinden snart førtes længer ind1). 
Også Vandet har gjort stor Skade; således udsiger et Tings
vidne af 1634, at en Mand i Oksby og 2 i »Beck« har fanget 
megen stor Skade af den grumme og store Vandflod, som 
skede 11 Oktb. forleden, så at Væggene på deres Hus blev 
nedslagne og Vandbølgerne borttog Gods og God, Hø og Korn 
blev bortrevet og ført udi Marken, så de deraf har fanget megen 
Skade;« desuden havde en Mængde andre lidt mindre Skade; 
Ulfred Toft vest for Bordrup blev ødelagt.

Rundt omgiven af Klitter ligger Kalles Marsk, en sørgelig 
Ørken, sparsomt begrot med Lyng og fyldt af Vandpytter, et 
så melankolsk Syn, at man med Glæde vender Blikket mod de 
hvide Klitter. Det indre af Sognet er fyldt af Søer, der synes

’) Om Klitvæsenet i det hele taget se især Andresens interessante Skrift 
om Sandflugten.
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som Levninger af en Hævning af Jorden, minder om, at Ho 
Bugt har stået i Forbindelse med Ringkjøbing Fjord, og at de 
vestlige Sogne har været Forland, der helt igennem ved Vand 
var skilt fra det øvrige, som en Fortsættelse af Holmsland1).

Sognets Hartkorn er 141| Td., 1662 var det 144 Td. 7 
Skp. 2| Fd., der vurderedes til 4678 Rd. 1| Ort 19 /3.

1298 gav Biskop Kristjern til Ribe Skole bl. a. 1 Gaard i 
Oxeby2). Oksby var et Sogn ved Midten af det 14 Årh., og 
det er udentvivl gammelt, da Landet fordum må have været 
mere befolket end nu, da Klitternes Overvælde er så stort. Det 
nævnes dernæst 1350, i Tiden lige efter Pesten, da den Selv
tægt og Egenmægtighed, der herskede i den meste Del af Val
demar Atterdags Regering synes at have nåt sit Højdepunkt — 
i et Brev udstædt af de 4 jydske Bisper til alle Sognepræsterne, 
at da Ridder Lage Røth med sine Kammerater havde plyndret 
Ribe Kirkes Gods i Tharmæ i Ekwad Sogn, i Gøygh (Give), 
Osthorp, Stafnyng og andensteds foruden en Gård i Jamdorph 
Sogn tilhørende et Alter i Ribe Domkirke, samt de afdøde Præ
sters Gods, Hr. Laves i Vxby, Hr. Peders i Stafnyngh og Hr. 
Kjelds i Vellyngh og mange andres Kvæg, Korn og Bohave 
ligesom af Kirkernes Jord til Foragt for Provinsstatuterne og 
Fordærv for Kirkens Frihed, skulde Præsterne alle Søn- og Hel
ligdage i Kirkerne eller på Tinge lyse dem i Band, indtil de 
tilbagegav det røvede; de Sogne, hvor han og Medskyldige 
bode, eller hvor de røvede Ting var, skulde også sættes i Band; 
hvis de ikke tilbagegav det inden 1 Måned, skulde der i Kirker 
og på Tinge under Antændelse af Lys og Klokkernes Ringning 
forkyndes Band over dem; ligeså skulde Lage Rød gøre godt 
igen, at han i Biskop Jakobs Tid havde brændt og røvet Ribe 
Kirkes Gods i Osthorp (Aastrup i Gjørding Herred)3).

Dette har ikke hjulpet, hvorfor Bandsætteisen påny ved
toges på Danehoffet 1354 imod Lage Rød, Bo Høg og Esger 
Kristensen Væbnere4). 1355 toges Vidne på Varde Sysselting

T) Herom kan ses en Afhandling af Justitsråd Fløe i Saml, til jydsk Historie 
og Topografi S. 80—85.

2) Ripæ Cimb. 467.
3) Ripæ Cimb. 103—04.
4) Suhm XIII. 299-300.
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at Lage Palnesens Gods var aldrig solgt, skødet eller vurderet 
til Hr. Lave Rød Ridder, men at han havde tilholdt sig det 
med Vold og Uret til denne Dag1). Hvor denne Røver egenlig 
bode ved jeg ikke, men Slægten synes at have bot i Ring- 
kjøbing Amt. Væbner Peder Rød nævnes 1409 (se Billum) og 
en Lave Rød fik 1424 et Tingsvidne fra »Hardbobyting« (Sys
seltinget for Rar Syssel2).

27 Okt. 1396 afsagdes eu Dom på Kongens Retterting på 
Varde Sysselting, at hvis der mellem Laurentius Valdemarsen 
og hans Søster Fru Ingeborg ej var sket Arveskifte efter deres 
Forældres Død, skulde Ribe Kirke og Bisp have en Broderiod 
af det Gods i Hoo og Uxby, som hun havde solgt og givet 
Jonas Jakobsen (til Nørholm). Men var Skifte sket og dette 
Gods faldet på Lavrentius’s Del, skulde det hele med fuld Ret 
tilhøre Ribe Bisp og Kirke, var det tilfaldet Fru Ingeborg, 
skulde det tilhøre Jonas Jakobsen3).

Ribe Kapitel havde Gods her allerede 1291 »in Uxæby«4). 
1388 fik det af Biskop Johannes 1 G. i Wxbi5); på Reforma
tionstiden ejede det 1 G. i Vejers og 1 i Ilo6). Til St. Jakobs 
Alter i Ribe Domkirke hørte 1 Eng i Oxeby, der var givet af 
Kristjem Rødsen") (er det Lage Røds Søn?).

Byerne er:
Oksby, der deles i Sønder Oksby, Midtby, også kaldet 

Tykby, fordi Husene ligger tæt sammen, Øster Oksby, Nørre 
Oksby. Her var 1662 20 G. 5| Bol 16 Huse.

Grønbjerg 2 Huse.
Tane eller nok rettere Terne.
Hvidbjerg 5 Huse. Byen er efterhaanden ødelagt af 

Havet. Hvor i Slutningen af forrige Årh. 1 G. lå, er nu det 
dybe Hav, siden er den flyttet et Par Gange og ligger fra 1851 
ikke mere i Hvidbjerg, men i Blåvand.

Blåvand 4 G. 23 Huse.
Vandflod 5 G. 4 Huse. Disse 4 sidste nævnes ikke i 

de gamle Matrikler, hvorfor man må antage, at de alle er

2) Voss Reg. *) Kiev. Saml. Dok. fra Grinderslev Kloster. 8) Suhm. 
XIV. 390—91. 4) Ripæ Cimb. 134. 5) Smstds 53.
6) Ny kirkehist. Saml. 1. 77. ’) Ripæ Cimb. 279.

Danske Samlinger. II. $
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regnede under Oksby, hvis ikke Blåvand og Vandflod hørte ind 
under ^Benævnelsen Vesterside, som virkelig har været en Bys 
Navn her, foruden at derved er betegnet hele Kyststrækningen 
langs Oksby Sogn.

Vejers var 1662 10 G. 1 Bol.
Mosevrå 1662 3| G., hvoraf 1 øde, 4 Bol 2 Huse.
Bordrup 1662 4 G. 3 Bol; her findes en ikke liden 

Plantage af Nåletræer, og Klitbeplantningen giver Håb om ikke 
ringe Trævækst.

Øster Bredmose var 1662 1 G. på 12 Td. 5 Skp. 
Hartkorn. Endnu 1731 blev Beboerne derfra begravne på Ho 
Kirkegård og det er vistnok derfra den Familie Glambæk stam
mer, der har ligget i Ho Kirke, nemlig Peder Kristensen Glam
bæk med Hustru Gunner Staverskov og 2 Sønner Klavs og 
Kristen. De har vistnok levet omtrent på Reformationens Tid. 
1556 bestemte Kristjern III. at »Præsten til Ho og Oksby 
Kirke skal have Bredmose Præstegård, som Niels Lange til 
Visselbjerg nu har1)« og det synes således som den har været 
Præstegård, medens Oksby var et Kald f<^r sig selv. Præsten 
fik den dog aldrig, se under Præsten Jens Ho.

Kirken.
Syd for Øster Oksby står if. Indber. til Ole Vorm 1638 

endnu et Kapel, hvor der ved Vandfloden 11 Okt. 1634 kom 
en Mængde Menneskehoveder tilsyne. I den katholske Tid var 
her »en Helligdom, som kaldtes S. Ender af Oksby«. Hvem 
der menes ved denne Helgen, ved jeg ikke. Her begraves 
endnu ukendte strandede Lig. Muligvis har Oksby Kirke en
gang stået her, det er i al Fald rimeligt at den har stået ved 
den By, der gav Sognet Navn istedenfor som nu i en øde Egn 
og så nær ved Ho Kirke. Den skal være flyttet flere Gange. 1717 
var Kirken så ødelagt, at der var Tale om at nedlægge den og 
lade Sognemændene søge til Ho, men disse modsatte sig og 
tilbød at sætte den istand, når det måtte komme dem til gode 
i Tiende. Da det imidlertid var nødvendigt, at den måtte 
flyttes for Sandflugt, foresloges en Plads vest for Æggebjerg, 
øst for Føltoft ved N. Oksby, men de nordlige Sognemænd

) Hofmanns Fundatser IV. 560.
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fandt sig forurettede derved, Beboerne af Vejers vilde have 
den omlagt til Kalles Mærsk, vest for de Sandbjerge, der da 
truede Kirken; endelig bestemtes en Plads lidt syd for dens 
daværende Plads og det er vistnok da at den nuværende Byg
ning er opført; endnu for mindre end 100 År siden måtte den 
udgraves af en Sanddynge1). Kirken er et lille uanseligt Hus, 
stråtakt uden Tårn; Våbenhus har den fået efter 1730, ti i 
dette År havde den intet; muligvis er hele Kirken endog fra 
en senere Tid, ti over Kordøren står Årstal 1753. Altertavlen 
er gammel og fra den katholske Tid. I Midten Gud Fader, 
der holder den sårede tornekronede Søn og giver ham Plads 
ved sin højre Side, til Højre den kronede Jomfru Maria, til 
Venstre en Biskop, der holder 3 Fingre på den højre Hånd i 
Vejret (S. Nicolaus); i venstre Hånd har han båret Noget, der 
er afhugget. Da Kirken er så særdeles lav, har man måttet 
skille Altertavlen ad og det nederste, de 12 Apostle, står uden
for Kordøren. Længe var Kirken uden Klokke, indtil en Skibs
klokke ophængtes indenfor Skibets Vestgavl. 1862 blev Sognets 
Beboere, der er Ejere af Kirken, enige med Synet om at den 
forfaldne kirke endnu i 10 År skulde stå uforandret, med 
lindt, af den fornødne Vedligeholdelse, hvorefter der skulde 
bygges en ny kirke, dels ved Hjælp af en opsparet Kapital 
(100 Rdl. om Året), dels ved Lån, hvilken Bestemmelse er bil
liget af Ministeriet.

Varde nordre Landsogn.
Varde Købstad ligger i Vester Herred, men dens Historie 

må komme for sig selv, derimod har den et stort Landsogn 
på 119 Tdr. 5 Skp. Hartkorn i Vester Herred foruden hvad 
den har i Skadst Herred. Her er store Heder med nogle 
Gravhøje. Fordum da Varde var delt i 2 Sogne, hørte til 
Nikolaj Sogn Mejis og den nordre Del af Frisvad, det øvrige 
til Jakobi Sogn. løvrigt må yderligere Efterretninger opsættes 
til Beskrivelsen af Varde, der, som jeg håber, må udkomme 
fra en kyndigere Hånd end min.

*) Herz i Efterr. om gejstlige Embeder 111. 92 (en udførlig, indholdsrig 
indberetning fra Pastor Christensen i Ho, der en Tid selv havde isinde 
at udarbejde en Beskrivelse over disse Sogne.)

SA
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Byer og Gårde:
Or ten. Kristjern Pæsz, der døde 1318, gav til Ribe Ka

pitel for sin Sjælemesse sit Gods i Oortum Mark, der årlig 
ydede 4 fy Penninge1). Ribe Kapitel udlagde Gården Ortum 
1623 i Mageskifte til Borgermester og Råd i Varde for Gården 
Partbo i Varde Landsogn i Skadst Herred2).

Mejis, Frisvad, Blaksmark, Østergård, Rosen
gård.

Isbjerg Mølle. 1433 gav Anders Svensen, Bymand i 
Varde til Ribe |£apitel sin Mølle, som kaldtes lisbiergh møllæ 
i St. Jeps Sogn i Varde, tilligemed et øde Byggested hvortil 
ligger 12 Ørtug Land med Eng ovenfor Møllen forat holde 
Sjælemesse for Stykes Død og hans Sjæls Helsen, som hans 
Søn Peder Andersen ihjelslog, således at 2 Messer hver Uge 
skulde holdes i Frue Kirke og en Begængelse om Året til evig 
Tid, ligeså tilbinder han sig at give Kapitlet Skøde på Varde 
Sysselting næste Onsdag efterat han vorder derom tilsagt. 
Blandt Vidnerne var Hinrik Ranzowe høwitzman på Wardhus3). 
1487 toges Tingsvidne over Møllens Tilliggelse af Niels Bakensen 
Kannik i Ribe4).

Lunderup Hovedgård hører under Stamhuset Nørholm 
og dens Historie må henlægges under Stamhusets, hvis Lejlig
hed gives til Udgivelsen af denne.

Med Hensyn til Kilderne til nærværende Skrift kan jeg henvise til For
talen til dets Forgænger »hist. Ei’terr. om Skadst Herred« 1862, men hertil 
er endnu kommet endel flere, som Riberhus Amtsregnskaber i Indenrigsmin. 
Arkiv, foruden flere mindre betydende Efterretninger, og Matriklen fra 1662 
i Matrikelkontorets Arkiv. Der er således hertil benyttet og gennemgået en 
Masse Dokumenter, hvorfra Stoffet er samlet og det har været såmeget nød
vendigere, som Herredet selv har stor Armod på Arkiver; det eneste Herre- 
gårdsarkiv er Hesselmeds, hvor der, såvidt jeg mindes, kun findes et Doku
ment fra det 17 Årh., ellers er alt yngre, Ildebrande har hærjet både Herre
gårde og Præstegårde, og Ligegyldighed har sat overstyr, hvad Ilden ikke 
har taget. Omstændighederne har ej heller været mig så gunstige som ved 
Udarbejdelsen af Skadst Herred, hvor jeg havde Leilighed til at se hvert Sted 
og som lå min daværende Hjemstavn så nær; Vester Herred har jeg kun kunnet

S. R. D. V. 569; her står vel Oortin, men i Håndskriftet må læses 
Oortum. a) J. Reg. VII. 525. 3) Grønlund 195. 4) Grønlund 385.
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gennemvandrc på de vigtigste Steder, og har således kun i Almindelighed 
kunnet give Underretning om Gravhøje og lignende Oldtidslevninger, som det 
dog er så særdeles vigtigt at få ret Oplysning om; det er kun nogle 
få Dage om Somrcn, jeg har fået tilovers til de allernødvendigste Rejser 
i Herredet. Det er derfor meget muligt, at Herredets Beboere vil dadle mig, 
fordi jeg ikke har medtaget dette eller hint, men jeg trøster mig med, at 
jeg også har meget som de intet kender til; måtte kun nogle få finde Glæde ved 
Læsningen af disse Efterretninger om Fortiden og derved ligesom knyttes 
fastere til Fødeegn og Fødeland, da er min Møje rigelig belønnet. Med flere 
Dele er jeg selv langtfra ikke fornøjet, f. Ex. Efterretningerne om de mærke
lige Ho og Oksby Sogne, men lorhåbenlig finder de engang en bedre Be
skriver. I Stednavnenes Skrivemåde er fulgt det Princip at lægge Udtalen 
til Grund, under Vejledning af de gamle Former, hvor de haves; med deres 
Udledning har jeg været sparsom, vist altfor sparsom, da endel af de fore
kommende Navne ikke er så vanskelige at forklare. Sluttelig bringer jeg 
min hjerteligste Tak til Herredets Præster, Proprietærer og andre, der med 
så stor Beredvillighed har meddelt mig de Oplysninger jeg har ønsket.

Af Rettelser vil jeg indskrænke mig til følgende:
I. Side 116 L. 29 tilsættes ’).

— 140 L. 4 fra neden Helliggejst læs: Trinitatis.
— 144 L. 6 tilsættes x).
— 320 L. 7 fra neden Stavrsø skrives 1486 Staffsigh.
— 320 L. 4 fra neden eller Nørre går ud.
— 321. På Filsø 0 er kun 1 G. og 2 Småsteder.
— 322 L. 5. fra neden Blåbjerg ligger nord for Hennegård.
— 322 L. 7 fra neden over Søen går ud.
— 338 L. 3 1575 læs 1573.
— 343 L. 20 læs juridisk Kandidat og 2 Døtre.
— 343 L. 32 tilføjes hvoraf 1 er død.

II. — 41 L. 19 er glemt som fremhævet Begyndelse til en ny Linie
Kjelst.

— 56 L. 6 fra neden 1500 læs c. 1560, der menes Kristjan Ill’s Enke,
der f 1571.
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Frederiksborg Slots Inventarium af 1650.
Udgivet af A. Petersen.

Af den Række Inventariefortegnelser fra 16de og 17de Aarhundrede, der 
opbevares i vore Archiver, indtager den her mcddeelte en meget fremragende, 
om ikke den første Plads paa Grund af den Nøjagtighed, hvormed Gjen- 
standene ere beskrevne. Naar hertil kommer, at Frederiksborg Slot paa den 
Tid, Fortegnelsen optoges, endnu var Opbevaringsstedet for største Delen af 
de Kunstsager og Kunstflidsgjenstande, som Christian den 4de under sin lange 
Regering havde ladet udføre ved Landets egne og mange indkaldte dygtige 
Kunstnere og Haandværkere, vil det være indlysende, at Inventariet er af 
ikke ringe Betydning fornemmelig i culturhistorisk Henseende. Jeg har 
derfor antaget, at man vil billige, at det her meddeles i sin Heelhed. Af- 
trykningen er skect efter en af afdøde Bibliothekssecretair G. Lassen med 
dennes bekjendte Nøiagtighed taget Afskrift af Originalen, som jeg forgjæves 
har efterspurgt. Hvorvidt denne har været fuldstændig, da Lassen benyttede 
den, er temmelig tvivlsomt, da Bedestolen ikke nævnes, og der paa det 
Sted i Manuscriptet, hvor man nærmest skulde vente at finde den omtalt, 
Iagttages en Uregelmæssighed i Pagineringen, som synes at tyde paa, at der 
har manglet et Blad i Originalen.

I den benyttede Afskrift (det store Kongel. Bibi. Nye Kgl. Saml. 4to 
Nr. 693 e) er Originalens Interpunction bibeholdt, men den er saa menings
forstyrrende, at jeg har troet at burde forkaste den. Hvor Meningen kan 
være tvivlsom, har jeg selvfølgelig undladt at sætte Skilletegn.

Anno 1650 den 12 May Effter Erlig och welbyrdig Mand 
Otto Pouisk, Kong. May. Befallnings Mand paa Frederichsborg, 
Hanns welbyrdighedtz schrifftelig Detaining haffuer wy Effter- 
schreffne Peder Jbßen, Slodtz foget paa frederichsborg, och 
Jacob Thrueldßenn, thing schriffuer till frederichs Borgh Birche 
ting, werret Paa Frederichsborg Slott och der Sammestedtz



119

Beschreffuet Och Jnuenteritt Alt, huis Boe och Boeschaff Met 
Andet huis Sammestedtz fantes wdi Effterschreffne Gemacher, 
Cammerer Och Steder, Saa wit oß forre Wist Er, Som Jahann 
Adam bergh till forne wdi forwaltning hafft haffuer, Som han- 
nom Aff Erlüg Och Wellforstandig Mennd Johan Bogwad1), 
Jndwonner J hillerod, och Poffuell Romller i Eßeroms Molle2), 
dennd 20 Juny 1636 Er offuer Leffueret, Huilchet nu Jgien Er 
leffueret och Offuer Andtwordt till Carll Rytter, Som det frem- 
dellis Skall forrestaae, och er som Effterfolger:

Wdi Kircken.
Jt Alter aff Sort Marmorsteen.
Enn Alter Tauffle Aff Sort Ebenholt8). Mit der Paa Sidendis

*) Johan Bøgvad fik d. 16de April 1621 Bestilling at være Bygnings-Tilsyns
mand paa Frederiksborg. Han skulde have Opsyn med alt Arbeidet. 
Haandværkerne og Pligtfolkene skulde lyde ham. Han udbetalte dem og 
Penge, hvorfor han aarligen aflagde Kongen Regnskab. Slotsfogden 
skulde skaffe ham de Vogne, Heste, Bønder etc., han maatte behøve. 
Hans Løn var 100 Rdl. og Foder til en Hest. (Sjæll. Reg.)

-) Formodentlig en Søn af Maler Pouel Rumler, som den 13de August 
1629 fik Bevilling paa Esrom Mølle mod deraf at give halv Landskyld, 
som var 8 Pund Meel aarligen. (Sjæll. Reg.)

Den ældre Poul Rumler maa være død inden 25de Januar 1641, da 
Enken under denne Datum faaer Tilladelse til at beholde Esrom 
Mølle. (Sæll. Reg.)

8) Første Gang man finder Alteret nævnet, er i en Skrivelse af 12te Juni 
1621 fra Kongen til Chr. Friis, hvori det hedder: »Hanss Stenuinckel 
skall befhalis, alt han gør altarit til frede, ferdigt«. Naar dette er skeet, 
lader sig ikke bestemme, men at Alteret ikke er blevet efter Kongens 
Ønske, kan man slutte af dennes Skrivelse af 3die Marts 1633 til 
Frederik Urne (vide Urnes Copibog i Geheime-Archivet) saalydende: 
• Du skalltt thale med dend hollandske Resident och fornemme udaff han- 
nom, naar att dend mand, som [jeg] for nogle Aar siden loed giøre attskilligtt 
arbede for mig udaff Steen, uill komme hid. Thi ieg er thillsindz att lade 
forandre Altartafflen her udi kircken, Saa att dend kand bliffue Større, dog 
saa att Sølffuet kand komme derudi igien. Saa fremt nu Samme mand, som 
heder Lorentz, intett Sig kunde indstille, da faaer ieg attSee mig omen 
anden.« Nysnævnte Lorentz er utvivlsomt den Lorentz Petersen Swies 
af Amsterdam, der har forfærdiget Altertavlen til Christiansstads Kirke 
(vide Rentem. Regn, for 1621) og i Efteraaret 1621 opsat Galle
riet paa Frederiksborg (vide Bilag Nr. 266 ved Lehnsregnskabet for 
1621—22). Sidstnævnte Arbeide er af afd. Bibliothekssecretair Lassen 
(Hist. Tidssk. 4 Bind p. 591) urigtigen tillagt Lorentz Steenvinkel.
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Enn Stoer SollT plade, gandsche forgyldt, och paa begge Laa- 
gerne, Som der for luchis, huer en Sølff plade, Hige Maader 
gandsche forgyldt, Paa huilche Thrende Sølff plader Er giort 
wdi dreffuen Arbeide Christi passions Historie Och der hoes 
Christus paa Kaarßet Sampt de thuende Røffuere och Vnder 
Kaarßet thrende Quinderß Perßonner, Samptlige i helle Billeder 
aff Sølff Och forgyldt; Och Ellerß Jnden till Paa Samme Thauffle 
Thrende sølff plader Er Indfattet Med wdstuchen figurer Paa 
Samt Andet Merre Indlagt Sølff Arbeyde. Der for Vden offuen 
paa huer for?e thuende Loger Enn forgylt Sølff Plade Med 
dreffuen Arbeyde, der paa Arbeydet paa huer Thuende Engeler 
Met en Krandtz och thuende grenne i henderne. Forn5 Thuende 
Laager henger i thuende piller, gandsche Offner Beslagen Med 
Sølff, dreffuen Arbeide; wden paa samme laager Er Indfattet 
thuende Sølff plader Med Historie paa, wdi dreffuen Arbeide, 
denn Enne huorledis S. Sebastian Bliffuer schut Met pille, den 
Anden huorlediß S. lohanes Bliffuer halßhugen. Derfor Vden 
Paa huer aff forschr“? laager Threi Sølff Plader Med Munster, 
Saa och Thuende Engell Hoffder Met Andet merre Indlagt Sølff 
Arbeyde. Offuen paa forbemelte Thafflle Er giort Christi Op- 
standelßis Historie Med Sex Wegtere Och Thou Smaa Engeler 
med Vinger, Vdi helle Billeder Aff Sølff plader Med wdstucken 
figurer paa, Wed sidderne Thuende Piller gandsche offner Beßla- 
gen Met Sølff. Paa huer Sidde En Sølff plade med Dreffuen 
Arbeyde, Denn Enne huorlediß Christus Obenbarede sig for 
Mariam I wrttegaarden, Denn Anden huorledis Christus følgifi 
Met de Thuende Disipler, Som ginge till Emaus. Der Offuen 
for paa Capittelet Enn Sølff Billede, Gudtz Effterleignelße, met 
It Eble I Haanden Och It Kaars der paa, Och wed huer Side 
En Engell Aff Sølff met grenne i Henderne. Sammelediß 
thuende Helle Sølff Billeder, det Enne Bemercher Spes, haffuer 
It Ancker i haanden, Och det Andet Caritas, haffuer It Lidett 
Barn hoeß sig. Allerøffuerst Staaer It heelt Sølff Billede Med 
winger, haffuer Jt Kaars i den Enne haand Och Enn Kalch I 
den Andenn haand, Bemercher fides. Dißligeste wden paa 
Samme Offuerdeell Paa huer de thou sider Enn Soel af Sølff 
Met flere Figurer, Munster och Andet Indlagte Sølff Arbeyde. 
Nedenn i for‘2? Alter Tauffle Sider paa Enn liden Dør En firre 
Kanttet, forgylt Sølff plade Met Christi fødtzells Historie paa,
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Vdi dreffuen Arbeide, Sammeledifi .der omkring Atten drage 
schufter, for paa huer en Sølff plade, huor Jblant de Sex Erre 
forgyltte, Met Atschillige Bibelsche Historier paa, Vdi dreffuen 
Arbeide, Och de Andre Tholff Huide, giort wdi Munster, Huilche 
forIIG Schuffer Sluttis Med threi Loger. Inden paa huer de 
thuende Aff Samme loger Er Indfattet Enn Sølff plade Met 
wdstucken Figurer, Paa den Enne Moses och paa denn Anden 
S. Johannes Och Wnder huer En Sølff plade Met dieris Naffne 
paa. Wdenn paa Samme Thuende Loger Er giort Vdi Søllff 
plader, Med dreffuen Arbeid, de firre Ewangelister. Paa denn 
Thredie Loge, Som er denn Mellemste, Er Jnden till Jndfattet 
med enn Stoer Sølff Plade Med wdstucken Arbeide, huorledifi 
Josep och Maria flyde met Barnet Jesus. Vden Paa Samme 
Laage Ehr Jndfattet Enn Sølff plade, Vdi dreffuen Arbeide, med 
Huorledis Ghristus holt Nadere Med Sinne Difiipler. Wnder 
for'æ de thuende Storre piller paa for^ Alter henger Thuende 
Stoere Knaper aff Sølff, Wdi dreffuen Arbeide, Med Spidtzer, 
Paa huer SidendiB Threi Smaa Engeler Och Neden thill thre 
Smaa Munster med hoffder Paa. Denn Enne aff difie Storre 
Sølff Knaper Vnder Pillerne Er borte, Och berettis at werre 
Bort stollen Anno 16471), der Alter tafflen wor Met Sort Klede 
Off’uerdragen, Och paa den Andenn Knap Er en liden Engeli 
och Jt Lidet frugt, som staar Jmellem Engelene, Borte.

Satiri.
Paa Begge Siderne Aff for^ Alter taffle Er Jndfattet fiorten 

Sølff plader Med wdstuchen Figurer paa, Som Bemercker de 
Tholff Apostler, Kong Dauid Och Efiaias Prophette, Och Vnder 
huer Enn lidenn Sølff plade Med dieris Naffn paa.

Vdi lige maader paa huer for^ Toe sider Thre Bling fløye 
Aff Jbenholdt Och met Sølff Beslagen. Paa huer de thou 
Øffuerst Jt Engelhoffuet aff sølff, med firre Knapper, Sidder 
Lige som paa En Snor, Paa huer de thou Mellumste Jt billede 
Med Lilier J henderne Saa och Et Engeil hoffuet och Tholff

*) 1 Sjæll. Tegn, findes en Ordre til Guldsmedene i Kjøbenhavn, dat. Frederiks
borg d. IsteOctober 1647, at de skulde agte paa dem, der kom og bød 
Sølv tilfalds, for om man derved kunde komme efter dem, der havde 
bestjaalet Alteret i Slotskirken paa Frederiksborg.
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Knapper, Sider ligesom paa en Snoer Langes Ned, Dißligeste 
Thuende Satiri hoffder Och firre Roeßer Bagh. Vdi for^ Alter 
taffle findiß thiuffue drage schuffer, for paa met Atschillige 
farffue Træ Jndlagt, Och er Ellerß forbemelte Taffle Bag till 
med Atschillige Træ Och Perlemoer Jndlagt.

Sammelediß er for™ Alter Tauffle Baade for till Och wed 
begge Siderne Paa Trende Lister Och Tuende frißer Met Sølff 
Beßlagen, Vdi dreffuen Arbeide Met Engeler och Anden Mun
ster, Met flere Smaa Lister paa den yderste Kandt Met Slet 
Sølff beslagen. Aff for™ beslaug Beflndiß aff den Nederste 
Store Sølff List att werre borte Siuff Smaa Engeler Aff Sølff, 
Saa och Nogle Smaa Stycker Sølff Borte Aff samme List, Huil- 
chet effter forige Inuentariums Jndhold Beflndiß till forne At 
werret Borte. Ellerß Kand iche Erfahries, Noget Aff forschrs? 
Altor thauffle at werre for Rygt eller Bort kommen.

Paa for^ Altor Tauffle Staar Tuende Liuße stager Aff 
Sølff Och ganndsche forgyldt, Som er giort Met En Engeli, 
huer med winger, Siddendiß Paa Enn Trind Kulle och Holder 
Liuße Pibenn, Och Vnder huer aff Samme Kugle enn Spiß, 
som Kannd aff Skruffuis, och er nu Paa denn Enne Liuße 
Stage enn foed Gangen Aff Lødingen.

Et Klede, ßom Brediß paa Alterett, er Aff Gyldenstycke, 
paa en fiolbrun Bond, Met Smaa gylden Blommer paa, Med 
frendtzer for Omkring Aff guld, Sølff och flolbrun Silche 
Beßet och Vnderfouret Met Stribet Tafft aff Atschilige Slaugs 
farffue.

j Meßehagell aff forbemelte Slags Gyldenstyche, Wnder- 
fouret med for™ Slagß Stribet Tafft Och frendtzer der omkring 
Aff Sølff och blaae Sillche; paa Samme Meßehagell Er Jt 
Crutzefix, wirchet Aff Guld, och Christi effterleignelße derpaa 
Aff Sillke.

Predichestollen1) Aff Soert Jbenbolt, derpaa Thi Piller 
ganndsche Offuer Beßlagenn Met Sølff wdi dreffuen Arbeide; 
Imellem Samme Piller paa for™ Predickestoll Staar femb Storre 
helle Sølff Billeder, Som Bemercher Christus, Och Haffuer It

x) 1 Decbr. 1678 erholdt Guldsmed Ferdinand Kiblich 26 Rd. for at have 
repaieret og tilrettegjort nogle Selvbilleder paa Prædikestolen i Frede
riksborg Slotskirke. (Zahlkamm. Regn.)
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Lamb boes Sig, Sammelediß de tirre Euangelister, der paa 
Baade Offuerst Och Neden Erre med Sølff Beßlagenn, wdi 
dreffuen Arbeyde Med Engelboffder Och Andre Munster, diß- 
ligeste Mange de Smaa Lister paa den yderste Kandt Med Siett 
Sølff Beßlagen. Neden wnder Samme Predichestoell Er enn 
stoer Knap hengendiß aff* Sølff Med Enn Spids, som Kannd 
Aff scbruis, Samme Knap Ehr wd Arbeidet i Engeler och Andre 
Munster. Dißligeste Wnder for?? Predickestoell Sex Stoerre 
Munster Aff Sølff durck Broche Indfattet, Och de smaa Lister 
der om Kring paa Kanternne Met slet Sølff beslagen, Met Andet 
mere Och paa Adschillige Steder Jndlagt Sølff Arbeide, Huil- 
chen for?® Predicke stoll Med Alt sit Sølff Beßlaug, Jndlagt 
Arbeide och Andet Befindiß J Alle Maader well wed Magt, Vnd- 
tagen Neden Paa Er bort tagen Jt Støche Sølff, Wngeferd paa 
Enn 10 eller 12 dallers werd, Huilchet Erachtis Aff forige In- 
uentarium til forne Och att haffue Werret borte.

Kongl. May. Stoel Neden I Kircken wed Alterett.
Tre wercket Wden till Aff Jbenholt Och Ellerß Baade wde 

och Jnde med Atschillige Farffue Tree Jndlagt, Och Winduerne 
for Met forgyldt Blye og Hengßeler, Omheng Jnden till for 
Samme Vinduer Aff Brandguell Dammask wdi Siuff Stycher.

Wdi forne Stoell findiß It Lang achtig hiønde, Som er 
offner dragen med gyidenstøcke Paa begge Sidder.

Weggene Vdi Samme Stoell Ere omdraget met Trygt for
gylt Leder.

Jt Malet støche met Tuende Børn, som bemercker Christus 
och Johannes, Huilchet Nu findiß paa den lange gang offner 
Mynten.

Wdi Droning. May. Kircke Stoell Offuen J Kirchen.
Trei Røgstoelle, Røde Anstrugen, Met Røcd Leder paa 

Røghstøchet och Sedet Stucken, Och Røde frendtzer omkring 
aff Leder.

j Huid Biørne lind, som nu findis i Kong. May. Kircke 
stoell.

Thretten Mallede Støcker, Som Bemerclier Christi føedt- 
zell, passion och Opstendelße, huer J en forgyltt Ramme.

Thou Støcker thapeter, buor paa Er veffuet Atschillige
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diure Jagt, det Enne EllulTue Allenn Lang, Det Andet Thi 
Allenn Lang, Og huer J HøyellBe thou Allen halfT thredie Quarter.

Paa dett Store Orgewerck1).
j Stoell Vden Rygh med Leder paa Seden.

Offuer Kong. Mayst. Kircke Stoell, Nest 
ved Orgewerck.

j Rygh stoell, graae Anstrøgen, Met Sortt Leder paa Røg- 
støche och Seden.

j Fod till Jt Simfoni, Blaae Anstrøgen, Noget forgyltt.

Paa Gangen (vdi Kirchen).
Enn Orgewerch2), Tree Wercket alf Sort Jbenholt, (irre 

Piller Neden till Aff sølff, lluer met Threi hoffder paa. Paa

*) I Rentemestrenes Regnskaber lindes fra 27de April 1607 stadigen Udgifts
poster til Nicolaus Maass for det Orgel, han havde forpligtet sig til at 
forfærdige for 1800 Rd. efter den Afrids og Skabelon, ham derpaa var 
overantvordet. Ved hans Død i Begyndelsen af 1616 overtog Enken 
Ane Pedersdatter Fuldførelsen.

Om Træværket gjordes d. 6te Mai 1614 Fortingning med Stadtz Otte 
Bildsnider, Indvaaner i Malmø. Han skulde af eget Tømmer og paa 
egen Bekostning forfærdige Orgelværket, saavidt Snedkerarbeidet derpaa 
udkrævede, og herfor tilsagdes ham 1400 Rd. (Rentemestr. Regnsk.)

2) d. 2den Marts 1610 betaltes Nicklaus Maass Orgelmager og Indvaaner i 
Kiøbenhavn 100 Daler paa Regnskab »for endeel adskillige Stemmer, 
han skal giøre udi det Sølv-Orgelværk, H. M. lod gjøre til Hamborg, 
sammeledes paa Regnskab for et nyt Orgelværk, han skal gjøre, som K. M. 
vil lade indsætte udi den nye Kirke paa Frederiksborg.« (Rentem. Regn.)

d. 19de Febr. 1611 betaltes endvidere 50 Dal. paa Regnskab for 
samme Arbeide (Rentem. Regn.).

d. 28de Mai 1613 nævnes et Sølv »Orrewerch«, som Kongen lod sende 
fra Kiøbenhavns Slot til Frederiksborg (Kbhvns Amts Regn.).

Sølvorgelets Plads angives i Frederikskorg Slots Inventarium af 1677 
som værende »paa Enden af Gangen over Choret«, hvorimod H. T. 
Gerner i sin metriske Beskrivelse af Frederiksborg (Thottske Saml. 4t0 
N. 1390) siger, at det stod midt i Kirken. Ihvorvel disse Angivelser 
synes at tyde paa, at en Flytning i Mellemtiden har fundet Sted, saa 
ere de dog paa den anden Side ikke uforenelige, naar man vil antage, 
at det har haft sin Plads paa Omgangen lige over Alteret. At et af 
Kirkens 2 løse Orgeler har staaet her, udtales ogsaa bestemt i den 
nævnte Beskrivelse af Gerner, hvor det hedder:
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foeden wnder Bemelte Orgewerch Er Jndfattet Otte Sølff pla
der, Wdi Munster giortt med dreffuen Arbeide, Samt Thi Satiri 
Hoflüeder. Derforuden firre Smaa Sølff plader Med wdstuchen 
Figurer paa, Och hoes huer Tou Munster aff Sølff Jndlagt. 
Jmellem bemelte llrre piller Ehr det Rum, Som Belgerne Side 
wdi; Bag der paa Sider Thou storre Sølff plader Med dreffuen 
Arbeide, Paa denn Enne denn Historie Om Paris Och de threi 
Gudinder Pallas, Junoes, Venus, den Anden met firre Gudinder, 
Som Mussicerer, Och Mars Med Ett Sper J haanden; findiß 
och der hoes J thuende hiørner och mit paa Trende Smaa for- 
gylte Sølff Munster, Och der for wden befindis At were Bort
tagen (allerede 1636) Trei Saadanne Sølff Munster.

Paa huer Ende aff fornJ Rom Er Jndfattet Enn Sølff plade, 
Vdstuchen paa denn enne Bachus med wind druer i haanden, 
Paa den Anden Venus Met it Brenndende Hiertte i haanden; 
paa begge Sider aff huer Samme Toue Sølff plader findiß Enn 
forgylt Sølff List, Och for huer Ende Aff samme Lister Jt lidet 
Engell hoffuet, huor affBefindiß thuende at werre bortte (1636). 
For paa for“® Rom Er Jndfattet Enn firre Kandt Sølff plade, 
Och der paa Vdi dreffuen Arbeide Jt Nøgen Venus Billede Och 
en Satirus Bag Hinder. Offnen paa for^ Rom er en Stoer list 
beßlagen Met Otte Sølff Plader wdi dreffuen Arbeide, Offuen 
paa samme List Jndlagt Sex Smaa sølff plader Met Vdstuchen 
Figurer Paa, Der Offuen for firre Sølff piler, den Nederste dell 
Paa samme piller Med durick Brochen Arbeide Och Inden till 
forgyldt. Jmellem Samme piller Er det Rom, som Orge piberne

•»Ret over Alteret, som Orgel værket hafde 
Sit Stade før, Er nu for Ridderne tillafde 
En meget prægtig Sted,« — — — —

Som det af dette Citat vil sees, maatte Kirkens Prydelser vige 
Pladsen for Opstillingen af den Kongelige Trone og Indrettelsen af Ka
pellet for Ridderne af Dannebrogen. Sølvorgelet, hvis kostbare Udsmyk
ning ikke omtales i Inventariet af 1677, var kun af ringe indre Værd; det 
nævnes ikke senere og er formodentlig bleven ødelagt. Kirkens 2det 
løse Orgel flyttedes til Dandsesalen, hvor det nævnes i Inventariet af 
1705. Her henstod det til henimod Slutniugen af forrige Aarhundrede, 
da det flyttedes til Frederiksberg Slotskirke, hvor det endnu findes. Det 
er prydet med det danske og brandenborgske Vaaben og var en Gave 
fra Christian d. 4des Svigerfader Markgrev Johan af Brandenborg.
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Side Vdi, Neden paa Samme Rom sider Siuff Sølff plader Med 
dreffuen Arbeide wdi Munster, Paa de femb huer en forgylt 
Engeil Och paa de threi Aff samme Munster huer toe Smaa 
forgylte windruer, Huor aff befindiß att were bort tagen thou 
Smaa forgyltte Engeler Och femb Smaa windruer (1650). Bag paa 
forne Rom er Tuende Loger, Vden paa huer en sølff plade, Jnd- 
fattet med dreffuen Årbeide wdi Figurer, denn Enne med Oc- 
tobris Maanis Betydelße, Paa den Anden Augusti Maanis bety- 
delße; Noch paa samme Loger tuende Smaa Bling fløye Alf 
Jbenholdt, Huer met en Solff Figuer Som en Engell Med winger 
Beslagen, Samt Siuff Smaa forgylte Knaper, lige som paa En 
Snor (fattedes 2 1650). Samme Toe Loger Erre med Anden 
flere Atschillige Figurer och Munster wden omkring beßlagen, 
Och Nogle der Aff forgyldte, Huor aff befindiß at werre Borte 
Thou Smaae Roeßer Med en Ring paa huer (1636). Juden paa 
for™ thuende Loger Ehr Jndfattet thuende Solff plader met figurer 
paa wdi dreffuen Arbeide — denn Enne Marti Maanedtz Be- 
merchelße, Och der offuen for enn forgylt Solff plade med 
dreffuen Arbeide, Met der paa Staaendiß Fortuna Paa enn Trind 
Kugle, denn Anden met Februari Maanedtz bemerchelße, Och 
der offuen for paa Samme Loege Enn forgylt Sølff plade Med 
dreffuen Arbeyde, Mit der paa Enn flyendis Engell Med enn 
Oplagt Bog — Met Andre flere Sølff Munster och Jndlagt Ar
beide Jnden paa Samme thou Louger, huor aff dogh Ehrfahris 
at werre Bort Tagen firre Smaa forgylte Sølff Munster Samt 
Enn Liden Roeße med Enn Ring paa Och Enn Liden forgylt 
fuell (1636). Paa huer Ende aff forbemelte Rom findis Jnfattet thou 
Sølff’ plader, Vdstuchen med Musqueter, Picher och ellers Anden 
Krigs Jnstrumenter, Sammeledisz wed huer Ende med Jt Stört 
bling fløy Aff Jbenholt, beslagen med Sølff, Och paa huer Jt 
Engellhoffuedt Och Thou Roeßer forgyldt. Paa samme Rom Enn 
bred List, Beslagen med Sølff vdi dreffuen Arbeide, Der paa 
findis Nu 18 Smaa forgylte Munster, och der for vden Ett aff 
Saadanne Munster Att werre Borte (1636) (1 endnu at være 
borttaget fra 1636—50): Offner delen paa Samme Rom Er bag 
paa Enn Stor Slet forgylt Sølff Plade Jndfattet, Och der vden 
for giort J durch brochen Sølff Enn Engell met En harpe i 
haanden och i Andre Munster, Som Paa Atschillige Steder Erre 
forgyldt; Finndiß Och ßaa paa Iliørnerne Tuende Piramidis Aff
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Jbenholdt, Huer med Jt Lidet Sølff hoffuet paa Samt paa Spidtzen 
Enn sølff Maane, Och Elierfl Jndlagt Med Sølff Och Perlemoer, 
BefindiB der for wden at Verre borte Enn Piramidis Med deB 
tilbehør, Och for wdenn Paa den Anden Piramidis En Sølff 
Maane (1636). Toppen aff for^ Offuer dell paa Tou Sider Er 
Indfattet Tuende Sølff plader Vdi dreffuen Arbeide, Paa den 
Enne Jt billede med en forgylt Lutte Och der hoes en hiort, 
Paa den Anden Jt Billede med en forgylt fioell Och der hoes 
Jt willd Suin, Bemercker Samtlige Auditus. Aller Øffuerst paa 
Samme Top findiB Jt Nøget heelt Billede aff Sølff Med Enn 
forgyldt fioell Och SidendiB paa En thrind Kugle forgyldt. Der 
hoes Wed begge Sider Thuende Satiri wdi Helle Billeder aff 
Sølff, huer met Enn forgylt Skalmeye, Med flere Sølff Munster 
Och Figurer Paa Andre steder beBlagen. Huilchet forne Orge- 
uerck Ehr paa Atschillige steder Met Sølff och Perlemoer Jnd
lagt, Huor aff befindiB Noget, Som haffuer. werret Bort Kommen 
(1636); Piberne J Samme Orgeuerck aff Tin och Clouerer Aff 
Elffenben Och Jbenholt med Sølff Jndlagt.

Enn PositifF), Trewercket aff Wogenschud, huilchet Berettis 
Organisten Att haffue i foruaring.

Omheng paa den Enne Side paa for£? gang Ehr aff Blaae 
Dammasch wdi horten støcher, Huer støche fem Breder, Wnder 
fourett met ProelBegt, huer Støche met Thi MeBinng Ringe 
HengendiB paa Jernstenger.

Mallede Stycker Paa for^ Gannge.
Jt Støche met denne Offuer skriftt: »Wer Vnter Euch Ohne 

Stinde Ist, der werffe den Ersten Stien Auff Sie. Marcus 8.« 
Vdi Enn forgyltt Ramme.

Jt Støche, huor paa er Affmallet Kong Dauid, Som Leger 
paa en Harpe, Vden Ramme.

Jt Natt Støcke met bemerchelBe, Huorledis Christus bliffuer 
Suøbt och Lagt J graffuen, wden Ramme.

Jt Støche met BemerckelBe, HuorlediB denn Verckbruden

*) Det er muligen dette Positiv, som nævnes under 3 April 1617, naar det 
hedder: Esaias Compenig, Orgemager, paa Regnskab for det Orgeværk, 
han har indført fra Tydskland her ind udi Riget, som kommer at staae 
udi Slotskirken paa Frederiksborg, 70 Daler (Rentem. Regn ). Om 
dette Orgel see Anm. p. 125.
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Bliffuer Nederladt Jgiennem Taget till Christum, wdi En Stoer 
Ege Ramme, wdschaaren och med Atschillige Træ Jndlagt.

Jt Natt Støcke, Huorlediß Christus bliffuer Bunden och Torne- 
Cronnet, vdi Enn Stoer Ege Ramme, Vdschaarenn Och met 
Atschillige Træ Jndlagt.

Jt Støche Med Bemerckellße, Huorlediß Nicodemus Kleder 
Christum, der hånd war thaget Aff Kaarßet, for vden Ramme.

Jt Natt Støche, huor paa er Affmallett Maria Med Barnet 
Christum i Armen, Och huorlediß hyrderne Kommer till Hinde, 
for Wden Ramme, Huilchet nu findiß Paa denn Lange gang 
Offuer Mynten.

Jt Nat Støche, Huor paa er Aff Mallet Judit Met Holofernis 
hoffuet i Haanden, for wden Ramme.

Jt Støcke, huor paa er Affmallet S. Hieronimus Med Jt 
Kaarß J Haanden, for Wden Ramme.

Jt Støcke, Holofernis huggis Hoffuedet fra, wdenn Ramme.
Jt Støcke, Johannis Halßhuggis, Vdi En Egge Vdschorren 

Ramme, Jndlagt med Atschillige Træ.
Jt Støcke om Kong Pharaonis drømme, wdi enn Stoer Vd- 

schaaren Ege Ramme, Met Atschillige farffue Træ Indlagt.
Threi fyer benncke.
Enn Lang Rögschammell med Leen.
Femb Røgh stolle med Røed Leder paa Røgstøchen och 

Seden Stuckenn.

Wdi Rundelen Neden J Kirchen.
Finndiß firre Otte Kanntede Schiffue Blader Aff Sort Steen.
Enn Stoer Knap Aff Soert steen, Som schulle werret Brugt 

till den Predichestoell, Som bleff ført til Christianstad.
Enn fyer Benck.
Enn Træ Himmell med bøyler, Som bliffuer Brugt at henge 

offuer Alteritt.
j Foed aff Soert Marmorsteen, Som den Sølff post till 

forne haffuer Standet paa Vdi Kong. May. Sommer Stue.

Den Lange Sall Offuer Kirchen.
j Stoer Schorsten all Soert Marmorsteen, med firre piler 

Neden till. Offuenn for pillerne paa forne Schorsten Er En 
stoer List aff Soert Marmorsteen, Der offuen for paa Huer
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Ende En Marmorsteen foed, Som till forne haffuer Standen Bil
leder paa, Tuende piramides Aff Soert Steen. Ofluen paa for™ 
schorsteen er giort Jt Capitell Aff Sort steen, Met tirre piller, 
Sammeledifl Offuen paa Enn stor List, der offuen paa LigendiB 
thuende Store Marmor Kugler, huer Paa en foed aff Sort steen. 
Forsch^ Schorsteen Met piller och Alid sin till Behør BefindiB 
Nu AlldeliC Jnttet Sølff Eller Sølff Beslaug paa1).

j Jld schuffuell gandsche Aff Jern.
En Skenckestoell Met En himmell2) offuer, Samptlig aff Sort 

Jbenholdt. Offuen paa for™ himmell Er giort Lige som hylder, 
huilche erre Rødachtige Anstrøgen Och Brugis At sette Cre- 
dentzer och Andet sølff paa, och Jnden Vdi forHP Schenke 
stoell findifi och saa Nogle hylder, Gulachtig Annstrøgen. Paa 
forsch™ Skencke stoell Eller Noget des till Behør Befmdifl Nu 
Aldelifi Jngen Sølff Beslaug.

Trommeter Poveltur aff Sort Jbenholdt, huor Vnder Staar threi 
Storre Piller Aff perre thræ, Erre Sorte, Och befmdis Nu Alldelis 
Jnttet Sølff Eller Sølff Beslaug paa Samme Popeltur Eller piller.

x) I en Fortegnelse af 20de Juli 1645 (aftrykt i Rasbech’s Frederiksborg Slots 
Beskrivelse Kbh. 1822 pp. 177 & 178) over en Mængde Sølv- og Guldsager, som 
Johan Adam Berg havde afgivet af Inventariet paa Frederiksborg, nævnes og- 
saa »alt det Sølv, som sig paa den store Sal befandtes, som var befestiget 
paa Skorstenen, saa og som paa Trompeterstolen og Skjenkestolen haver 
været fast.« Af de i Fortegnelsen nævnte Gjenstande findes, med Und
tagelse af Sølvbrønden og muligen Sølvet til Sølvsengen, ingen at være 
optaget i det her aftrykte Inventarium af 1650, og man ledes derfor til 
at antage, at Pengeforlegenheden under Krigen med Sverrig har tvunget 
Kongen til at lade de mindre nødvendige Prydelser udmynte, En Yt- 
tring i et Brev fra Kongen af 28de Januar 1644 (Nyerups Characteristik 
af Christian d. 4de p. 126) til Rigshofmesteren giver ogsaa Anledning 
til dette Antagende, idet han deri tillader Formyntningen af Sølvbesla
gene paa en Speilramme i Sommergemakket, hvilket Sølv er anført paa 
den ovennævnte Fortegnelse

Det almindelige Antagende, at Svenskerne under Kjøbenhavns Be- 
leiring skulde have plyndret Slottet for dets ædle Metaller er i ethvert 
Tilfælde uden Hjemmel. Det fortjener her at anføres, at Slotsforval
teren, ved Efterretningen om Fjendens Fremrykken og forsaavidt Tiden 
tillod, afsendte de under hans Varetægt værende Kostbarheder med 
Bøndervogne deels til Kjøbenhavn og deels til Kronborg.

-) I Inventariet af 1705 (Oldn. Museums Archiv) anføres »Stokkerne af 
Skjenkestolen« som henliggende paa Loftet over Dandsesalen. Trom
peterstolen stod da endnu paa sin Plads i Salen.

Danske Samlinger. II. g



130

En Stoer Meßing Liuße Cronne, Neden der paa Otte Storre 
Liuße Arme, Paa huer Arm thuende piber och huer Sidendiß i 
en Muschell aff Meßing, mit paa huer aff Samme Arme, Jmel- 
lum piberne, Sidendis En liden Engeil med Vinger, Jmellem 
Samme Arme Sider Otte Meßing Munster. Och der offuer en 
stoer Lindorm, Som holder Jt Schilldt Met threi Løffuer paa, 
der offuen for Otte liuße Arme, huer met en pibe, Jlige Maa- 
der Sidendis J Muscheier, Och Jmellem Samme Arme Otte 
Meßing Munster; Øffuerst paa Sider en stor Crone.

Paa denne fori® Crone fattis, Som er Borte, 2 Burhß 
horner, 13 flugler Till Englene Och 18 schruffuer, Som hører till 
At paa schruffue fluglene Med.

Enn Stor Meßing Liuße Cronne, Neden derpaa Thi Storre 
liuße Arme, Paa huer Threi Piber Sidendiß vdi Jbschalle Aff 
Meßing. Den Mellumste Aff samme Piber holder Enn Engell 
paa sit hoffuet, Der vnder Jt schielt med 6 paa, der for wden 
paa huer Bemeldte Arme Sider Endnu en Engell Met en liuße 
pibe Paa hoffuedet, Bag wed huer aff Samme Engeler paa for^ 
liuße Arm findiß Enn thrind Knop, der offuen for findiß Femb 
Engeler, Som haffuer huer Jt schildt i haanden Med 1624, och 
paa huer Englerß hoffuet en liuße pibe Sidendiß i en Muschell, 
Øffuerst paa enn flyendiß Cupido Med en Buffue och Jt Pille 
Kaager paa Siden (Paa denne forschreffne Crone fattis thou 
Liuße piber Paa de Nederste Arme).

En Stoer Meßing Liuße Crone, Neden der paa Otte liuße 
Arme, Paa huer En Engell met winger, Som haffuer En Liuße 
pibe paa hoffuedet, der offuen for firre Store Billeder Med At- 
schillige geuerd J henderne, Och offuen for Otte Liuße Arme, 
huer met en pibe Med Andre fiere Munster Aff Meßing. (Paa 
denne Crone fattis 32 schruffuer, Som hørrer till de flügell paa 
Ellefant hoffdeme, Paa den Øffuerste Rad 4 Smaa Septer, Saa 
och 8 Smaa Speille, Som de Børn, som Staar paa Cronen, 
hafft J hennderne.)

Thapetzerie Aff Flamsch med Silcke Iblandt weffuett.
j Stoche Thapet, huor paa er weffuet Kong. May. Croning 

Och der Vnder efftersch“e Rim:
Hie Sihestu Anschaarer Mildt
Jn thepet Zerlich ferge bilt
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Die Cröning Könning Christianas, 
Des Viirten Zu dennemarch dießes Nahms.

29 Augusti A° 1596.
Samme Stoche thapet er 10| Alenn Lang.
j Stoche Thapet, Huor paa er Weffuet, huorlediß Kong. 

M., Elfter At hand war Cronnet, Ridder i proces fra Kirche 
Och thill Slottet och der wnder Effter schreffne Rim:

Nach dehme der Crönung war Volbracht
Mit Sonderlichen großen Pracht, 
Zurüch Zeucht durch die Ehrenpfort 
Mit frolocken An allen Ort.

29 Augustij 1596.
er 9| Allen Lang.
j Stoche Thapet, huor paa er weffuet, huorlediß Calmar 

Bleff Stormet Och Jndtagen. Och Neden paa Efftersch?? Rim: 
Könning Christian Mit thapferen Leuten 
Wieder Kalmar Kömpt Zu Streiten, 
Vnd da die Stadt Zu preß geschußen, 
Mit Stürmender handt hat Ereß genoßen.

3 Maij 1611.
Er 5 Allen 3 Quarter lang.
j Stoche Thapet med Effterschreffne Rim Vnder: 

Dennemarckis Lager Anfallen thut 
Könning Carolus mit großen muth; 
Calmer Verbrent Vnd Wirdt geschlagen, 
Durch Göttis Krafft thun wirs Kriegen.

Denn 17 Jullij 1611.
Er 8 Allen j Quarter Langh.
j Stoche Thapet, och Neden paa Weffuet:

Der Schweden Schmertzlich Erfahren Hat
Der Dennemarcher Manlicher that, 
Sein Lager Verlest vnd fleucht dauon, 
Gen Ryßbye wartet gleicher Lohn.

23 Jullij 1611.
Er 7 Allen 3 quarter lang.
j Stoche thapet met efferschreffne Rim: 

Sehr hefftig Calmar wirt beschoßen, 
Die Kugelen fliegen wie hagelschboßen,

9’
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Vnd weil Jhrs Mangelt An Puluer gut, 
Die Vestung Sich Ergeben thut.

3 Augusti 1611.
Er 8 Allen Lang.
j Stoche thapet, Och diße Rimb der Vnder: 

Die Schwedische fluth beringet war 
Von Vnßer Armada vor Calmar, 
Vnd ob ßieglich die flucht that geben, 
Jhr Vice Admiral doch blieb Eben.

1 September 1611.
Er 7 Alen 3 quarter lang.
j Stoche thapet, Och Neden paa diße Rimb: 

Einne Kecke Vnd Rumliche that 
Könning Christian Beganget hat,
Jn Schwidischen Scheren mit Seiner Armada 
Der Schwede fleucht für der Brauade.

I September 1612.
Er 7| Allen lang.
j Stoche Thapet, der paa Weffuet:

Nach deme der Könning Christiann 
Jn westee Gudt Landt Zündet An 
Viel Orter deß Gustauisch heer, 
Jnn Schonen feldt vnd brennet sehr.

II Februarij 1612.
Er 6 Alen 3 Quater lang.
j Stoche thapet, Och der Neden paa weffet: 

Aber Sein Einfal So er thet
Daselbst Dennemarch Jn der Stadt 
Vergölt Auff witße (!) dcßen Nacht 
Durch Sechs Cornet Zu nicht gebracht.

11 Februarij 1612.
Er 8 Alen 2| Quarter Lang.
j Stoche thappet, Och der paa Weffuet: 

Elßborig, die Vestung Starck vnd Schon, 
Belagerdt wirdt von dennemarchis Cron; 
Man macht Quartier Vnd Transisim, 
Bringt auch geschütz Jm Baterien.

5 May 1613.
Er 8 Alen lang.
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j Stoche thapet, huor paa er Weffuet: 
Groeße gewalt dar für geübet worth, 
Darumb Vnßer Koning mit der fordt, 
Alß Kein Entßetzung thet Kommen, 
Elß borig glüchlich hat Eingenomen.

24 May 1612
Er 7i Alen lang.
j Stoche Thapet, och der Vnder weffuet:

Olandt deß Eilens thut Vergeßen
Von dennemarchen Abfeldt gantz vermeßen; 
Vermeßenheit Eß pflegt Zu wagen 
Vnd Vntrew Seinen Herren slagen.

31 May 1612.
Er 8 Alen 3 quarter lang.
j Stocke thapet med diße Rim paa Weffuet: 

Die, weil der Schwede nicht Öffentlich 
Betrawet Zu Streiten, Stechter ßich 
Vor Borchholmb Jn den waldt, die Vnßern 
Schlagen Jhm darauß mit großen wund^.

1 Junij Anno 1612.
Er 6 Allen 31 quart. lang.
j Stoche Thapet met Effterschreffne Rim: 

Dennemarchis Macht vor Borchholm Rucht 
Mit Sturmb zu schießen Sie Noch drucht, 
Da nun die Mauren begunt Zu fallen, 
Ergiebst die Vestung Sich mit Allen.

Belagert den 3. Erobert 11 Junij 1612. 
Er 7 Alen 1 quarter lang.
j Stoche Thapet, Neden der paa Weffuet: 

Gultborig, daß Sehr berumptes hauß, 
Must Außstehen Einen großen Straus, 
Ergiebt sich Vnd wiert Destruirt, 
Daß Man Kein Vestung Sihet noch Spurt.

1 Junij 1612.
Er 6 Allen 1| quarter lang.
j Stoche thapet, Huor Wnder weffuet: 

Der Lübsch Hochmuth vor Tramundt 
Vor dennemarchis Fluth gar nicht bestundt;
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Zehen Schiffen worden Auff den grundt
Spotlich geiaget Zu der Stundt.

6 October 1612.
Er 6 Allen 1 Quarter lang.
j Stoche thapet, offuer Benchen Heugendiß, met bemer- 

chelße Huorlediß Jt Suensche Castell Bliffuer Beschut och Neden 
for Kong. May. Schibs flode Ligendiß for Ancher.

Er 51 Alen lang och 4 Allen i hoyelßen.
j Stocke thapet, Paa denn Enne side henggendiß wed 

thrometer Popeltuer, huor paa er weffuedt En Pichener i sin 
fulde Gewerd.

Er 4 Alen t| Quarter Bred och 7| Alen J Höyelßeen.
j Stoche thapett, Paa den Anden Side Samme Popeltnr, 

Huor paa Er Veffuet enn Musqueterer.
Er 4 Alen och 1| Quarter Breed och 7| Alen i höyelße. 
ij Stycher thapetter Wnder for“? popeltuer, det enne Met 

Affmerche En, som dricher Aff Jt Glaß, Och en aff Kaaget 
hununer Ligendiß paa Et fad, det Andet stoche met Affmerche 
Nogle Solffdater Leger Kaart.

Er huer 4 Allen 3| Quarter Lang Och 4 Alen i Hoyellßenn. 
ij Stocker Thapeter, Hengendiß i Winduerne, Jt paa Huer 

Side Skencken, det Enne med Kong. M. Waaben Och det Andet 
met S. Droningens waaben,

Huert 1 Alen 1| Quarter Bred Och 7| Allen i Höyellßen. 
ij Stocker thapeter, henger i Winduerne, Et paa huer Side 

Schorstenen, det Enne med K. M. woben, det Andet med S. 
Dronningens Waaben.

1 Alen 3| Ouarter Bred Och 7| Allenn i Höyellße.
Wegene wnder Alt forschreffne thapedtzeri Erre gandsche 

Omdragen Med throgt for Solffuet Leder,

iij Lauge Roghstoelle, Roedachtig Anstrogen och Noget 
forgylt paa Rogstochet och sedet med huid Atlasch Betagen, Som 
er offuerstuchen och Bordyret met Guld Och Atschillige farffue 
Silcbe, og frendtzer Omkring aff Guld og huit Silche, Bag paa 
Rogstochet Met Silche toig Betagett, Som haffuer En huid 
Bund met Blommer paa, Som erre guile, Met guld Jblant 
weffuet
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j Laug Røegstoell Met Jndiansche Arbeyde, befindiß Nu 
Betagen met Røed Leder met forgylt Sømb beslagenn.

j Laug Røg stoell, Suaret och paa Atschillige Steder 
forgylt, er nu betagen met Röed Leder och Met forgylt Sømb 
beßlagen.

ij Storre Sfchiffue tecken aff Sort Slet fløyell, Begge offuer 
Bordyret och Stuchen med Guld wdi Atschillige Munster Och 
Figurer, Paa det største i huert hiørne Jt Stoert Løffue hoffuet 
Bordyret aff Guld, Det Andet mit paa en Løffue med en Crone 
paa hoffuedet, Jnden Vdi Enn Thrind Krandtz Och wdi huert 
Hiørne Jt Satiri hoffuet.

j Skiffue tecken aff Røed slet fløyell, Offuer bordyret Och 
Stuchen met guld och Sølff wdi Munster, Mit der paa Enn 
Stoer paradis fugeil Och en J huert Hiørne, Wnderdragen 
Medt gult och grøndt Wederschinndes Silche tøye Och Smaa 
frendtzer Omkring aff guld och Røed Sillche.

ij Skiffue tecken aff Atschilige farue Silche Med Billeder 
och figurer omkring veffuet Och Jnden for Atschillige Blomster 
Och Vrter Paa en dunchell thaneten brun baand.

ij Fur schiffuer.
j schiffue, grøn Anstrøgenn.

Kong. May. Sommer Stue1).
j Stoer Post ’aff Sølff2), Huor paa Alle Billederne Och 

Noget Aff det Andet Arbeide Er aff huid Sølff, och Ellerß er 
der och paa Samme post Enn deell Arbeyde, Som Er forgylt, 
Saa den nu befindis wed magt och met Ald sinn tilbehiøring 
och Staar paa en Sort Jbenholdtz foed, Som er Met thou sølff 
lister Omkring, wnder samme foed firre Sorte Jbenholdtz 
Knapper.

j Perneell At Henge Jt hånd fad3) paa Aff Jbenholt och 
Nogen stadtz met Been Jndlagt.

*) Dette Værelse laa i Kongefløiens 2den Etage lige over Ridderstuen. 
(Rosen).

2) Da Sølvposten findes opført paa Fortegnelsen over de Guld- og Sølv
sager, som Adam Rerg d. 20de Juli 1645 afgav af Inventariet, maa den 
paany være tilbagegivet. Den nævnes ogsaa i Kongens fornævnte Skr. 
af 28de Januar 1644 til Rigshovmesteren.

3) Fra 7de April til 19de Decbr. 1610 blev til Hans Treegaard udleveret S83|
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j Stort firre Kandtett Spegell, Som schall Verre Kiøbt Aff 
Hans Mortzen till Hamboriig, Jndfattet Vdi en Stoer Ramme Aff 
Jbenholt, Listerne der paa beslagenn met slet Sølff, Huor Jblant 
nogle erre forgylte, Och den Middelste fris med Wschaarenn 
Cradischa och Figurer wdi Sølff, Huor Aff Enn Ringe ting Aff 
de Figurer J denne Midelste fris Nu Ehrre affWtøtte.

Jt schab Aff Jbenholt, Som Samme Speigell staar paa, Li
sterne der paa beßlagen met Sølff, Och ellers paa Atschillige 
steder Met Sølff Jndlagt.

j Stoert firre kantett Spegell, Jndfattet wdi Soert Marmor- 
steen Met firre huide Marmorsten piller, som Er offuer och 
Neden forgyldt, Det Øffuerste Captel Paa Samme Spegell Er 
Jligemaader Aff Soert Marmoersteen Med tuende huide Piller aff 
Marmorsteen, Som offuen och Neder ere forgylte, met merre 
Arbeyde derpaa Vdi huid Allebaster.

j Spegell, Jndfattet J Soert Jbenholdt, som Er enn Laagge 
Jnden thill, Och Nhi (9) Smaa schoffer Jndenn for och Aff 
Jbenholt, Huilchet till forne tillsammen Haffuer Werit Beßlagen 
met Sølff, Som Nu er Bort Tagenn1).

ij Skaff Aff Soert och Brunt Jndianske Træ, det Enne Met 
2 glaß dørre for, Som er En Apotecke.

Mallede Stycker.
j Stoert Støche, Bemercker Adambs Och Ewa fald, vdi en 

forgylt Ramme.
j Stort Støche med bemerckelße om Loth, Som besoffuetde 

sinne døttre, Wdi enn forgylt Ramme.
j Støcke met Bemerckelße om Dalila, Som Klipper Samßon, 

der Hand Soffuer, Och Huorlediß hånd kaster Hußet Ned Paa 
Phillisterne, Vdi en forgylt Ramme.

j Støche med Bemerchelße Om Joseph, som flyer fra 
potifars Hustrue, wdi enn forgyltt Ramme.

j Støcke om Barsabea och David, der hun Thoede sig, 
Vdi en forgylt Ramme.

Lod Sølv, hvoraf han blandt Andet forarbeidede et »Hanndfad« paa 
663} Lod til et af Gemakkerne paa Frederiksborg (Rentem. Regn.) Dette 
Sølvfad anføres paa Fortegnelsen af 20 Juli 1645 over Guld- og Sølv
sager, som afgaves fra Slottet.

*) See Anmærkningen pag. 129,
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j Stecke met Aff Merche, Huorledjß Noggen Qvindfolch 
offuer taller Salomon At bede till Affguder, Wdi Enn forgylt 
Ramme.

j Stoche met Affmerche om Susanna Och de 2 gamle, 
der hun toede ßig i haffuen, wdi Enn forgylt Ramme.

j Stöche Met BemerchelQ^, Huorlediß Abigael Reigste 
Jmod David och Stiller hannom thill fridtz, der Hand Vor for- 
törnet paa Naball, wdi Enn forgyltt Ramme.

j Stöche met Bemerchelße, Huorlediß Judit hug hoffuedet 
aff Holofernum, Vdi Enn forgylt Ramme.

j Stoche, Huorlediß Lucretia Sticker sig sielff' Jhiell, Vdi 
enn forgyltt Ramme.

j Stoche Med bemerchelße Om de Trei Gudinder, Som 
haffuer huer Andre wed Armen, vdi en forgylt Ramme.

j Stocke Med bemerchelße, Huorlediß perseus Strider Jmod 
Dragenn for Andromeda schyld, vdi en forgylt Ramme.

j Landschaff met Bemerchelße, Huorlediß Thuende Rytter 
setter Jgiennem Jt wand paa dieris Heste, vdi en forgylt 
Ramme.

j Landschaff med Affmerche, Huorledis Nogle Rytter Kom
mer Aff enn Schouff met Bagage, vdi en forgylt Ramme.

j Landschaff med Affmerche, huorlediß J Mellern Thou 
Slotte flyder Jt wannd och paa den Enne side wandet En Ryt
tere paa Enn graae hest, vdi en forgylt Ramme.

j Stoche Met affmerche, huorlediß Noglle Rytere Anfalder 
Enn Confoy, wdi Enn Egge Ramme.

j Stocke met Affmerche Jt Billede Staaendiß paa Jt Boerd, 
Lehner sig op till en Støtte, Och der Vnder paa Gulffuet En 
Merkatt Sidendiß, Vdi En forgylt Ramme.

j Landschaff met Affmerche, huorlediß en fattig Mand Re
gerer Aldmyße aff thuende Rytter, Vdi en forgylt Ramme.

j Stoche met Affmerche Nogle Caualere med fruentimmer 
Bancketerer Och Musicerer Wdi En haffue, i Enn slett Egge 
Ramme.

j Landschaff Met Affmerche En gammell Mannd Regierer 
Almiße aff thrende Ryttere, wdi enn forgylt Ramme.

j Stocke met Bemerchelße om S. Johannes, Som Predicher 
i Ørchen, Vdi en forgylt Ramme.
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j Lidet thrind støche Met affmerche en Quinde Met en 
Kurff paa den hoyre Arm.

j Lidet thrind Støche met Affmerche Enn gammell Mand 
Met En Bylt Paa Rygen Sider paa Marchen och huiler sig.

j Landschaft* met Affmerche Enn hyrde, Som leger paa en 
Seckepibe.

j Landschaft* met Affmerche En gammell Mand J enn Røed 
Kiortell haffuer Enn Kurff for sig Staaendiß.

j Rund støche, huor paa er Aff Mallet Atschillige Slaugs 
Landschaffuer.

j Landschaft" met Affmerche Threi baade Roer paa wandet.
j Lidet Støche met Affmerche, huorlediß Engelen ledßager 

S. Peder Aff fengßelet, wdi enn siett Egge Ramme.
j Lidet Nat støche Met aff Merche, huorlediß Enn Bye aff 

Brendiß, wdi Enn Thrind forgylt Ramme.
j Lidet thrind Landschaff, huor paa er Äff Mallet Bierg 

och Kliper, for Vden Rame.
j Lidet thrind støche, huor paa Er Affmalet Jt Slott hoeß 

Jt wand, for wden Ramme.
j Støche met Bemerchelße, huorlediß Engelen ledsager 

den Vnge Tobiam, wdi en forgylt Ramme.
j Lidet Støche met Affmerche Enn hyrde wogter gieder, 

och Nogle Quind folch Sider Omkring Enn Kuli Jlld, wdi enn 
Sort Jbenholdtz Ramme.

j Lidet støche met Affmerche Jt schiff, Som Seigler Jmel- 
lem Nogen Klipper, wdi en sort Jbenholdtz Ramme.

j Lidet støche, som er Mallet effter Winteren, for vden 
Ramme.

j Bryst billede Med en gammel Mand, Som leßer i en 
Bog, for vden Ramme.

j Støche Aff Falckenberigs Arbeyde Med Bemerchelße, huor
lediß Adschillige Diur Strider vdimod huer Andre, vdi en 
Ramme.

j Støcke, som Jacob van Dort1) haffuer Malet, med thuende 
huide Pappegøyer, vdi enn Ramme.

1) Jacob van Dort fik d. 17de Januar 1612 Betaling for 3 Portraiter af 
Christian den 4de, udi store levende Patroners Skikkelse, med flere Ar
beider.
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j Støcke, som wduißer gammell Frederichsborig formb och 
Bygning.

(fra 1636—50 tilkommet)
j Stocke, Bemercker Maria flugt J Egipten, Rider paa Jt 

Aßenn, Vdi en Sort flammert Jbenholdtz Ramme.
j Stocke, bemercker, huorlediß 2 schibe figter med Nogle 

Galeyer i Søenn.
j Stocke, Könning Frederich den Anden Høilofflige Jhuukom- 

melßis Bryst Contrafey, vdi Enn Ramme.
j Stocke, Droning Sophia S. høylofflig Jhukommelßis 

Bryst Contrafey, vdi Enn Ramme.

Tapedtzerie aff Flamsk med Silcke wdi weffuett. 
j Stocke thapet met Aff Merche En Quindis Perßoen leffuerer 

en Vng Karl En Perre, Samme Stoche er 6| Allen Lang, 
j Stocke thapet Met Aff Mercke Enn Quindiß Perßoen Si- 

dendiß paa hindiß Knæ och Samler Vrter i en Kurff, Samme 
Stoche er 7 Allen 2v} Quarter lang.

j Stocke thapett met Affmercke Enn Vrter haffue Och Mit 
der vdi En Springbrønd, Ehr 5 Allenn 1 Quarter Lang.

j Støche thapet met Aff Merche, huorledis Thuende Quin
dis personer wenligen Enthager hind Anden, er 5 Al. 1 
qt. lang.

j Støche thapet med Affmerche Enn Quindiß Persoen 
Staaendis med Sammen lagde Arme och haffuer Enn Bue J 
den wenstre Haand, Ehr 4 Allen 1 qvarter lang.

Diße Støcker er huer 2 Allen 2J Quarter J Höyellßenn. 
j Støche thapett, huor paa er weffuet Kong. May. Hund 

Thyrch, Er 3 Allen 1 quarter lang, 3 Allenn Höytt.
j Støche Thapet met Affmerche En Vrtepotte Met Atschil- 

lige Blomster vdi, Er 3 Allen 1 Quarter lang och 3 Allen høye.
j Stocke thapet Med Bemerchellße, huorlediß Denn for loren 

Søn waagter Suin, Ehr 4 Alen 1| Quarter lang Och 2 Allen 3 
Quarter i hoyellßen.

j Støcke thapett met Affmerche Jupiter, Som haffuer Enn 
gloendiß Pili J Haanden, Dißligeste huorlediß Jagis effter enn 
hiort, Er 6-J Allenn lang och 2 Alen 2| Quarter i hoyeiße.

j Støche met Affmerche, huorlediß den forloren Søn An-
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nammis Aff hanB fader, Er 4 Allen 1 quarter lang Och 2 Al- 
lenn 2| Qvarter hoytt.

Wn de r Win duern e.
j Lidet Støcke thapet Met BemerchelCe Enn Jagt met 

falche Sammeledifl Enn Rytter paa en huid hest och der hoes 
Enn Quindis Personn, er 3 Al. 1 Quarter lang och 1 Al. høve.

j Lidet Støche thapett Met Aflmerche, huorledis Thou wnge 
Karlle Med en Damme Roer paa Wandet vdi en Baad Och 
Musicerer, Er 3 Allen 1 Quarter lang Och Enn Allen høye.

j Støcke Thapett met Affmercke, huorledifl enn Jeger paa 
Enn huid hest forfølger en hiort, Som Suemmer i våndet, Er 
threi Allen lang och 1 All. høye.

j Støche Thapett met Aflmerche, Huorledis Enn Jeger 
fanger Jt willd suin Mett sit Spiud, Er 3 Alen 1 Quarter lang 
Och 1 Allenn i høyelse.

j Støche Thapet met Aflmerche, huorledifl Threi Hunde 
Søger Enn Wlff, Ehr 3 Alen I Quarter lang och 1 Allen høyt.

j Stoert thyrchisch Thapet, Som brugis at legge Vrider 
Kong. May. Bord Vnder tiden, Naar der holdis Thaffell, Ehr 
13 Al. 1 qt. lang Och 5 All. 1 Qv. Bred.

j Stoer Meßingh Liuße Cronne, Som Mester Borckardt i 
Kiøbenhaffn schall haffue giort. Neden der paa er thi 
Liuße Armme, Paa huer staaendiß Enn Mand Med Jt schielt, 
Der offuen for Femb Liuße Arme, Wdi Lige Maader paa huert 
Staaendiß En Mand med Jt schieltt, Der Jmellem femb Engeler 
med Baßuner, Offuen paa En Hoff Mand Met enn fahne i haan- 
den. Paa denne Cronne er paa Tuende plader, Som Liuße 
piberne Staar Vdi, Aff Støtt Jt Lidet Støche Aff huer.

j Wdtreckenn Schiffue Aff Eegh.
j Skiffuetecke Vd,i Tre Breder, de 2 Breder aff Røedt 

Blommet fløyel, Denn thredie Brede Aff guld och Røed Silche 
wdi Munster weffuet, Hvilchen Schiffue tecke Nu befmdis At 
werre Megit slit.

j Skiffue, Røed Anstrogen.
ij Skiffuer aff für Med firre Suorffuet Egge piler wn- 

der huer.
j Guell Kilede schiffue Tecke.
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Femb Røegstole met trøgt forgyltt Leder paa Røgstøchet 
och Seden, Paa Røgstøchen Med 6 och paa Seden Met Enn 
Cronne med Branguell Sillche frendtzer Omkring Och met for
gylt Sømb huslagen.

j Forheng for Winduerne AfT fillemot thafft Wnderfouredt 
met huid thofft, huilche nu Befindis At werre gammell.

j Silcke Snoer der till.
j Jlld schouffell.
j Brandforck.
ij Storre Meßing Brand Jern, derpaa fattis 2 Knapper (alt 

borte 1636).

Wdi Rundelen der hoes.

j Grøn schiffue.
j Schilfue thecke aff flamsch Met Silche Jblant welfuet wdi 

Roeßer Och Mit paa Jt Stort Blomster.
j Guell Klede Schiffue tecke.
j Liuße Arm Aff Meßing met 2 piber paa, Mit imellem 

piberne Staar Jt Billede met En fioll, Bemercher Orpheus.
j Stoell Offuer draget Med Blommet Attlasch.
j Smede Jern Kackeloffuenn.
j Stoer Gipris Kiste, Som schall Werre Kommen aff Candia, 

huilckenn tilforne haffuer Standen J Kong. May. Sommer 
Gemach.

(mellem 1636—50 tilkommet)
Tretten Mallede Støcker Paa Pernelle wdi Jagt och Saa- 

danne historier, erre vdi forgylte Ramme Jndfattet.

Wdi det Kammer Jmellem Kong. May. den Store 
Stue Och hans May. Soffue Cammer.

j Skaf! Aff Soert Jbenholt Met thiuffue Skuffledicher wdi, 
Jlige Maader aff Jbenholdt, Huilche Schuflf Ledicker Erre Med 
huide Elffens Beens Lister omkring paa de yderste Ender och 
paa huer Samme Ende Jt lidet Løffue hoffuidt aff Sølff Med 
Enn Ring i Munden, Mit paa Samme Skaff Sider Jt Spegell 
Jligemaader met it lidet Løffue Hoffuet paa Och it Lidet Støche 
gammelt Huid Thafft forhengendiß. Bemelte Skaff Staar paa en 
foed Aff wogenschud Och thuende Suorffuit piller der wnder.



142

Mallede Stycker.
j Stort Støche, Johann Van wiehs1) Arbeyde, med be

merchelBe, HuorlediB Salomon Bliffuer Salffuet till Konge, wdi 
Enn forgylt Ramme.

j Stort Støche, Saa lang som Cammeret, med bemerchelBe, 
huorlediB holdefi Thorffue i holland, vdi en forgylt Ramme.

j Stort Støche, Johan Van wiehs Arbeide, med bemer
chelBe, huorlediB Dronningen Aff Arabia besøger Kong Salomon, 
wdi Enn forgylt Ramme.

j Støche med BemerchelBe, HuorlediB Christus med hanns 
DiBiple møder En blind, wdi enn forgylt Ramme.

j Støche met Affmerche om Leuiten Och Samaritanen, 
Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke med bemerchelBe om Christi passion Och Op- 
standelBe, Wdi En forgylt Ramme.

j Støche met BemerchelBe om en strid, Som schall werre 
schiet i Holland Jmellom Nogle Rytter, vdi en Sort Jbenholdtz 
Ramme.

j Stoer Post aff Engellsche Thin.
j Langachtige Schiffue aff Egh Med en Schuffue wnder 

Saa och Lister der omkring aff Sort Jbenholdt Med En Muntte 
derpaa Jndlagt.

j Liden henge schiffue med Thuende HengBeler, Huilchen 
nu findifi wdi det lange wascher hus paa Schandtzenn.

j Røed Gylldenstyche Bencke dynne.
j Røegstoell Met sort Carde wan paa Røg støchet och 

Seden, som er thrygt Och Noget forgyldt.
j Slag Benck, Grøn Anstrøgen, som Cammer Tieneren 

liger wdi.
j foed schammell.
Bemelte Cammer er nu Omdragenn wnder Listerne paa 

den enne Side med forgyldt Leder, Och paa den Anden side 
Erre schabene, Som paa Dørene met Kong. May. S. høy loug- 
lig JhukommelBe och Dronning. May. Naffne wdschoren och 
forgyldt.

x) Maleren Johannes v. Wick nævnes oftere i Regnskaberne fra 1597, da 
han malede et Portrait af Christian d. 4, til 1613, han afgik ved Døden.
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Kong. May. Soffue Cammer. 
Mallede Stycher Och Contrafeyer.

Dronning Sophia Hindiß Contrafey, liffs Størellfie, Jndfattet 
Vdi en sort Ramme.

Augustus, Cürfursten Aff Sachßenn, Samt hans Søster 
dieris Contrafeier, liffs støreiser Mens de haffuer werrel Børn, 
wdi Sorte Rammer.

Keyserinde Maria, Bryst Contrafey.
Ferdinandus, Archidux Austrie, Bryst Contrafey. 
Ernestus, Ertz hertug, hans Bryst Contrafey.
Elisabeth, Droning Aff Franck Rige, Hindis Bryst Contrafey. 
Albertus, Ertz Hertzog, Hans Bryst Contrafey.
Carolus, Ertz hertzog, hans Bryst Contrafey. 
Philipus, Konge i Spanien, Bryst Contrafey. 
Maximilianus, Ertz hertzog, Hanns Bryst Contrafey. 
Philipus I, Konge i Spanien, Bryst Contrafey. 
Anna, Dronning Aff Spanien, Bryst Contrafey.
Mathias, Ertz hertzoegh, Bryst Contrafey.
Bryst Contrafey, som findiß Jngen Naffn hoes.
Diße Støcker erre Huer J en forgylt Ramme, Och schall 

S. Statholder Bride Randtzou haffue foræret Kong. May. dennom.
j Stoer himmell Aff Røed Dammasch, Beset met Poßementer 

aff guld och Røed silche, Och Hengendis wed Loffted Offuer 
Kong. May. Seng Wdi Siuff Rode Silche Snorer Och Siuff 
smaa Jern Ringe.

j dobelt Kappe omkring samme Himmell Saa well Jnden 
Som Vden Aff Røed dammasch, Bebremmet met guld Poße
menter Och frendtzer omkring Aff guld Och Røed Silche.

Omheng till fori* Himmell Vdi femb Lange Stycker, de 
threi støcher huer 6 Breder Och 2 støcher huer 3 breder, 
Beset langs Sømmene Och Nedenn Omkring med Guld Poße
menter.

Fori® himmell Sider paa en slet Tree Ramme med forgyldt 
Træbøgler, Som Opstiffuer Himmelen, Saa och Enn forgyldt 
Suorffuet Knop Baade Jnden och Vdenn Himmelen.

j Lidet feldt Sengested med Suorffuidt Stabeler, Staaendiß 
Vnder bemeldte himmell.

j Thop Himmell der paa Aff Røed Dammasch, Bebremmet 
met guld Poßementer.
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j Kappe der omkring Aff Roed damask, Beset med Guld 
Poßementer Och frenndtzer omkring aff guld och Røed silche.

Sperlagen omkring Samme Sengesteed Wdj Thou Støcher, 
det Enne Otte Breder, det Andet Nhi breder, Aff Röed damasch, 
Beßet langs Sømmene och Neden omkring Med guld Poße
menter.

j Senge teeke aff Røed damasch, Vdj femb breder, Beßet 
met guld Poßementer.

iij Grønne Atlaschis Wnder dyner.
ij grønne Atlaschis hoffuet Dyner.
j Brandguel Atlaschis Offuer dynne.
j Blaae thafftes pude.
j Blaae digtens Vnder dyne.
j Røghstoell met forgylt leder bedragen Och met brangull 

Silche frendtz Omkring och met forgylte sømb beßlagen.
j Skiffue aff fur met firre Suorffuet Egge piller Wnder.
j schiffue Thecke aff gull Klede.
j Marmorsteens Schiffue och foedre, Aff Jndianische Arbeide, 
j Grøn Schiffue decken.
j Brand forck.
j Jlld schouffuell.
Bemelde Cammer er omdragen Paa wegene Wnder listerne 

met Røed Klede.

Tilkommet imellem 1636 og 1650:
j Thrind Sølff plade, Som Er Jt Vhr werch Vdi met Enn 

VieBer.
j gammelt hynde aff graae Blommet fløyell Paa denn Enne 

Side och Røed Damasch paa denn Anndenn side.

Vdi det Kammer vden for S. Dronnings 
Smycke Kammer.

Churfiirst Augustus aff Sachfien Samt hannfi Søster, dieris 
Contrafey, Begge Liffs Storelfie, der de haffuer werret J dieris 
Opwegst, wdi Sortte Rammer.

j Hertugen aff Landtzow hanB Bryst Contrafey, Indfattet 
wdi en forgylt Ramme.
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ijKong. May.(S. høylofflige Jhuekommelßis) Systerer, Frøichen 
Hedeuig och Frøichen Augusta, dieris Contrafeyer, Liffs Stø- 
relße Mens de haffuer Verret bøm, huer Vdi Enn forgylt 
Ramme.

j Maria Friherinde Bryst Contrafey, som waar Greff Eduardi 
till Ochßfort i Engelands Søster, Jnfattet i en Runnd forgylt 
Ramme.

j Støche, som bemercher, Huorledis Herodes Loed drehe 
de Vschyldige børn, vdi Enn forgylt Ramme.

j Støche, Huor paa er Aff Mailet En Stegerß Pige met 
Et brad Spid och Adschillige Køckeri, vdi Enn forgylt Ramme.

Weggene J bemelte Cammer ehr [Omhengt Vnder Li- 
sterne Met thrøgt for Sølffuet Leder.

j Gull Skiffue.

Vdi S. Dronings Soffue Cammer. 
Mallede Stycher och Contrafeyer.

j Støche om Orpheo, som leger paa sin fioll, Vdi enn for- 
gyldt Ramme.

j Støche met bemerchelße om Skabelßenn, wdi Enn for
gylt Ramme.

j Kong. May. Contrafey (Chr. 4), Meller thid hannd haffuer 
werret Prins, Ridendiß Paa Enn Abildgraae hest, Jndfattet vdi 
enn forgylt Ramme.

j Churfürstinde aff Saexßen, Kong. May. (C. 4) Søsters, hin- 
diß Contrafey, Liffs Sterrelße.

j Hannß førstelige Naade Prindtzens S. høylofflig Jhue- 
kommelßes Contrafey, Liffs Storelße, Vdi en forgylt Ramme.

j Kong. May. (Fr. 3?) Contrafey, Liffs storelße, Mens 
hand haffuer Verret liden, Mailet paa Pernell, Vden Ramme.

j Støcke met Caritas, for Wden Ramme.
iiij Landschaffter Vdi En Storelße, vdi forgylte Rammer.
j Stoer Støche, huor paa er Affmallet Maria och Elisabet 

Med dieris Sønner Christus och Johannes.
j Støche, huor paa er Affmalet Venus och Cupido, Som 

haffuer En pill J haanden, wdi En forgylt Ramme.
j Støche der hoes, lige saa Stoer, om Juno, Som haffuer 

Et Septer i handen, Vdi Enn forgylt Ramme.
Danske Samlinger. II. 10



146

j Liden himmell offuer Bordet, Vden Røgh støche, aff 
guld, Sølff och Røed sillche J Storre blommer weffuet, Vnder 
fouret met Røed tafft, Och frendtzer omkring af guld och 
Røed silche.

j Schiffue aff Marmorsteen, Baade foed og Blad.
j Schiffue, Røed Anstrøgen.

Schiffue tecken Aff fløyell, Røed och guell Vdi blommet 
weffuet.

j Stoell met Armelen wed, offuer dragen paa Røeg støchet, 
Seedet och Armelen met Sølff støche, Som haffuer En huid 
bond Met Sølff Indweffuet och blommer paa aff guld, och At- 
schillige Slaugs silche frendtzer der omkring aff guld och 
blaae Sillche met forgylte Sømb beslagen, huilchen stoell Nu 
findis wdi Kong. May. Stoell Offnen wdi Kirchen.

j Kappe der till aff Sort Dueliche.
ij Hønder, Paa den Enne side Syedt Aff adtschillige farffue 

Silche Vdi stierner och Roeßer, Paa den Anden side Blaae 
Atlasch Met Enn poßement Omkring, Saa och firre Quaster 
wed huert høynde Aff Sølff och Blaae Silcke.

j Liden firre Kandt Steen Taffle Med Jnd Edtzet Scrifft 
paa, Som er Huad Arestotelis dalige haffuer forholdet denn 
Storre Alexandrum, Jnfattet wdi enn forgylt Ramme.

j Liden Thrind Steen thaffle ochsaa med Jnd Etzet schrifft 
paa, Vdi Enn thrind forgyldt Ramme.

j Schab aff wogenschud met Soert og huit Træ Jndlagt, 
met En glas dør for, huor paa Blyet och hengßellerne erre for
gylte, Och Nøglen der vdi sidendiß, Huilchet Schab schall 
Haffue werret ’S. Dronningens.

j Schab, Blaae Anstrøgen, Met Thuende glas dørre for, 
och Samt hengßelerne och blyet met guld Stafferet, och 
findiß Nøglen der Vdi.

j Himmell offuer bordet aff Gyldenstyche Med blaae bond och 
guld blommer Och X [!] 2 silche bond, huor aff Et bond fattis.

j Kappe Aff guld, blaae och Røed silche.
ij Wlden blaae Bayes Senge deckenn, Noget slit.
j Brand forck.
j Jlldschouffuell.

(mellem 1636- 50)
j Spegell vdi En Sort Jbenholdtz Ramme.
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Wdi Gangen Wden for S. Dronnings 
Soffue Cammer.

Mallede Stycker och Contrafeyer.

Chur fürst Augustus Aff Saxßen Samt hannß Gemaell, 
dieris Contrafeyr, Liffs Sterelße, huer vdi en slet Sort Ramme, 

j Margraf! Hans Georgh Aff Brandenborigh, S. Droningens 
for faders Contrafey , Liffs Storelße, Wdi en forgylt Ramme, 

j Chur fürst Jnden aff Dreßen, Kong. May. (Chr. 4) 
Søster, hindiß Contrafey, Liffs Størelfie, Vdi en forgylt Ramme, 

j Gammell Hertoug Vldrich Aff Mechelborigs Contrafey 
wdi hanß Alderdomb, Liffs Sterelße, wdi en Sort Ramme.

j Euangelische Støche met Bemerchelße Christus at warre 
Døren till faarestien Och en goed hyrde, Vdi en forgylt 
Ramme Jnfattet.

j Støche, huor paa er Affmalet enn gammell Mannd Och 
en Vng Karli, huilche begge synis at Beyle till en Quinde, vdi 
enn forgylt Ramme.

j Støche med Affmerche Enn gammell Mand, Som haffuer 
enn Lygte i haanden, Vdi enn holandsche forgylt Ramme.

j Landschaff met Affmerche Thrende, som Rider paa Jagt, 
vdi en forgylt Ramme.

Paa den Enne Side wdi for^ ganng Er draget paa weg- 
gene Vnder Listerne Met trygt forsølffuet leder.

j Guell schiffue.

Wdi Dronning. Mayestz. Gemach.
j Himmell offuer bordet, met Jt Røgstøche wdi firre bre

der, fordeelt aff Gult och huit Guld och Sølff støche, Och 
frendtzer omkring himelen aff guelt och huit Silche, Vnder- 
dragen met Soert dueliche.

j Wdtrecken schiffue.
j Schiffue tecke, guelt fløyell, Veffuet i Roßer paa en huid 

Sølff bond.
j Liden schiffue, Røed Anstrøgen.
j Schiffue tecke, Enn deell der aff huid vdi Baanden met 

Guld i Blomuerch weffuet, i den Anden deell brun met guld 
Jblant weffuet, huor paa nu findiß Nogle Smaa plecker.

j Røg stoell, offuer dragen met Sølff støche, Som haffuer 
10’
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en Sølff Bond och blommer paa weffuet aff guld och Atschi- 
lige farffue Silche.

vj Ryghstolle, Paa Røghstøchet och sedenn met Soert 
Corduan betagen, Nogett forgylt paa Cordeuanen och med 
€ paa.

iiij hiønder, paa den Enne side Gylden støche, paa denn 
Anden side Guelt damasch, huilche nu befindifi At werre 
Meget slit.

j Mefling Liufie Cronne med 16 piber, Otte Offuenn paa 
och Otte Neden, med dieris till behør; aff samme Cronne er 
nu thoe Smaa Billeder borte, Och hoffden Aff Jt.

j Thræ schaff med Atschillige farffue thre Jnlagt, fattis 
Thou billeder paa (huilche er fahris at haffue werret bortte 1636).

j Leopard Hud, Opfyldt, Staaendifl Offuen paa Jt Skab, 
Med Enn Rund Marmor Kulle Vnder den høyre for foed, Och 
Er der Wnder Enn slag benck.

Mallede Stycker och Contrafeyer.
j Lidet Kong. May. (C. 4) Bryst Contrafey for Vden hen

der, Vdi en forgylt Ramme.
j S. Droning Sophia Contrafey, Jmeller thid hun haffuer 

werret frøchen, Vdi En forgylt Ramme.
j Gammell Hertzog Vldrich aff Mechelborig HaniJ Con

trafey och
j Hannfi Gemaels Contrafey, Begge Liffs StørelBe, for 

Vden Ramme.
j Hanns førstelig Naade Prindtzens S. høyloffiig Jhuekom- 

melsis Contrafey Vdi sin Opwext, Vdi en forgylt Ramme.
j Hertzog Adolff Aff holsten hanfi Contrafey, Liffs Størelfie, 

for vden Ramme.
j Natt støche, falchenbergis Arbeyde, Som er den historie 

om KeyBer Nero, HuorlediB han lod sette Ild paa Romb, vdi 
en forgylt Ramme.

iij Støcher, falchenberigs Arbeyde, om Krigs slagtninger, 
Vdi forgylte Rammer.

j Støche Aff Johannes Conterenus Jtalieners Arbeyde, for 
Vden Ramme, Bemercher Om Torquinus och Lucretia.

j Støche, falckenberigs Arbeide, Om Jt Banckett med 
Bachus, Ceres Och Venus, for wden Ramme.
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j Støche, Johan Van Thrums Arbeyde, Om Bachus, Ceres 
och Venus, vdi Enn forgylt Ramme.

j Støche aff Ouidio, huorlediß Nogle Bønder bliffuer Om- 
uendt till frøer, wdi en forgylt Ramme.

j Landschalf med en historie om En Soffuendis Løffue, 
En Wlff och En Reff, Som leder i en Kurff effter en hanne, 
for wdenn Ramme.

j Støche met Affmerche En Vng Caualier, Reißferdig, 
Synis at thage Affscheed fra en Dame, vdi forgylt Ramme.

j Støche, som er den Historie om Absalon, huorlediß 
hånd flyde och omkom i Eggen, vdi en forgylt Ramme.

j Støche met affmerche Christus Staaendiß Nøgen paa 
en Fontaine Med it Kaars J Armen, wdi enn Egge Ramme.

j Landschaff met Affmefcke, thuende Personer Spacerer 
med falche paa Henderne, Vdi Enn forgyldt Ramme.

j Landschaff med Affmerche, Huorlediß en Caualier spa
cerer med fruen timmer, Wdi enn Egge Ramme.

j Støche met Affmerche, huorlediß firre Børn leger Kaart, 
Derhoeß Malet thuende Munche Saa och en gammell Mand 
Met Jt thimme glaß paa hoffuedet och Døden der hoes, vdi en 
egge Ramme.

j Støche, huor paa er Mallet thuende Nøgen Billeder Vnder 
EtRøt tecke, Bemercher Mars och Venus, Vdi en ege Ramme.

ij Maltede støcher met gamble Anßichter, huilche nu be- 
findiß paa den Lange gang offner Mynten, Och bemercher det 
Enne, der Christi dißiple thog Affscheed Met huer Andre, Och 
det Andet, der Christus de 5000 Mand Spißede med 5 Byg
brød och 2 fische.

vj støcher thapedtzerier Aff flamsch Med guld* Jndweffuet.
2 Skierm Bretter.
j Schitfue, Røed Anstrøgenn.
Bemelte Gemach Er omdraget wnder Listerne Med Røed 

Klede, huilchet nu er gammell och forßlitt.
ij Meßing brand Jern.
j Jlld schouffuel.
j Brandforck.

(imellem 1636—50 tilkommet)
ij gulle Schiffue techen.
ij Røede schiffuer.
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W di Rundelen Nest Dronningens gemach Offuer 
Vasker Kiellderenn.

j Lidet Sengested, paa den Jndiansche Maner forgyldt.
j Rund Thop himmell der offuer Aff blaae Gyldenstyche, 

Neden omkring saa well som offuen om Toppen Bordyret met 
Guld och Quaster wed aff guld, Sølff och blaae Silche; der for 
vden offuer paa thoppen Aff samme himell En liden Kappe Aff 
bemelte gyldenstyche, Vdi Lige Maader med guld Bordyret och 
Quaster ’wed aff guld, Sølff och Blaae Silche. Wnder fora® 
Himmell er En Rund Bue, Offuer dragen met blaae thafft. 
Sammelediß findiß Enn Blaae Silche Snoer Med en Quast wed, 
en liden forgyldt Jern bloch wed lofftet, Jnden i himmelen er 
En thrind forgylt Suorffuedt Kulle, Och offuen paa En forgyldt 
Suorffuet Spidtz; fattis Bunden till samme Sengesteed Och 2 
Quarster aff guld, Sølff och blaae Silche, huilchet och Erfahris 
tillforne Att haffue werret borte.

Omheng der till Aff Blaae gyldenstyche, vdi thou Stø- 
cher, Som Naar omkring den gandsche Seng, beset Langs 
Sømmerne med guld Poßementer, och frendtzer omkring aff 
guld och blaae Silche.

j Grøn thafftis thecken, Som brugis till Himmelen, Naar 
den schall Jndlegiß Och foruaris.

j Thyrsche thecke, Som bemelte Seng staar paa.
j Firrekandt himmell offuer Bordet i Bemelte Rundeell, 

Aff tuende Slaugs, wdi firre Breder, det enne er med Røde 
blommer paa en Gylden baand weffuet, det Andet Slaugs er 
Persiansche Gyldenstøche Med gylden blommer Paa en grøn 
Bond Weffuet, frenßeren der omkring Aff guld och Røedt 
Sillche.

j Schiffue tecke, vdi firre breder, aff thuende Slaugs Per- 
ßiansche gyldenstyche, det Enne Slaugs Røed vdi Bonden Met 
storre gylden Munster paa Weffuet, det Andet met gylden 
blommer Paa en huid sølff bond.

j Liden schiffue, Røed Anstrøgen.
j Schiffue thecke Aff Røed fløyell offuer stucken och Bor

dyret med guld och Sølff wdi Munster, och frendtzer Omkring 
aff guld, Sølff och Røed silche.

j Røgstoell med Armeleen weed, Røed anstrøgen paa Røg- 
støchet, Seden och Armeleen, Met Persiansche gyldenstyche
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offuer dragen, frendtzerne der omkring aff Røed silche Och 
guld Och met forgylte Sømb beslagen.

j Røeghstoell med Armeleen wed, Paa Rygstøchet, Sedet 
och Armeleen Met Røedt blommet fløyell offuer dragen och 
frendtzer der omkring Aff guld och Røed Silche.

j Hynde, Paa den Enne Side Aff Røedt blommet fløyell, 
Vdi bunden med guld Jndweffuet, Paa den Anden side Røet 
siett fløyell med pofiementer omkring aff guld och Røed silche, 
huilchet er meget Brugt.

j Lidenn Røgh stoell met Røed fløyell Offuer dragen och 
frendtzer der omkring aff Blaa och Røed silche, Met forgyltt 
Sømb beslagen.

Femb Smalle Langachtige hynder, paa den Enne side aff 
slet gylden støche och Paa den Anden Side forgylt Leder, 
huilchett hører till winduerne i Samme Rundeell.

j Natt stoell, offuer dragen met blaa Blommet fløyell, Met 
sølff pofiementer beset, Och paa Sedet Røed och filet fløyell, 
Jnden der Vdi En thrind Kaaber Kiell.

Contrafeyer Vdi Samme Rundeell.
Churfurst Christian aff Saxfien Samt hanns Gemaell, dierifi 

Contrafeyer, Liffs Størelfie, huer vdi enn forgylt Ramme.
Margraff Hanns Georgh Aff Jegerendorff Samt hans Ge

maell, dieris Contrafeyer, Liffs Størelfie, huer Wdi Enn forgylt 
Ramme.

j Hertugen Aff Wurtenberig Hanns Contrafey, Liffnis Stø
relfie, Vdi enn forgyldt Ramme.

iij S. Dronnings Her Brødre, Nemlig: Margraff Augustus, 
Margraff Albrecht Och Margraff Jochim Aff Brandenborgh, Dieris 
Contrafeyer, Brystbilleder Vden hender, huer Vdi en liden for
gylt Ramme.

j Prinndtzen Aff Engeland hanfi Contrafey, wdi enn forgylt 
Ramme.

j Hanfi førstelig Naade Prindtzenns Sallig høylofflig Jhue- 
kommelfiis Contrafey wdi hanfi Barndom, Vdi Enn forgylt 
Ramme.

Hertug fredrich aff holsten Samt hannfi Søster, dieris Con
trafeyer i dieris Barndomb, huer met en forgylt Ramme.

ij Brystbilleder, Som er Hertugen Aff wurtenberiig och 
hanfi Gemaaell, dieris Contrafeyer, huer vdi en forgylt Ramme.
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ij Stocher med Justitia Och pax, huer vdi en Siet Ramme 
Jnfattet.

(imellem 1636—1650 tilkommet)
j Lidet Bryst billede, Christi Effterlignelße.
j Trøgt taffle Met forgylt bogstaffuer, vdi Enn forgylt Ramme. 
Bemelte Rundeell Er met trygt forgyltt Leder Omdragen 

paa Wegenne wnder Listerne.
j Jlldschuffuell.

Wdi Gammell Droningens Taffell Stue1).
j Himmell, offner Bordet, aff Sort Slet fiöyell; Mit der 

paa Thou Storre billeder, Som bemercher pax Och Justitia, 
och ellers offuer Alt Met Munster och Figurer, Samtlig aff 
gylden styche och Sølff steche och Med guld och Atschillige 
farffue Silche paa Stuchen. Kappen der omkring, Aff Samme 
fiöyell, Jlige Maader Baade Jnden och Wden met Munster aff 
gylden och Sølff støche och Stuchen met gulld och Sillche, 
Saa Och frendtzer der Wed aff guld och Sort sillche. For5? 
Himmell Sider Paa Enn Siet Ramme och henger Wed lofftet 
Vdi Siuff Silche Snorer, Som erre Noget slet, Och findiß nu 
der wed firre Quaster Aff Guld och Sort silche.

j Røgh styche Aff Sort slet fløyell, mit derpaa Kong. 
May. waaben Jmellem thuende Wild Mend, Och Ellers Om
kring 2 Spande bredt Met Atschillige Munster, Figurer och 
Andet dißligeste, i huer hiørne En wrtepotte, Samtlige aff gyl
den och Sølff støche Och met guld Och Atschillige farffue 
Silche paa stuchen. Dißligeste-Uuende Reige Smaa frendtzer 
Aff Gulld och Sort Silche. For5? Himmell och Rygstøche ehr 
met Soertt dueliche wnderdragen.

j Wdtrechen Schiffue Aff wogenschud.
j Schiffue, Røed Anstrøgen.
iij Schiffue tecker, huer firre Bredder, Aff Sort slet fløyell, 

Met storre Munster Aff Gylden och Sølff støche Omkring wed 
Siderne Noget bret beßett Och Met guld paa Stuckenn.

j Skiffue tecke aff fiolbrun Slet fløyell, Mit der paa Sider 
Enn Historie, Som ehr Weffuedt aff Atschillige farffue Silche

’) Det er dette Værelse, som Adam Berg kalder Englesalen, og som i 
senere Inventarier anføres under Navn af »Fru Mutters« Gemak. Det laa 
i Kongefløiens 3die Etage længst mod Vest, lige over Sommerstuen.
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och guld och met diße offuer schriffter: Melchisedech Rex 
salem offert Abræ panum et vinum A quo Benedictus Abram 
ex omnibus dat decimas, Och Ellers der omkring paa Samme 
thecke beßet Wdi Munster Med gylden och Sølff stocke Och 
Met guld paa stuchet; Dißligeste Met Sort duelicke Wnder fourett. 

j Stort Stycke Sort fløyell, Mit der Paa Enn huid hest aff 
solff styche, Och Ellers Offuer Beßet Vdi Adtschillige Munster 
met gyllden Och Solff styche och stucken Met gulld Och At- 
schillige farffue Sillcke.

j Schiffue, guell Anstrogen, Som Jcke J forige Jnventa- 
rium Er Jndfordtt.

Kong. May. Waaben, huert Stocke, Som I waabenit Jnd- 
holdis Serdeliß, aff Gylden och Solff stocher Sampt der Omkring 
Atschillige figurer, Blomster och Andet paa Sort Slet fløyell 
met guld Och Adschillige farffue Silche paa Stuchen. Och 
findis J bemelte thaffell stue Ophengtt, Som følger:

j Stoche met de Threi Croner, Er 4 Allenn j Qvarter Bred, 
j Stocke, der paa løffuen Met enn Krum hellebarde Och 

Enn Crone Offuer hoffuedet, Er 4^ Allenn 1 finger bred.
j Stocke Met Trei Blaae løffuer, huer met Enn Crone paa 

hoffuedet, och der Wnder Nhi hierter, Er 7i Alen bred.
j Stoche Met Jt Stort huit Kaarß och Enn Cronne paa, 

Sampt En Engeil, Som holder Samme Kaarß, Er 5 Alen 1 
Qvarter Bred, Paa huilchet Stoche Sølff støchet Er paa Nogle 
steder Brechet fra fløyelen, Och Ellerß Nogle Ridtzer derpaa.

j Stoche Met Nellebladet och en Cronne Offuer, Er 1 
Allen 1 qvarter 3 finger bred.

j Stoche met Thou Blaae Løffuer, Enn huid Suanne Och 
Et lamb, offuer huer Enn Cronne, Er 6 Allen, ij Ouarter Bred.

j Støche Met Lindormen och En Crone Offuer, Er 3 Alenn 
1 quarter bred.

j Stocke med enn Rytter paa Enn huid hest och Jt Suerd 
i haanden, Samt Jt waaben met 2 gule bielcher Och Crone 
Offuer huert, Er 5 Allenn 1 Quarter bred.

j Støche met Jt guelt Kaars och Enn Cronne Offuer, Saa 
och Enn Ørn, Er 2 Allenn 1 Quarter 2 finger bred.

j Støche met Enn blaa Løffue och Nhi hierter wnder, 
Samt En Cronne offuer hoffuedet, Ehr 2 Allen 1 quarter Bred.

j Støche met fischen Och thuende Croner offuer, Ehr 1 
Allen Quarter Breed.
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Diße foi*? Støcher Erre Vdi høyelfie huer femb Allen 1 
Quarter Och wnder fouret met Sort Duellicke.

j Stoer Røegstoell Met Armeleehn, gandsche forgylt paa 
Røgstøchet, Sedet og Armelehn, Met blaa Slet gyldenstyche 
Offuertagen, Bordyrret met guld wdi Mynster och paa Adt- 
schillige steder Stucken met Perler, Huor aff En deell Perler 
Erre affalden Och Borte, for Vden de 66 Stoere Och 274 
Smaa Perler, som befmdis tillforne at haffue Verret borte Effter 
det forige forseiglede Inventarium Jndhold.

Sammelediß er Samme Stoell Met frendtzer Omkring aff 
guld och Blaae Sillcke, Bag paa Ryg støchet Blaae Blommet 
fløyel Och en posement Omkring Aff guld och Sølff.

j Hynde gandsche Aff Soert Slet fløyell och mit paa denn 
Enne Side Sidendis Enn Markat aff Sølff Støche, der omkring 
Bordyret och Stuchen Med guld Och Adtschillige farffue Silche.

j Røgh stoell med Armelehne wed, Graae Annstrøgen och 
Noget forgylt Paa Røg støchet, Sedet och Armelehn, Met fioll- 
brun Atlasch Offuer taget, met guld Och Perler offuer stu
cken, huor i Blant Er Sexsten Guld Stiffter Met Perler Paa, 
frendtzer der omkring Aff Guld och fiollbrun Silche, met for
gylte Sømb beslagen, Och bag paa Røg støchet Blommet gyl- 
dennstyche. Jligemaader Befindiß och En dell Perler At werre 
Borte for Vden En Stiffte met tirre Perler, Elluffue Store perler 
och 57 perler Saa och 406 Perler Och 2 guld stiffter, Huilche 
befindiß tilforne Effter forige Inventarium at haffue werret borte.

j Røghstoell met Armeleen, grøn Anstrugen Och Noget for
gylt paa Røg støchet, Sedet och Armeleen, Met Grøn Atlasch 
betagen, Stucket och Bordyret Met guld och Perler Vdi Myn
ster Och femb Steder der paa <, frendtzer der omkring aff 
guld, Sölff Och grøn silcke, Met forgylt Sømb beßlagen, Och 
bag paa Røeg støchet grøn Slet fløyell; aff Samme Stoell Er 
en deell Perler Borte for Vden 15 store Perler, 56 smaa perler 
Saa och 300 Perler, som tilforn haffuer Veret borte Effter 
forige Jnuentariums Jndholld.

j Lidet hiønde, Paa den Enne Side Røed slet fløyell, der 
paa Enn liden Hund Aff Sølff Støche Met Jt Perlehals Bond 
och Ellerß Omkring stuchen Met gylden stycke, Och Paa den 
Anden Side Røed blommet Gyldenstyche Och en Poßemente 
Omkring Aff guld, fattis 5 Perler.
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Thi hynder, Paa denn Enne Side Kong. May. (@) Waaben 
Och hanfi May. Symbolum: Regna firmat pietas, Met guld, 
Sølff och Atschillige farffue Silche paa En Røed Atlaschis bund 
Weffuet, paa den Anden side Røed slet fløyell, huor Aff Nogle 
difie hynder findifi at werre Støt paa Kandterne.

Thi hynder, Paa den Enne Side Kong. May. Waaben Och 
hanns May. Symbolum: Regna Firmat Pietas, Met gult, Blaat 
och huit silche Paa en Røed Atlaschis Bund Weffuet, paa den 
Anden side aff silche thøyg wdi Lige Maader Met hans May. 
Waaben Och € af huit paa Blaat weffuedt.

Sex Hynder, Paa den Enne Side Syed aff Atschillige farffue 
Silche Vdi Diuer, fugle och Andet, paa den Anden side Blaae 
silche tøyg, Bunden med Sølff Jndweffuet, Och blomster der 
Paa aff Atschillige farffue Silche, Met en Small Pofiemennt Om
kring Aff guld och Røed Silcke.

Femb Hynder, Paa den Enne Side Syed aff Atschillige 
farffue Silche Vdi D^er, fugle Och Ellerfi andre figurer och 
Munster, Paa den Anden side Silche thøyg, som haffuer en 
huid bund Met Sølff Jndweffuet Och Blomster der paa aff Adt- 
schilige farffue silche, Med en Smal pofiement omkring Aff 
Guld og Røed silche.

j Lang laug Stoell, graae Anstrøgen Och Noget forgylt, 
Sedet aff brede hampelister.

iij Hynder, Paa den Enne side Aff slet gyldenstyche, Paa 
den Anden side gult Damasch; Wed huer firre Knapper och 
en Liden frendtze Omkring, Samptlig aff guld och huit silche, 
Huilche Hynder Nu findifi Noget slit.

ij Hynder, Paa den Enne side aff guel blommet gylden
styche, paa den Anden side Guell Damasch, huer met tirre 
Knapper och En liden frendtze omkring, Samptlig aff Guld och 
huit silche, huilche och Erre Noget for Slit.

iij Røegstoelle, Graae Annstrøgen, Paa Røgstøchet Baade 
for och Bag Samt sedet Met sort slet fløyell betagen, Offuer 
alt i Munster Bordyret met guld och frendtzer omkring; 
Sedet aff guld, Sølff och Soert silche Met forgylte Sømb be- 
filagen.

ij Røghstolle, graae Anstrøgen, Paa Røgstøchet Baade for 
och bag Samt sedet betagen met Silche thøyg, som er huid i 
Bunden och Blommer paa Weffuet aff gult silche och guld,
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frendtzer omkring Baade Reg stochet aff guld och huit silche 
och met forgylte Sömb beslagen.

viij Røghstolle, graa Anstrogen, Paa Røg stochet och Se
den met trøgt forgylt leder betagen Och met Brandgule silche 
frendtzer omkring, Paa Rygstøchen med @ och paa seden 
Met Enn Cronne.

j Otte Kantig Spegell, Jndfattet J enn Sort Jbenholdtz Otte 
Kantig Ramme.

j Stoer Meßing Liuße Cronne Met Otte Liuße Arme Offuen 
paa Och 8 Neden, huer met En pibe, Samt Otte Meßing hoff- 
der Offuen och Neden, Øffuerst paa en flagt Øren Met en 
Crone paa huer hoffuet.

ij Storre Meßing Brand Jern, Neden der paa 2 Støbte 
Mend Och Jmellom dennom Jt schieldt met (S.

j Jlldschouffuell.
(Jmellem 1636—1650 tilkommet)

xvj Stolle Vden Ryg støche, met trøgt forgylt leder paa 
Seden, met € och Brandgull Silche frendtzer omkring, met 
Meßing Søm beslagen.

Jlige Maader befindiß och En schøn Cantor Aff Soert 
Jbenholdt, Som er met Sølff plader, Vdi figurer Stucken, Och 
Anden Smaa Sølff Munster Jndlagt, Saa och paa foeden Indlagt 
met Ellffen been Vdi sortte figurer. Wdi samme Cantor Er 
en deell Schuff ledicker,’ Som flndiß Alle, Och erre huer paa 
Enderne Beslagen Med en liden Roeße Och En Ring vdi aff 
sølff; findis och i samme Cantor Een breed Schuffe blad, 
Som kand Wdtrehkis, Som och er Jndlagt Met stuchen Sølff 
plader; paa for^e Cantor fattis, Som nu er Borte, 3 Smaa 
Roeßer met Ringe Aff Sølff.

Wdi Rundelen Ved Samme Taffel Stue.
j Sengesteed1) aff Soert Jhenholt, met firre Stolper Och 

en himmell giort, met top offuen paa, Wdi firre Buer, huilchet 
Senge Sted nu Befindiß Som følger. Offuen paa Sengestedet 
Threi Jndlagte Sølff plader, Som erre Vdstuchen Met billeder

x) Det er muligen denne Seng, som anføres i Kongens Dagbog under 
28de Juni 1621, og for hvilken han betalte Hans Moritz 8000 Dir. 
Species.
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och Figurer. J Sengen Vnderdecher findiB 8 Smaa Jnndlagte 
Sølff plader Vdi Engelers Figurer, i Sengen wed hoffden 1 
sølff plade, Vdstuchen i BillederB Figurer, thou Jndlagte Sølff 
plader i 2 bilederB Figurer, Thou Smaa Sølff Jndlagte EngelerB 
figurer Met frugt i henderne, Thou Smaa Jndlagte Sølff plader 
Met Krieghs Jnstrumenter paa begge Sidder, wed hoffden Nogle 
Smaa Jndlagte Sølff figurer, Wed Enden for føderne findiB 
Noglle Smaa thynde Sølff plader, Jndlagt Met Krigs Jnstrumenter, 
Engeil hoffder Och andre figurer paa, Paa Begge Siderne Wed 
hoffden findiB thuende Smaa Jndlagte Werch Aff Sølff, som En 
Triumphs Vogen Met nogl^ Satiris. FindiB paa begge Sider 
32 Jndlagte Smaa Sølff Munster wdi lille Verch och 26 smaa 
sølff Puckeler. Listerne Paa forne Sengested Offuen och Ne
den wed begge sidder Och Enden for føderne, Saa well som 
Jnden till Wnderdechen Och Ved hoffden, Huilche ere Med 
sølff BeBlagen, BefindiB Sølff Beslaget Meste parten paa, Wnd- 
tagenn paa Nogle Steder Er Nogle Støcher borte, Och BefindiB 
nu ellerfi aldeliB Jnttit mere sølff Eller Sølff Beslaug paa be- 
melte Senge sted, End som forschreflfuet staar.

Omheng till samme Sengh Aff Soert Siett fløyell Vdi femb 
Støcher, som er Oflfuer Alt Bordyret met Sølff, och Mit Paa 
huer € Bordyret med Guld paa Blaa Atlasch, Cronerne der Paa 
erre BeBet met perler och Smaa Granater. SammelediB Li
sterne omkring huer aff samme omheng Bordyrret med Kong. 
May. W’aaben Och huert Støche, Som J waabenet JndholdiB. 
SeerdeliB (alt 1636) borte wdi Et støche Omheng j RoeBe met 
perler Noch 62 Smaa Perler, Vdi Et Støche 4 Smaa perler 
Och Et Støche 59 Smaa perler; j Støche 6 Storre perler, Och 
kan nu (1650) ey Eragtes, Om Nogle flere Perler der Aff 
er Borte.

Kappen der till Jlige Maade aff Soert Slet fløyell Langs ad 
Met Kong. May. waaben och Bordyret med guld och Sølff Och 
Atschillige farflfue Silche, och Befindis nu paa denne Kappe 15 
storre Knapper och 13 smaa Knapper aff Sølff, och Er der 
Aff borte 4 storre Knapper och 5 smaa Knaper.

FindiB och Jlige Maader, Som hører till Bemelte Seng, 
huilchet Jcke vdi det forige Jnventarium findiB Jndførtt:

j Senge tecke aff Sort Slet fløyel, mit paa samme thecke 
findis Bordyret (£ met Guld och Sølff, Jligemaader met Rofier
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och Atschillige Blomster Aff Atschilige Slaugß farffue sillcke wed 
begge Sidder, Och wed føderne Bordyret vdi Atschillige Munster 
aff guld och Sølff, och findiß Paa Thuende Steder der paa, 
huer Steed 6 par Sølff Sløffer, Och omkring Met frendtzer Aff 
sort Silcke och Sølff.

j Himmell offuer Bordet i firre Breder, de 2 breder er 
Med Munster Aff Sølff och Røed silche paa En gylden bund 
Veffuet, de Andre 2 breder er Aff slet gylden støche.

Kappen der till aff bemelte Slaugs Gyldenstyche, Met guell 
Damasch Vnderdragen, Och frendtzer omkring aff guld och 
Røed Silche.

For^ himmell Sider paa en S^; Ramme Och henger wed 
lofftet i firre Silche Snorer Met Quaster Wed.

j Schiffue Tecke med Threi Bredder, som haffuer en fiol- 
brun Atlaschis Bund met Storre gylden Blommer Saa och Aff 
Sølff och grønt silche paaWeffuidt, Vnderdragen med blaae At- 
lasch och omkring wed Kandterne med Røed, som er ved den 
Enne Ende j (j) Alen bredt, den Anden Ende j Quarter Bredt 
och wed huer side 3 fingers Bred.

j Schiffue, Graae Annstrøgenn.

Maltede Støcher.
j Lidet Støcke, Salvator Mundi for Wden hennder, Mallet 

paa en Kaaber plade, Vdi Enn Soert Jhenholdtz Ramme.
j Maria Bryst billede for Vden hender, Malet paa en Kober 

plade, wdi en sort Jbenholdtz Ramme.
j Støche met bemerchelße, huorlediß fienden Saaer Klindten 

i hueden, der folchene Soffue, Wdi enn forgylt Ramme.
j Natt støche met Affmercke, huorlediß thrende Personer 

Sider wed Jt Bord och leßer wed liuß, Jndfattet wdi en Sort 
Jbenholdtz Ramme.

j Landschaff met Affmercke Enn hellig Quindiß Person met 
en bog i haanden och for Hinder Christus paa Kaarset, Vdi en 
forgylt Ramme.

j Stoert støcke, huor paa er Affmalet Venus Och Cupido 
wnder Et Røedt thecke der hoes Bachus och Cerus och Enn 
Satirius Met windruer i henderne, Vdi en forgylt Ramme.

j Lidet Støche met Affmerche, Huorlediß S. Johannis 
hoffuet Bliffuer Jndboren paa it fad, wdi en Egge Ramme.
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i Støche Med Bemerckelße, huorlediß Paris dømmer de 
Threi Gudinder Jmellum, Nemlig Pallas, Juno och Venus, och 
hånd giffuer Venus Ebbelet, Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke, huor paa er Affmalet Thrende Orlough Schibe, 
Som Siunis At Lauere vdi Søen J en Stor Stormb, vdi Enn 
Egge Ramme Jndfattet.

j Landschaff Met Affmerche, huorlediß Nogle Personer 
Collassionerer paa Marcken Och Neden for Enn Mand met Enn 
Riffue i haanden, Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met Bemerckelse, huorlediß Orpheus Leger paa 
Sin harpe, och Omkring hannom for Samliß Atschillige Slaugs 
Diur Och fülle, wdi enn Egge Ramme.

j Støcke met Bemerckelße om Andromeda, och huorledis 
perseus Kommer i Lufften Med Jt Suerd i haanden At drebe 
Dragen, Wdi enn forgylt Ramme.

j Støcke met bemerchelße om Jt Giestebud, som Bliffuer 
holdet aff Marte och Joue, der hoes Venus med flerre Gudin
der, Och Offuen for Nogle flyendiß Cupido, som Kaster Blom
ster Need ofluer dennom, wdi Enn forgylt Ramme.

j Lidet Støcke. huor paa er Affmalet Jt Orloug Schib och 
Thuende galeyer, huor paa Siuniß at Bleßis Allarm, Vdi Enn 
siett Egge Ramme.

j Lidet Støcke, huor paa er aff Mallet glaß met Atschillige 
Blomster och Lilier Wdi, Jndfattet Vdi en sort Jbenholdtz Ramme.

j Landschaff met Affmerche, huorlediß Enn Pillegrim J en Blaa 
Kiortell Thaller met En Quindiß Perßon, Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met Brystbillede for Vden hender Aff en Quindiß 
Perßon och Storre Perler wdi Ørene, Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met bemerchelse, huorlediß Raphell Ængell led
sager den Vnge Tobiam, Vdi en forgylt Ramme.

j Kober støcke thrygt paa huid Atlasch, huorlediß Christus 
Sider Nøgen med en Kuast och en pidsk i henderne Jmellem 
thuende Engeler, Som holder huer Enn fackell1), vdi en forgylt 
Ramme.

j Støche Mallet paa en Kober plade, huorlediß Christus 
bleff tagen Aff Corset Och bleff Jndsuøbt, Indfattet Vdi en 
Jbenholdtz Ramme, Som sider i Enn Egge Ramme.

x) Uden Tvivl Christian d. 4des Syn paa Rothenburg d. 8de Decbr. 1625, 
stukket af Lud. Chomond-Boudan.
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j Landschaff met Affmercke, huorlediß Enn Rytter thaller 
Met Jt gaaendiß Bud, Som haffuer Jt Spiud i haanden, Vdi 
Enn forgylt Ramme.

j Landschaff Met Affmercke, huorlediß Threi Rytter Rider 
Ned Aff Jt høyt bierg, Och Neden for en hyrde, Som driffuer 
3 Oxsen, wdi en forgylt Ramme.

j Landschaff met Affmercke, 2 Bønder och dieriß Quinder 
Sider hoeß Et three Met Kurff paa Armen, Vdi en forgylt 
Ramme.

j Støcke, huorlediß 2 Orloug Schibe och Enn hoiandsche 
Bøyert Siuffnis Att Seigle paa haffuit i en Stoer Storm, Jn- 
fattet Vdi en Jbenholdtz Ramme Och der Vden omkring en 
Egge Ramme.

j Landschaff met Affmerche Thuende Wand Møler hoes 
enn Søe, Vdi en slet ege Ramme.

j Støcke, huorlediß Engelen ledsager den wnge Tobiam 
och Tobias fangede fischen, Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met Bemerchelße, huorlediß de threi Konger 
Offrer Christum, Mallet Paa en Kober plade Och Indfattet i En 
Slet Egge Ramme.

j Landschaff met Affmerche, huorlediß Noglle loßer Korn 
Aff thuende Bøyertter, vdi enn forgylt Ramme.

j Natt støcke, huor paa er Mallet Christi fødtzell, paa en 
Kober plade, Vdi enn Slet Egge Ramme.

j Wintter støcke met Affmercke, huorlediß Nogle Quind- 
folch løber paaJß met Schredschou, Jnfattet Vdi en Siett Egge 
Ramme, og sider Bag paa Døren.

Bemelte Runddeell Er Omhengt paa weggene Vnder Li
sterne met Caffe, Sorte Och Brandgulle Blommer paa en Co- 
lumbin farffue Bund, Vdi Siuff støcher; det første støche er 9 
breder 1 Quarter, det Andet er 9 breder, det thredie 9 Bre
der 1 Qvarter, det fierde 6 breder 1 quart., det femte 5 bre
der 1 Qvarter, dett Siette 11 breder, det Siuffuende 4 breder.

Sammelediß Wnder winduerne femb Støcher, huer Støche 
2 breder. Och er Alle for“® Støcher langs Sømmene beßet Mett 
Poßementer aff Guld, sølff och Columbin farffue Silche och 
Smaa frendtzer Baade offnen och Neden Omkring aff Gulid, 
Columbin Farffue och Sort sillcke.

j Røghstoll Met Røed Leder paa Røgstøchet och Sedett.
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j Stoell Wden Røgh steche, graae Annstrugen Och met 
Røed leder paa sedeim stucken.

Fandtes i den Liden gang, Ofluer døren, Jmellem for?? 
Rundeell och Thaffelstuen:

j Lidet Billede, Salvator Mundi med Enn Blaae Kugle 
i hånden Och Jt Kaarß derpaa, wdi en forgylt Ramme.

Wdi Gammel Dronningens liden Stue.
j Stoer himmell Med Sambt Jt Ryg styche Vdi firre Bre

der, som hafluer en gyllden bund Met storre Munster paa 
Wefluet aff fiolbrun fløyell, Och paa Atschilige Steder der paa 
g aff Sølff Saa Och R. F. P. wdi wefluet, Kappen der omkring 
aff samme gylden styche met frendtzer wed aff guld, dißligeste 
fornc himmell Och Ryg støche Langs Sømmene och Neden 
Omkring Beset met Poßementer aff guld och fiolbrun Silche, 
Røg støchet wnder fouret met Boeldauidt Och frendtzer Neden 
omkring aff guld Och Fiolbrun Silche; for™ himmell Sider 
Paa Enn slet Thre Ramme och henger wed lofftett i Otte 
Snorer.

j Wdtreckenn Schiffue alf wogenschud, fornidtzet och met 
firre piller wnder, huilche Erre Jndlagt Met Soert och huit 
Tliræ Och met huit Thræ limmet paa foeden.

j Schiffue tecke aff bemelte Slaugs Gyldenstyclie vdi 
firre Breder, Beset langs Sømmene och Omkring paa Cand- 
terne med Posementer, Thou finger Bred, aff guld och blaae 
silche.

Weggene i samme liden Stue er omhengt Wnder Listerne och 
Vnder winduerne med for™ slaugs gyldenstyche, Vnder tagen Saavit 
som Ryghstøchet Naaer, Som er 1 Støche 13| breder, 1 Støche 
l^Alen 3 finger brede, 1 støche 7| brede, 1 Støche 4 breder, 
1 Støche 3 breder 1 quarter, 1 Støcke 3| brede, 1 støche 1 
brede. Wnder winduerne Thuende, det Enne 3 breder 2 
Qvarter, det Andet 3 Breder 2| Quarter, huilche for?® omheng 
Samptlige Erre Vnderfouret met Boeldauid, dißligeste langs 
Sømmene Beset met Poßementer Saa och frendtzer Baade 
offnen och Neden omkring, Samtlige Aff guld och fiolbrun 
Silche.

j Skiffue, Gulachtig Anstrøgen.
j Skiffue teche Vdi threi Breder, Som haffuer en Røed

Danske Samlinger. II. 11
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Atläschis Bund Met storre Munster paa aff guld Och der 
Jblandt Blomster Aff Blaat, grønt och huit silcke paa veffuet, 
Beset langs Sømmene Met poßementer och frendtzer omkring, 
Samptligen Aff guld Och fiolbrun silcke.

j Ryg stoell met Armelen wed, Røed Anstrøgen, paa Røg 
støchet, Sedet och Armelen Met persiansche gyldenstøche Be
tagenn, Som haffuer en gylden bund Met Adschilige figurer, 
diur och Andre Munster aff Atschilige farffue Silche paa 
Weffuet, Med frendtzer omkring Sedet Aff guld och Blaa 
Silche.

j Lang, laug Stoell Met firre Stolper, Vdschaaren Och 
forgylt, Sedet aff Brede hampe Lister.

j Lang hynde der till aff Persiansche gyldenstøche, Som 
haffuer en gylden Bund met Adtschilige Figurer, Persiansche 
dragt Och Blomster aff Atschillige farffue sillche Paa Weffuet, 
paa den Anden Side gammelt Røed slet fløyell.

j Lang hynde, Aff Perßiansche tøyg Paa denn Enne Side, 
som haffuer Enn thaneten Brun Bund Met diur och Blomster 
Aff Atschilige farffue Silche och guld paa weffuet, paa den An
den Side gammelt Røed slet fløyell, huilchet hynde er noget Slitt.

Noch j lang hynde Aff persiansche Gyldenstyche, Som 
haffuer en gylden Bund met Atschillige Figurer, Quindes Per
sonner Vdi Persiansche Dragt och Andet met Silche paa Weff
uet, Paa den Anden Side Røedt Silche thøyg met guld Jnd- 
weffuet.

j Spegell, Jnfattet J en Ramme, Som er fouret med liff 
farffue Atlasch och offuer/Alt Stuchen met guld, perler, Gra
nater Och Atschilige farffue Silche Vdi fulle och diur Och 
Andre Munster; wed huer side Aff Spegelet paa forB® Ramme 
Staaer Jt billede Aff huit Allebaster huggen, det Enne bemer- 
cher Bachus, det Andet Geres, Och Ellers de yderste lister 
forgylt. Beflndiß Effter forige Jnuentarium til fornne at haffue 
fattediß paa Samme Spegell En Arm, 15 Granater Och firre 
Stoere Perler, derforvden Befmdis Nu at werre Borte aff samme 
Spegell Nogle perler, Som ey Rand vides liuor Mange. For^ 
spegell Met Ramme Sider J et fouer met thuende Loger for, 
wden till Soert Anstrøgen Och Jnden till fourit met Liff 
farffue thafft och forgylt paa Listerne, paa huer Logh en Stu
chen Vrter potte met guld, Blaae och Grøn silcke.
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Mallede Støcker.
j Støche med Bemerchelße Om denn Gyldene Regen och 

Jupiter, Som Seer Ned Aff Lufften, der Vnder en Quindiß Per
soen iigendiß paa enn Seng1).

j Støcke, huor paa er Affmallet 3 Nøgen Billeder, Bemer- 
cher Bachus, Ceres och Venus.

j Støcke, der paa Mallet den historie, huorlediß paris 
dømmer de 3 gudinder Jmellem, Som waar pallas, Juno och 
Venus, Och hånd gaff Venus guld Eblet.

j Støche, huor paa er Mallet Venus Och Cupido wnder et 
Røed thecke, der hoes Nogle Smaa Børn, Som Kyßer Sigh.

j Støche, huor paa er Affmallet thuende Nøgene Billeder, 
Som holder en hund Jmellom dennem i enn Striche.

j Støche, huor paa er Aff Mallet en Mands Och Quindis 
personn, som Sticher dennom sielff Jhiell, Bemercher Piramis 
och Tisbe.

j Støche, huor paa er Aff Malet en Satirus, Som haffuer 
en Quinde i Armen, och Neden for Jt Nøget Barn Krybendiß 
paa henderne.

Diße forB® Støcher haffuer Søffren Kier2) Malet Paa Pernel 
och Sider i faste Rammer.

j Støcke, huor paa er Affmalet Jt Nøget Billede Iigendiß 
paa en Branguel teche met enn bue i handen.

j Støche, huor paa er Affmalet En Nøgenn Quindiß per
sonn Iigendiß paa Jt grønn tecke Met en Cronne paa Hoffuedet, 
Vdslagen Haar och Jt Septer i Haauden.

j Støche, derpaa Malet Venus, Som Soffuer Paa Jt Røedt 
thecke, Och Cupido ved hindiß fødder.

j Støcke, derpaa Mallet Jt Nøget Billede Iigendiß paa Jt 
Blaae thecke met Jt spiud i Haanden.

Disse Stycker erre huer vdi En forgylt Ramme.

J) Den 31te August 1616 betaltes Salomon de Fogel, Indvaaner i Am
sterdam, for et Stykke Mal værk udi en poetisk Historie af Diana, som 
kaldes den gyldne Regn, hvilket Kongen selv havde kjøbt. (Rentemest. 
Regn.).

’) 1 Efteraaret 1616 var Søren Kjer i Venedig og nævnes da K. M. Ma
lersvend. Senere blev han ansat som K. M. Contrafeyer og oppebar i 
denne Egenskab (1625) 200 Rd. aarlig i Besoldning og Huushyre. 
(Rentemestr. Regnsk.)

11
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Wdi Gammel Dronningens Soffue Cammer.
j Himmell offuer Bordet met Samt Jt Røg støche wdi tirre 

breder, de thou breder Med en guil gylden Bund och store 
fioll brun fløyels Munster paa Weffuet, Och paa Adschillige 
Steder Œ met Sølff och R. F. P. der vdi weffuet, de Andre 2 
breder haffuer en gylden bund Jndweffuet met Blaae Silche 
och gylden Blommer paa Kappen omkring aff begge Bemelte 
Slaugs Gylden støche och frendtzer ved aff guld och Blaae 
Silche.

j Bord aff wogen schud, fornidtzet, met en Munte paa 
Mallet.

j Skiffue thecke wdi tirre Breder aff begge for- Slaugs 
gyldenstøche met frendtzer Omkring Aff guld och fiolbrun 
Sillcke.

j Reigße Sengested, Siderne Aff Wogenschnd met tirre 
Suorffuede Stabeler och ved huer ende Jt Bredt Leder med 
Spender vdi.

j Langachtig Thop himmell der offuer Aff thuende slags, 
det enne slags haffuer en guli gylden Bund met storre Mun
ster paa aff fiollbrun fløyell, paa Atschillige Steder met @ aff 
sølff och R. F. P. paa weffuet, det Andet Slags haffuer En 
Røed bond met sølff Jndweffuet, Met storre blommer paa Aff 
Blaae Silche och sølff, Beset Met posementer aff guld och 
blaae Silche och Vnderdraget met Blaae thafft. Samme him
mell Sider paa en slet top Ramme, Och Offuen paa Sex 
Suorffuidt forgylte Knapper.

Kappen der cmkring <;ff begge b( melle Slaugs Beßet me 
forue posementer Och frendtzer wed Aff guld och blaae Silche, 
wnder dragen met blaa tafft.

Omheng der till, vdi 6 støcher, aff begge for“e Slaugs, de 
2 støcher haffuer huer 3 breder, och de 4 støcher huer 2 
breder, Beßet langs Sømmene Met poßementer och frendtzer 
omkring Alle støcher, Samtlig aff gulid och Blaae Silche, Yn
der dragen Met Blaae thafft.

j Senge tecke, Vdi femb breder, som haffuer Enn gylden 
Bund met storre Blommer paa aff Sølff, Blaae och Grøn Silche, 
paa 2 Sider och Ved den enne Ende beßet Met en posemente 
aff guld och Blaae silche Och Wnderdragen met blaa thafft.

ij Lugtendiß Puder, paa den Enne Side aff huidt Atlasch
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ofluer Bordyret met guld och Sølff, paa den Anden Side Liff 
farffuedt thafft, Met en guelld galon Omkring paa sømmene 
och tirre Knapper paa huer pude, Bordyrret aff guld.

j Stoert thyrkesche tecke, Som samme seng staar paa.
j Liden Skiffue, Graa Anstrøgen.
j Skiflue tecken, Vdi 3 breder, Som haffuer Enn Røed 

bund met Sølff Jnd wefl’uet, Met storre Blommer paa aff Sølff 
Och Blaae silche.

j Spegell Indfattet i en Sort Jbenholdtz Ramme, paa huil- 
chen Ramme Saa och wden Omkring er beslagen Met Sølff wdi 
atschilige støffte Figurer, historier Och Andre Munster, Som 
paa Adschilige Steder er forgyldt. Nedenpaa er Bort tagen Jt 
lidet Støche Sølff, Vnge ferd 1 Rix Ort verd effter Inventarium 
1636, Och derforvden befindiß nu at werre borte Jt aff de bil
leder Aff Sølff, som Staar Offnen paa wed den Enne side aff 
Speglet. Dißligeste er 6 Smaa Støcher Sølff Borte Jnden och 
wden paa Speglet.

Samme Spegell met Ramme Sider Vdi Jt foer, som wden 
till er offuer dragen Med Røed slet fløyell och Jnden Vdi fou- 
redt met blaa thafft. Loget till samme foer Jnden Vdi Blaae 
Anstrugen Och Vden till offuer dragen met Røed slet fløyell 
met En Guild posemente och Beslagen met sølff wdi Atschilige 

. Støffte figurer, historier och* Andre Munster, Befindiß Jt styche 
Sølff, Vngeferd j Rix dallers verd, at werre borte effter forige 
Inuentariums Jnhold.

For™ Spegell Staaer paa Et lidet Skrin, som er offuer 
dragen met Røed slet fløyel Och Neden Omkring frendtzer aff 
Røed silche. Vdi samme lille schrin er En drage schuffe, Jn
den Vdi fouret met Røed Atlasch och for paa Enden Be
slagen met Nogle Støbte figurer och historier och Munster 
afl* Sølff.

j Pirre Kandt thophimmell Met en Ramme tbill en Nat 
stoell aff’ Blaae Atlasch Vdhugen Met en Liffs farifuet Bund, 
Beßet Paa Sømmene Met poßementer aff Sølff och Blaae silche, 
Kappen der omkring aff samme Atlasch Met frendtzer omkring 
aff Sølff och blaa Silcke.

Omheng der till aff samme Atlasch wdi Otte Breder, 
Besett langs Sømmene och Neden Omkring Met forne slaugs 
Poßementer, och for^e himmell, Kappe och omheng Samtligen
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wnder dragen Met grøn Och fiollbrun Wederschindtz thafft, 
findiß och der hoes Enn lang Silche snoer Aff Blaae och Røed 
silche Met enn quast wed.

j Nat stoell offuer dragen met fløyell, Som er med storre 
Røde Blommer paa en gull Adtlaschis Bund Beset met Poße- 
menter Aff guld och sølff.

j Hynde der till, paa den Enne Side Aff samme Slaugs 
fløyell, paa den anden Side gammell Røed Slett fløyell.

j Røg stoell, Sort Anstrøgen, Met gammelt Klede paa 
Røeg støchet och Sedet, som er Beset wdi Munster met Sort 
slet fløyell och Stucken met gult Sillche och Met forgylt Sømb 
beßlagenn.

j laug Røg stoell, Vdschoren och forgylt, Paa Sedet Be- 
dragen Met Røed Leder.

j Røg stoell, Røed Anstrøgen, met Røed leder paa Røeg 
støchet och sedet stuchen, och Røede frendtzer Omkring.

Mallede Stycker.
j Støche Met Bemerchelße, Huorledis Orpheus leger paa 

sin fioll, Och Atschillige Diur for ßamlis Omkring hannom, 
Vdi enn forgylt Ramme.

j Stort støche met bemerchelße Om de thou Quinder, som 
Med dieris Børn Komme for Kong Salomon, och hand dømbte 
dennom imellum, Vdi en forgylt Ramme.

j Støche met Bemerchelße, huorledis Christus Obenbarede 
sig for Mariam J Vrter Gaarden, Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met bemerchelße, huorledis S. Johannes predicher 
i Ørckenn, Vdi En forgylt Ramme.

j Støcke om Samaritanen Och Leuiten och saa den, der 
Var faldet Jblandt Røffuerne, Vdi en forgylt Ramme.

j Støche Met aff merche Noglle Quinder. som henter Vand 
aff en Brønd, Wdi Enn forgylt Ramme.

j Støche, Stort och lang, huor paa er Aff Mallet Dyttiner- 
scher Landschaffuer, Och huorlediß det bleff Jntagen Aff Kong 
frederich, Vdi en forgylt Ramme.

(efter 1636)
j Støche Met bemerchelße med Alle haande Slaugs Dyuer. 
j Støche Med bemerchelße om en Krigs Slagtningh.
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Tapetzerie Aff Flamsch med Silcke J 
Blandt veffuett.

j Støche thapet Met BemerchelBe, huorlediB Dauid Jhiell 
Slaar Goliat och Berer hanB hoffuet i sin haand, SammelediB 
huorlediB Quinderne aff JBraell Kommer Jmod hannom met 
Sang och Music, er 12 Alen 2| Qvarter lang, 3 Alen høye.

j Thapet met bemerchelfie, huorlediB Abigael Reigset Jmod 
Dauid och stillede hannom till fridtz, der hand Vor fortørnet 
paa Naball, er 10 Alen 1 Quarter lang och 3 Allenn høye.

j Thapet met Affmerche Nogle Mends och QuinderB per
soner SidendiB ved Et Bord Och leger Kort, er 5? Allen lang 
och Thou Alen 2| quarter høye.

j Støcke thapet Met affmercke Enn Ellephant, En OxBe 
och Enn Gems StaaendiB Vnder enn Bye, Och i det enne 
hiørne (£, er 2 Allen 1 Qvarter lang Och 1 Alen 2| Ouarter 
høyett.

Wnder Winduerne i samme Soffue Cammer HengendiB Jt 
Støcke grønt Klede, gammelt och gandsche forfilitt.

Wdi Chrytx Huset wed dend gang, som gaard 
fra Skibsgemachett1).

Contrafeyer och Mallede Stycker.
j HannB førstelige Naade Prindtzens S. høylouglig Jhue- 

kommelsis Contrafey, Liffs Størelse, Vdi hans Opwexst, wdi en 
forgylt Ramme.

j g. Christianus, Churfurst aff Saxsen, hanB Contrafey med 
hender, wdi Enn forgylt Ramme.

j Christianus, Churførst aff Saxsen, Som haffde Kong. May. 
Søster, hanB Contrafey met hender, Vdi en forgyltt Ramme.

j Samme Curførstes Contrafey wdi hans Wngdom, med 
hender, Vdi en forgylt Ramme.

j Curfurst hans Georgh aff SaxBen Contrafey met hender, 
Vdi hanB Vngdomb, i En forgylt Ramme.

j Samme Curfurst hans Georg Her Broders Contrafey met 
hender, Vdi hans Vngdom, med Enn forgylt Ramme.

*) Anføres i Inventarierne at 1677 og 1705 som Krydshuset ved »Fru 
Mutters« Sovekammer.
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Thuende Curfurst hans georg Aff Saxsen Søstere med 
hender, Vdi en forgylt Ramme.

j Frøcken Ellisabeth aff Brunßuig och Laueborg hindiß 
Contrafey met hender, J en forgylt Ramme.

j Hindiß Søster Frøicken Sophies Contrafey met hender, 
Wdi enn forgylt Ramme.

j Stecke, huor paa er Mailet, huorlediß Neptunus Met Jt 
^øget Menische Ager i Triumph met 4 haff heste for en wogen, 
Vdi en forgylt Ramme.

j Himmell offuer bordet, for Vden Røg støcke, i firre bre
der, de 2 breder met en gyldenn bund och Blommer paa 
weffuet Aff Sølff och Røed silcke, de Andre 2 breder met en 
gylden bund och blommer J weffuet aff fiolibrun Silcke och 
Sølff, Kappen der Omkring Aff begge bemelte Slaugs gylden- 
styche Och frendtzer ved aff guld Och fiolibrun silche. Samme 
himmell Sider paa En slet Ramme och henger wed lofftet i 
Otte silche Snorer.

j Schiffue, Røed Anstrugen.
j Schiffue tecke aff Silche Thøyg vdi tirre Breder, de 2 

breder met en huid Atlaschis Bund Och Munster paa Weffuet 
aff gultt silche och guld, Er Wnderfouret met sort Dueliche, 
de Andre 2 breder haffuer en fiolbrun Atlaschis bund Och 
Munster paa Aff gult Silche och guld, Er wnder fouret Met 
Sort Dueliche, huilchet Er gammel och met mange Plicher paa.

j Reygße Sengesteed, Siderne Aff Vogenschud Met firre 
Suorffuidt Stabeler och Jt Bredt Leder wed huer Ende Met 
Spender Vdi, med brede hampe lister paa Bonden.

j Langachtig Thop himmell ofiuer Samme Seng, som er 
met Munster aff Sølff och gult silche paa en Blaae Atlaschis 
Bund weffuet, Beßet paa sømmene Med Smalle guld pose
menter, Vnderdraget met blaae och Liff farffuet Wederschindtz 
thafft. Samme Himmell Sider paa Enn slet Top Ramme Aff 
wogenschud, och Offuen paa Staar Sex forgylte Suorffuet 
Knappe. Kappen der Ved aff samme Thøyg Beßet mett Smalle 
guld Poßementer och frendtzer Omkring Aff guld.

Omheng till for™ Seng aff forLe Slaugs Sillcke thøy, Vdi 2 
Stycker, Som Naar omkring den gandsche Seng, det enne 
stycke 7 breder, det Andet Styche 6 Breder, beßet met Smale
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guld poßementer och Wnderdragen met blaae och Liff farffue 
Wederschindtz Thafft.

j Senge Tecke aff ßemelte slaugs töyg, Beset Med Smalle 
guld poßementer, wnderdragen met for^, Wederschindtz thafft; 
Och er samme teche 4 Breder.

j Natt stoell, offner dragen met Sillcke thøyg, som er met 
storre grønne Munster paa En huid bund Weffuet, Beset met 
Poßementer aff Sølff, guld, grøn Och sort Sillcke, som er 
gammell Och forßlitt; Jnden Vdi en Thrin Kobber Kiedell.

j Røghstoell, Sort Anstrugen, Met Røed Klide paa Røg 
stochet och Sedet Beßet met Sort fløyells Munster och Stuchen 
met gult Silche, Saa och frendtzer Omkring aff Sort silche, 
Beslagen met forgylte Sømb.

j Hynde, Paa begge sider aff grønt Atlasch, Met enn Bred 
posement Omkring Aff guld och Sølff.

j Stort Spegell, Jnfattet Wdi En Sort Jbenholdtz Ramme.
Samme Cammer Omdragen Paa Wegene och Wnder Li

sterne Met guell achtig Klede, Som er Sex storre stycher, och 
Vnder winduerne firre Smaa stycher Beßet Med Roßer och 
Andre .Munster Aff Røedt fløyel, Stucken met gull och Blaae 
silche.

Wdi det Kammer vden for Krytz Huset. 
Mallede Stycher och Contrafeyer.

j Margraff hanns Sigmundt Contrafey, Liffs Storelße, vdi 
En forgylt Ramme.

j Støcke met Atschillige Slagterie Samt fisk och fuell, 
Som er Mallet aff Enn Wed Naffn Lange Pier aff Holland, J 
en forgyldt Ramme, som nu findiß i den lange gang till Salien 
offuer Mynten. •

j Lidet Støcke, huor paa er Mallet En opslagen Bogh met 
Muncke schrifft Wdi, wdenn Ramme.

j Landschaff met Affmercke 2 Wandmøler, J Enn forgylt 
Ramme.

j Støcke, som Jndholder, huorlediß Samson Soffuer i 
Dalila schiød, wden Ramme.

j Støcke, huor paa er Mallet den Gudinde pallas Bevebnet 
och met En pick paa Nacken, wdi en forgylt Ramme.

j Støcke met bemerckelße om den gylden Regenn, och
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der Vnder liger Jt Nøget Billede Soffuendiß, wdi en forgylt 
Ramme.

j Stycke, huor paa er Mailet enn Wng Karli Och enn 
Quindis Perßon, Nøget till Beltestedet, haffuer huer Andre i 
Armene, der hoes Enn Kurff met Atschillige frugt wdi, vdi en 
forgyltt Ramme.

j Stocke Met aff Mercke Jt Barn Vdi Enn wugge Och 
derhoes threi Quindes Perßonner. wdi Enn forgyldt Ramme.

j Støcke, huor paa er Mallet Jt Nøget Billede Met Enn 
Crandtz paa hoffuedet och offuen for i lufften thuende flyendiß 
Cupido, wdi Enn forgylt Ramme.

j Danntziger Sengesteed met himmel, Wdschoren och Met 
Atschillige Slags Thræ Jndlagt. Sperlagene der till Vdi 4 Ste
cker, Jt støche er 7 breder, 2 støcher huer 2 breder, Jt sto
cket støcke ved hoffuedet Er 2 Allen 3 Quarter, Samtlig aff 
thynt Bleickendiß thøyg, Som er fiolbrun Sillcke met Sølff Jnd- 
weffuet, Beßet langs Sømmene Met Guld poßementer Met Qua- 
ster wed, Gulle, Røede och huide, Och Neder Omkring Enn 
guld poßement for Wden quaster; for?® Omhenng er Wnder- 
fouret Met wederschindtz thafft, det fiolbrun Blichendiß thøy 
er ganndsche Sprucken och Met Riffter wdi.

j Kappe der omkring, som er Wdschorenn Sy ed och stu
cken met guld och Sølff och Atschilige Slaugs Sillcke, Wnder- 
fouret met fiolbrun thafft, och frendtzer Wed aff guld, Sølff, 
Blaae och Røed silche.

j Senge thecke aff Perßiannische thøyg, som er Jndweffuet 
met guld, Liuß Thaneten, Brun, Røed och gult sillcke wdi 
fulle, diur och Munster.

j Stoer Kiste met Atschillige Slags Thræ Jndlagt, Och 
Threi drage schuffer der Wnder.

Samme Cammer er Omdragenn Medt Røedt Klede paa 
Wegene wnder Listerne. Dette Klede er nu Gammell och i 
Støcher.

j Huid Skiffue.

Vdi gammelt Dronningens Jomfruers Senge Kammer.
j Sengested Aff fur, met firre Suorffuet Egge Stolper och 

Enn himmel der offuer; Paa hoffuidt Støcket, Stolperne Och 
himmelen Vdschoren och fornedßet.
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Omheng der till aff blaae Dammasch Wdi femb stocher, de 
firre stocher huer 2 Breder, det femtte 3 breder, paa Søm
mene och ellers omkring Beßet met Poßementer aff guld och 
Blaae silche, och det Enne Omheng Er brent paa Et lidet hüll 
met Jt Liuß.

Kappen der till aff Samme Damask med forH£ Slags Poße
menter Beset Och frenndtzer omkring aff’ gulld och blaae Sillche.

j Senge thecke aff blaae Dammask wdi firre Breder Met 
bemelte Poßementer Beßett.

j Skiffue, Gronn Annstrugenn.

Mallede Stocker.
j Landschaff met Affmercke enn Soldat med Enn pick paa 

Nacken Och Et stort thrind brød der paa, Sammelediß Enn 
Soldat quinde met Jt Barn i Armenn Och it paa Roggen, vdi 
en forgylt Ramme.

j Wintter Stocke, huis Affmerche en hyrde, Som driffuer 
Nogen Suin for Sig, wdi Enn forgylt Ramme.

j Augustus, Curførst aff Saxsen, hanns Gemalls Con- 
trafey met hender, Vdi Enn forgylt Ramme.

Samme Cammer er omhengt paa Wegene wnder Listerne 
met Røedt Klede, huilchet Klede nu findiß gammell achtig Och 
Sommesteder i Sønder Reffuen.

(mellem 1636—50 tilkommet)
j Contrafey, Könning fredrichs den Anden Høy louglig 

Jhuekommelßes, Liff Storelse, wden Ramme, wdi et harnsk Met 
Jt felldt tegenn paa.

2 Dronning Anna Catrina Høy louglig Jhuekommelße Con
trafey, Liffs storelse, for wden Ramme.

j Contrafey, Kong Gustavs Adolffs aff Sueriig, Liffs 
Storelße.

j Contrafey, hanß Daater frechen Kristina, Liff Sterellße.

Wdi det gemach, Offner S. Dronningens gemach, 
Med Skibe wnder Lofftet1).

Tapedtzerie aff Flamscli med Silche, Guld och Solff Jblant 
Weffuett.

’) Det var i Skibssalen, det østligste Værelse i Kongefløiens 3die Etage, 
at Frederik den 3die beværtede Carl Gustav, da denne som Gjæst op-
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j Thapet met BemerchelBe, huorlediB Ateon bleff aff hannB 
egen hunde Bidt Jhiell, fordi hånd saa Diana wdi Bad, Ehr 9 
Allen 1 Qvarter lang och 6 Allen 2| Quarter høyet; Er paa den 
Enne Kant aff Rotter Skamferet 1636, Och der for vden er 
Nu Nogen huler paa Reffuen.

j Thapet, huor paa er weffuet en Konge och enn Droning 
RidendiB huer paa sin Hest. Samme styche er Enn Allen lang.

j Støche met BemerchelBe, HuorlediB Jupiter Sennder 
Mercurium til Aneass Och lader Konningens goedtz Bringe 
Thill Schibs, Er 9 Allenn 1 Qvarter lang.

j Støche thapet met BemerchelBe, HuorlediB Jt schib vdi 
Søen fanger Schade och Jupiter Met en Ørn Siddendis vdi 
Luftten der staaendiB Mercurius och Venus, Er 8 alen 3 Quarter 
lang, Som nu fmdiB Stødt met Noglle Smaa Huller paa.

j Støche thapet met Affmerche En Konge Samt enn Dron
ning, Huilchen holder Enn Cronne och haffuer Jt Septer i 
denn wenstre haand. thill sammen SidendiB wed et bord och 
thaller Med huer Andre, Er 8 Allen 1 Quarter lang.

j Thapet met Affmerche en Konge och en Dronning Si
dendiB met huer Andre J Armen, Er 5-J Alen lang.

j Thapet, der paa er Weffuet, huorlediB Et Slot Bliffuer 
Bygt, och Steen hugere Arbeide paa Steen, der hoeB staaendiB

boldt sig paa Frederiksborg fra 3die til 5te Marts 1658. Ft Stik af le Pautre 
(Puffendorifs De rebus Caroli Gu6tavi, Norimb. 1696, Pag. 380 — 81) giver en 
Fremstilling af Værelset under Afholdelsen af et af Taflerne. Denne Afbild
ning har man hidtil ikke villet tillægge nogen Betydning, ja man har endog 
været tilbøielig til at antage den for componeret, men vistnok med Urette, da 
Værelsets Form og Indretning synes at være rigtig. Saaledes fandtes 
endnu i Midten af forrige Aarhundrede, da Thura udgav sin danske Vi- 
truv. Kaminen og Indgangen til Prindsessefløien paa samme Plads, som 
Stikket viser. De 2 Døre mod Kongefløien svare ganske til den Fore
stilling, man efter Adam Bergs Beskrivelse af Slottet og de forskjelllge 
Inventariefortegnelser maa gjøre sig om Forbindelsen mellem Værel
serne, og endelig er Vinduernes Plads fuldkommen rigtig, naar man 
forudsætter, at Værelset har været paa 3 Fag mod Slotssøen. Tape
terne, der fremstille Felterne i det danske Vaaben, svare rigtignok ikke 
til Beskrivelsen af Skibssalen, og man maa derfor antage, at de i An
ledning af Festlighederne ere flyttede fra Dronningens Taffelstue (»Fru 
Mutters« Gemak). At Enkeltheder saasom Loftsdecorationen og Kami
nens Udsmykning ikke svare til Beskrivelserne, er af mindre Betydning.
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Thuende Mend, huer met Jt Spind Wdi haanden, Er 7 Alen 
2| Quarter lang.

j Thapet. huor paa er WefTuet Bachus, Seres och Venus, 
er 6 Alen 3 qt. lang.

j Thapet met AfTmerche Elin Dronning Sidenditi under en 
grøn himmell Met Jt Cepter i handen, der hoes staaenditi Enn 
drabant Kled i en LøfTue hud Met Enn hellebard i haanden, 
Er 8 Alen | Quarter lang.

Dille Støcker erre huer i høyelltienn fem Allen 3| Quarter.
j Wdtreckenn Egge SchifTue.
j SkifTue thecke Wdi tirre Breder, di 2 Breder hafluer enn 

huid SølfT Bund Och Storre blommer derpaa afT SølfT och 
Guld, de Andre 2 breder haffuer Enn gylden Bund met blom
mer Paa wefTuet afT sølfT och Røed Silche.

iij Skiffuer, Gulachtig Anstrøgen.
j SkifTue thecke wdi 4 breder, de 2 breder hafTuer en 

huid SølfT bund Met storre gylden blommer paa WefTuet. huor 
wdi Andre Blommer afT Blaaet och Brandgull Silche. de 
Andre 2 breder afT gult Blommet fløyell.

j Røg stoell Met Armelenn, Røed anstrøgen, paa Røg 
støchet, Sedet och Armelen Betragen met Persianniske gylden 
støche met guld posementer omkring Och Frendtzer Wed AfT 
guld och Blaae Silche. Samme Stoell er Røed Anstrøgen Och 
met forgylt Sømb betilagen.

j Røgstoell met Armelen, Røed Anstrøgen, paa Røgstø- 
chet, Sedet och Årmelen Betagen met SølfT styche och Blom
mer der paa WefTuet afT guld Och Adschillige farfTue Silche, 
met frendtzer omkring afT guld och blaae Silche met forgylte 
Sømb befilagen, denne Stoell er Noget forslit paa Sedet och 
Armelen.

ij Hynder, den enne side afT Slet gyldennstøche, den An
den side afT guli damasch, Beset Omkring Vdi Sømmene med 
smaa frendtzer afT guld och huid silche Och tirre Smaa Knappe 
i huert hynde, afT det samme findis Noget for Slidt och met 
Nogle plicher paa.

j Laug stoell, Røed Anstrøgen och Noget forgylt, met 
Brede hampe lister paa Sedet.

j Langt hiønde afT Persiannische gylden støche paa den 
Enne side, paa den Anden side Røed slet fløyell.
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j Røeg stoeli Aff Egg met Armelene, paa Røg støchet, 
Sedet och Armeleen Betagen met huidt sølff støche, huor wdi er 
weffuet Blomster aff gulid, Røedt och grøndt silche, och frendtzer 
omkring aff guld och huidt Sillche, findiß Noget slit paa Arme
leen, Sedet saa och frendtzerne.

j Meßing Liuße Cronne, Neden derpaa thi Liuße Arme, 
huer met en pibe, Och Offnen for 10 liuße Arme, der Jmellem 
10 Marsuin aff Meßing, och Offuen Paa findiß 6 Munster paa 
Støbt Aff Meßing.

ij Meßing Brand Jern, Neden paa huert (£.
(tilkommet fra 1636—50)

6 Stolle, offuer dragen paa Røg støchet Och sedet met for
gylt Leder, thrygt Paa Sort Leder met

Wdi Rundelen Næst ved for^ gemach. 
Maltede Støcker.

j Støche met Aff Merche, huorlediß Thuende Collassio- 
nerer och der hoes Jt Køchen Met Atschilige Køcheri, Vdi en 
forgylt Ramme.

j Støcke met Affmerche, huorlediß Christus følger med de 
thuende dißcipler, Som ginge fra Emaus, vdi en forgylt 
Ramme.

j Støche met Bemerckelse, huorlediß S. Johannis Pre- 
dicher for folchet Vdi Ørcken, vdi enn forgylt Ramme.

j Støcke, huor paa er Mallet Et Vand Kruß met Atschillige 
Blomster, Vdi enn forgylt Ramme.

j Winter Støcke, och schreffuet paa Rammen: Januarius, 
Februuarius, wdi enn forgylt Ramme.

j Støche Met Affmerche, huorlediß Christus døbes aff S. 
Johannis, wdi Enn forgylt Ramme.

j Støche, Mallet paa Pernell, Huis affmerche Er en Bye, 
som gaar thuende Stedtz Wannd igennem Och Atschilige 
Baade der Vdi ligendiß, vdi en slet egge Ramme.

j Støche Om Enn feldt Slagtning, huis aff Merche en gam- 
mell Mand, som er slagen fra hesten, wdi en slet Ramme.

j Støcke, huor paa er Mallet den historie Om Christus 
och den Sammarietansche Quinde, vdi enn forgylt Ramme.

j Støcke, huor paa Er Mallet Enn Konge J en wogen met
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4 sorte heste for, Som Bort fører en Quindis perßon, Vdi en 
forgylt Ramme.

j Støcke, huor paa er Mallet en Nøgenn Perßon, paa huis 
schød er ligendiß enn Quinde Vdi enn Røed Kiortell, Vdi enn 
forgylt Ramme.

j Landschaft met Bemerchelse, huorlediß thuende Rytter 
Bliffuer schencket aff enn werdt, vdi en forgylt Ramme.

j Støche met bemerchelse, huorledis denn forloren søn 
Bancketer, Vdi en slet Ramme.

j Støche, huor paa er Malet Mars och Venus, der hoes 
en fløyendis Cupido, vdi en slet Ramme, huilchet nu findis paa 
den lange gang till Myntten.

j Støcke, huor paa er Mallet Maria och Ellisabeth med 
dieris Smaa Sønner Christus, Johannes, Vdi en slet ege 
Ramme.

j Støcke met Bemerckelße Om de Threi Konger, Som 
Öftrer Christum, Vdi Enn Slet egge Ramme.

j Natt Støcke med Aftmerche Nogle formummede, som 
holder Bancket, vdi en forgylt Ramme.

j Støcke Med fulle fang Met garn, Wdi enn forgylt 
Ramme.

j Lidet Støcke met Et Orlougs Schiff, huor paa er schreftuet 
Admirall, Vdi Enn Sort Ramme.

j Støcke Met thrende Orloug schibe, huor paa folchen 
Munstris och Bleses Alarm, Vdi en aff lang forgylt Ramme.

j Liden himmell offuer Bordet, Wden Ryg støche, vdi 4 
Bredder, de 2 breder haffuer en gylden bond met Storre fiol- 
brun fløyels Blomster paa Saa Och Kong. May. Naffn Saa- 
lediß 6, de Andre 2 breder haffuer en gyldenn Bund och med 
huide Sølff Blomster Paa weffuet.

Kappen der wed aff Begge Bemeldte slaugs fordeelt och 
frendtzer omkring Aff guld, fiolbrun och Brangull silche.

For^ himmell Sider paa en Slet fyr Ramme och hengendiß 
wed lofftet i Otte Snorer, huor aff ey nu findiß mere end threi 
Sillche Snorer.

j Schiffue, Røed Anstrøgen.
j Schiffue thecke wdi 3 Breder, Som ehr met Storre Røde 

och grønne fløyels Blommer paa en gylden bund weffuet, huor 
paa nu findiß Nogle wox plicker.
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j Schiffue thecke aff perßiannische thøyg, Som er weffuet 
aff guld, Sølff Och Adschilige farffuet silche vdi Atschilige diur.

j Røghstoell met Armeleehn wed Aff Per træ, Met Røed 
Slett fløycll Betagen och frendtzer omkring Røg støchet och 
sedet aff guld och Røed silche met forgylt Søm Beslagen, findiß 
Noget Støt paa Armelen och sedet.

j Røg stoell aff Blom thræ, met Røed slet fløyell Betagen 
och frendtzer Omkring aff Blaae och Røedt silche met forgylt 
Sømb Beslagen.

j Natt stoell med huit Atlasch offner dragen och med guld 
posementer Munster Beset. Jnde der Vdi en Kiedel Aff Thin.

j feldt Senge sted, huid Annstrøgen, med firre Suorffuedt 
Stabeler, som Er Gandsche forgylt; samme Senge sted er 
giort att schrue tilisammens, Och Erre Skruerne forgyltt.

Sperlagen der till Vdi 6 støcher och Thuende Slags, det 
Enne slags er Vdschaaren Sydt och Studiet med guld och 
Adtschillige farffue Silche, det Andet slags er thyndt Blin- 
chendiß thøyg Met guld Jndweffuet, Samtlig wnderdragen Met 
wederschindtz thafft, huilche Sperlagen er Nogenstedtz Sprü
chen och huler paa.

Kappen der till Vdi lige Maader Vdschooren, Syed och 
Stuchen met guld och Atschilige farffue Sillche, Och befindis 
Nu wed Thackerne Aff for£? Kappe liengendiß 324 Store och 
smaa Perler, og derfor vden Borte 42 perler och Nogen Aff 
thackerne Borte, och for“0 Kappe Beset met guld Kniplingh.

Himmelen till samme Seng er Aff gylden støche met 
Blommer Paa weffuet Aff Sølff och Røedt Silche och Mit der 
Paa Stuchen Met Store Perler Jt Jesus Naffn, huor Aff till 
forne haffuer fattis 8 Perler.

Hige Maader fmdis paa Samme himmell firre Jesus Naffn, 
Jt i huert hiørne, Och Stuchen med perler.

j Senge thecke aff gyldenslycke met Blommer paa weffuet 
aff Sølff och Røed silche, Saa och en List der Omkring Bor
dyret och Stuchen met guld och Smaa Perler, huor Aff fattis 
27 Perler, Som och effter forige Inventarium haffuer veret 
borte.

Wdi Jlige Maader Er Stucken Paa samme thecke firre Jesu 
Naffn met Store Perler wdi de firre hiørner, Jtem der Paa
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Bordyret och Stuchen det Brandenborigske waaben Met perler, 
guld och Sølff och Atschillige farffue Sillche, wdi huilchet 
Vaaben och ßaa findiß 11 Granater och firre thyrkaßer. Aff de 
firre Jeßu Naffn Siunis at werre Borte 18 perler, Mens Aff de 
smaa, som er Runden omkring, Rand iche thellis, huor mange 
der er Borte.

ij Lugtendis Puder aff Mærgrøn Atlasch paa begge siderne 
Stucken met guld Och Silche wdi Atschillige Blomster och 
Andet.

j Stort Spegell i en Jbenboldtz Ramme med Sex piller 
offuen paa met Knapper.

j Thyrkische tecke, som forschreffne seng Staar Paa, som 
nu findis paa den Enne Side Och Enden Noget Støtt.

Samme Runddeell Saa well som forstuenn er Om dragen 
Met thrøgt forsølffuet Leder paa Vegene Ynder Listerne.

j Jlldschouffuell.
j Branndforck.

Wdi gangen Nest wed forneffnte Gemach. 
Mallede Støcker.

j Støche, huor paa er Malet den gyldene Regen och 
huorlediß Jupiter Sender Mercurium Till Venus, Vdi en forgylt 
Ramme, huilchen nu findis paa den lange gang thill Mynten.

j Støche med Bemerchelse, huorlediß Engelen Obenbarediß 
for hyrderne Julie Natt, vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met bemerchelße, huorlediß Christus Bleff fristet 
aff Aanden J Ørehen, wdi en forgylt Ramme.

j Støche, huor paa er Mallet enn Dantz met Smaa Børn, 
Vdi en forgylt Ramme.

j Støcke, huor paa er Aff Conlrafeyt enn Cardinall met Jt 
døding hoffuet i haanden, Vdi en forgylt Ramme.

Diße 2 stocher findiß nu paa denn lange Gang till 
Mynntten.

j Støche met Affmerche om Judit med Holofernis hoffuet 
i haanden, wdi enn forgylt Ramme.

j Støcke om den Rige Mand och Latzerum Mallet paa 
Pernel, Vden Ramme.

j Landschaff met aff Merche En gameli Mannd Si- 
Danske Samlinger. II. .«
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dendiß vdi en Schouff Och Leßer i en bog, wdi en forgylt 
Ramme.

j Stoche om den Rige Mand och Latzerum, wdi enn for
gylt Ramme.

j Stoche, Huor paa er Aff Malet Maria med hindiß liden 
son Christum i Armen, som enn Gammel Mand aff hinder An
nammer, Vdi en forgylt Ramme.

j Stocke, Som Jndholder, huorlediß en Mannd bliffuer 
Thoued och Bad aff femb Nogen Quindiß personer, wdi en 
forgylt Ramme.

j Sengested med 2 Stabeier, Røed Anstrogen.
j haiff Rund Thop himmell offuer samme seng aff Røed 

Damasch, Beset wdi Somene met poßementer aff guld och 
Røed sillche.

Kapen der Ved aff samme Damasch met frendtzer omkring 
aff guld och Rødt silche.

Sperlagen, der thill 2 stocher aff forschreffne damasch, 
Beset paa Sømmene och ellers omkring met posementer Aff 
guld och Røed silche.

Offuen paa thopen aff forne himmel Staaendis Jt thrind 
Suorffuet forgylt Knap. Thop himmelen, Kappen och Sper
lagen till samme Seng Erre meget Brugt, falmet Och gammell.

j Røed Damasches Senge tecke, wnderfouret Met huit thafft. 
j Liden Egge schiffue.
ij Røgh stolle Med graae Anstrugen, Med Røed Leder 

paa Røg stochet och ßedet, er gammell och haiff Slidtt.
Samme gang er Omhengt met grøn Klede, er nu gammell 

och Nogen stedtz i Sønder Reffuen.
j Haiti Thophimmel.
j Blaae Engellsche Sengested met Blaae Damaschis Om

heng paa Thoppene, findiß Nu noget Støtt.
(imellem 1636- 50 tilkommet)

j Prindtzens Sl. Jhuekommelße Contrafev, Lifls Sterelße, 
for Vden Ramme,

j Støcke om dct Babylonische Thorn, J enn forgylt 
Ramme.

j Stecke met Jt gieste Bud, met En flyendis Engel! wed 
Bordet for wden en Engell Offuen for, siunis at Verre Tobias 
historie, i enn forgylt Ramme.
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Wdi Gammell Dronnings Jomfru Cammer.
j Stoche met Aff Mercke, huorlediß Nogle Cavalerer Med 

dieris Damer Spaßerer Vdi Enn Lyst haffue, Wdi En forgylt 
Ramme.

j Stort Stycke, huor Paa er Affmalet Attskillige Lannd- 
schaffner och schouffue Och Mit der paa Enn Wermølle, wdi 
Enn forgylt Ramme.

j Stocke med Bemerckellse Om S. Poffuels Omuendelße, 
for Vdenn Ramme.

j Stocke, huor paa er Mailet Enn Quindiß perßon J en 
Røed och grøn Kiortell Vdi Lufften, sonj setter Enn Krandtz 
paa En Vng person, Vden Ramme.

j Stocke om den Gylden Regen Samt Venus Ligendiß 
Nøgen paa en seng Och Cupido wed hinderß føder, wdi enn 
für Ramme.

j Stocke med Judith, som haffuer Holofernis hoffuet wdi 
haanden, Vdi Enn siet Egge Ramme.

j Stocke, huor paa er Mailet Judit met Jt Suerd Vdi 
haanden, Vdi en forgylt Ramme.

j Stocke, huor paa er Mailet Noglle Nøgen personner, som 
holder Jt gieste Bud paa Märchen wnder Jtt Røed Thecke, 
Vdi en forgylt Ramme.

j Mailet Stocke Med denne Opschritft: Aulf gottis befehl 
der Gideon Bricht Ab Die hogen Vnd opfert schan, Vdi Enn 
forgylt Ramme.

j Stocke, Skreffuen paa Rammen: Martius, Aprilis, wdi en 
forgylt Ramme.

j Stocke, schreffuen paa Rammen: Jullius, Augustus, wdi 
enn forgylt Ramme.

j Wintter Stocke, och Skreffuet paa Rammen: Nouember, 
December, Vdi Enn forgylt Ramme.

j Stocke, Huor paa er aff Mailet Jt Nøget Billede paa Jt 
Roedt thecke Och en Liden Cupido wed Hoffuedet met Et 
Brandgull feldtegen, Vdi en Slett Ramme.

j Winntter Stocke med Enn strid, som holdes Jmellom 
Nogle Bettelere, wdi enn forgylt Ramme.

j Stocke met 2 Nøgen Billeder, Bemercher Mars och 
Venus, som Kyßer huer Andre, der hoes Enn Liden Cupido 
Met Vinger, som holder Jt fackell, for Vden Ramme.

12*
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j Landschaff, huis Affmerche Jt Slott LigendiB paa Jt 
høygt bierg Och Neden for 2 hyrder, som Vochter faar, wdi 
enn forgylt Ramme.

j Landschaff, HuiB Affmercke Jt Werdtz huB och Werten 
giffuer Enn Rytter At dricke, wdi en forgyltt Ramme.

j lanng Schiffue, Røed Anstrugen.
j Skiffue, gullachtig annstrugen.
j Røegh Stoell, Graae Anstrugen, met Røed leder paa 

Røeg støchet Och sedett stuckenn.
Weggene i samme Cammers Omhengt met Røed Klede 

wnder Listerne, Huilcket Er gammell Och Nogle Steder i 
Støcker.

Vdi det gemack Offuer gammell Dronningens 
Thaffell Stue.

Thapedtzerie Aff Flambsch med Sillche 
wdi Weffuet.

j Thapet met BemerckellBe En haffue met Jt Lyst huB och 
Neden for Enn dyre Jagt, er 7 Al. 3| Qv. lang.

j Thapet met Affmerche Enn hiort SuemmendiB Vdi et 
Vand DiBligeste Enn schytte, Som schiuder till en Suanne, Er 
6 Alenn lang.

j Thapet, huor paa er Weffuet Enn Reffue Jagt och 
Neden for threi Ender Vdi Et Kier, Ehr 2 Allen 1 Qu. lang.

j Thapet, huor paa er Weffuet Noglle Dyr samt enn stor 
Lind Orm Och Andre Slanger, ehr 2 Allen 1| Qv lang.

DiBe forH® Stycker erre huer vdi høyellBen 5 Allen 2J 
quart. høy.

j Himmell -Offuer bordet Samt Jt Røgstøche wdi femb bre
der aff fløyell, Sort och Brangull Blommett.

Kappen derWed aff samme fløyell Med frendtzer Omkring 
aff Sort Och guell Silcke.

Samme Himmell Sidder paa Enn Siett Ramme och henger 
Ved lofftet i firre Snorer.

j schiffue tecke aff for^c Slags fløyell wdi femb Bredder, 
j Skiffue, guli Anstrugenn.
j Sengesteed Samt himmell aff [fur Med Suorffuedt Egge 

Stolpper.
j Foed Skammell.



181

Sperlagen der till vdi 6 støcker, huer met 3 breder, Aff 
fløyell, som er met Blaae Blommer paa Enn huid bund, Beßet 
met smaa guld posementer. Kappen der till aff Samme fløyell 
Beset met Guld posementer och frendtzer Omkring Aff guld 
Blaae och huidt Silche.

j Jlldschouffuell.
j Brandforck.
j Kiedell och j Natt stoell.
j Mallet thafflle i Landschaff och Thou Ridenndis.
j Thafflle J Landschaff och Enn Mannd Sidder och huiller Sig. 
ij Smaa thapetter, Hør offner Dørrenn, Met de Muncke 

woben Paa, dett Enne er ganndsche forslitt.

Wdi Rundellen Wed Samme gémach. 
Smaa Mallede styker Paa Pernell.

ij Støcker, huorlediß Nogen Orlogs schibe fechter till 
Søes, det enne vdi en Sort slet Ramme, det Andet wdi Enn 
Sort Jbenholdtz Ramme.

Noch Jt støcke om det samme, for Wden Ramme.
j Støche met Nogle Skibe, Som siunis paa Siøen Vdi enn 

Stor Storm, Vden Ramme.
j Lanndschaff metAffmercke tirre Ryttere, som Rider Ned 

aff Jt Biergh, Och der Vnder enn hyrde, som wogter gieder, 
wdi en Jbenholdtz Ramme.

j Støcke met Affmercke Thuende, som Sadeler Enn huid 
hest, wdi enn slet egge Ramme.

j Wintter støche met Aff Mercke thuende, som huger 
Veed, wdi enn Sort Jbenholdtz Ramme.

j Winntter Støcke met Affmerche Tuende, som schiuder 
huer Andre frem Paa Jiß, wdenn Ramme.

j Landschaff met Affmerche Jt Slott paa Jt bøygt Bierg 
och Neden der for Enn haffn, som Schibbe leger for Ancher, 
wdi en siett Ege Ramme.

j Støcke, huor paa er Mallet Noglle hollandsche Bøyerter 
Seylendiß J Søyenn, wden Ramme.

j Støche, huor paa er Mailet Enn harre Samt Atschillige 
slags füll, vden Ramme.

j Støche, huor paa Mallet Atschillige Orloug schibbe 
Seylendis i Søen, wden Ramme.
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j Stocke Met Aff Mercke Enn Mand, Som Ager Korn till 
Molle, Vden Ramme.

j Stocke met Aff Mercke Enn Vng Karli med thuende Dam
mer leiger Bredt Spill och der hoes en, som leiger paa enn 
fioell, vdi en siet egge Ramme.

j Landschaff met Affmercke, huorlediß 2 hyrder driffuer 
dieris faar for dennom, der hoes Enn Jeger, som Schinder 
Effter enn Storck, Wden Ramme.

j Natt Stocke, huorlediß Tuende Leiger Bredt Spill Och 
Thrende formummede Kommer Jnd till dem, wdi en siet Egge 
Ramme.

j Landschaff met Affmerchelße, huorlediß Enn Solff datt 
(Soldat) Quinde Kaager paa Marckenn, och Solldatterne giore 
dennem Lostig J Skouffuen, Jnfattet J enn Sort Jbenholdtz 
Ramme, Noget forgylt, och siddendiß Vdi en Egge Hammer.

j Stocke, Christi abbildnis met henderne Bunden Och 
Thorne Cronen Paa Hoffuedet, Wdenn Ramme.

j Landschaff met Aff Merckellße, huorlediß Enn Eremit 
Leßer i en Bog och holder Jt Pater Noster Bond i denn Enne 
haand, wdi en siet egge Ramme.

j Stocke, huor paa er Aff Mailet Jt fad Met en lisch wdi, 
vden Ramme.

j Natt Stocke Mailet paa Papir Och limmet j^aa Perniell, 
huorlediß Enn bye paa Atschillige steder Anstuchen met Jlld, 
wdenn Ramme.

j Stoche met Bemerchelse oin Sancht Poffuels Schiff brud, 
wden Ramme.

Weggene i Samme Rundeell Er Omkring hengt Medt 
Guell Klede och Ehr Gammell.

j Senngested Aff für Met himmell Och foedschammell.

Wdi det Kammer Nest Thill Hertuginden aff 
Pommerendtz Soffue Kammer, Som wender vd till 

Slodtz Pladtzen.
Mallede Stycker och Contrafeyer.

j Stoche met Affmerche Enn Quinde giffuer en Mand at 
driche, vdi en forgylt Ramme.

j Stoche, huor paa er Mailet Bachus, Geres och Venus,
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der hoes En Satirus Met Jt fad fuld aff windruer, Vdi en Egge 
Ramme.

j Landschaff met Aff Merckelße Enn floed, som ganger 
Jgiennem Enn Bye, der hoeß enn gammelt Mand met Thuende 
Quinderß personner, vdi en Egge Ramme.

j Lang stoche, huor paa er Mallet Jt Slott och enn Lyst 
haflue, Neden der for Nogle Caualerer, Dammer Spadtzerendis, 
vdi en forgyldt Ramme

j Stocke, huor paa er Mailet En Quindiß Person Sidendiß 
met en Vrtepotte och Atschillige Blomster, vden Ramme.

j Stocke Met bemerchelße, huorlediß Jacob og Esau wnd- 
fanger Och Kyßer huer Andre, Vdi enn forgylt Ramme.

j Schiffue, Roed Annstrogenn.
j Schiffue thecke wdi femb Breder Aff fløyell, Sort och 

Brandguell Blommer, huor paa nu er Nogle smaa Huller.
ij Hynder der till, Paa begge Sidder aff forne Slaugs fløyell 

och met en Guild posemente Omkring, det enne er gammellt 
och posementerne Aff slit, och paa det Andet er Nogle plicher.

Samme Cammer er Omhengt Medt throgt forßolffuet Le
der, Ehr Noget gammelt.

Vdi Hertugindens aff Pommeren Jomfruers 
Senge Kammer.

j Skiffue, Gull Annstrugenn.
Sperlagenn thill en Seng, wdi Sexs stocher Aff grøn Da- 

masch, de 4 stocher huer 2 breder, de 2 stocher huer 3 
Breder, Beßet Jmellem Brederne Och Vden Omkring med 
Brede Mellemwerck aff guld och Sølff, huor Aff det enne 
Sperlagen er Noget Støtt.

j Thafftis Senge Thecke aff 2 slags, aff Grøn och Brand 
guell, er Noget gammelt.

j Kappe der till Wdi 2 støcher, Jt langt Och Jt stochet 
støche, aff grøn fløyell och schaaren Vdi Thunger, Beßet met 
enn poßement aff guld och Sølff, Vnder fouret met grøn thafft.

Weggene i samme Kammer Omhengt Met Røed Klede, 
huor Aff Nogle stycher Erre gammell.

(imellem 1636—50 tilkommet)
j Senge sted aff fur met Himmell Och 2 Suorffuedt Egge 

Piller.
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Wdi Hertugindens aff Pommeren Hoffmester 
Jndens Kammer.

j Sengested aff fur met Egge stolper.
j Himmell der offuer aff fur Med Vdschoren Sueff paa 

Limmet.
ij foed schambler.
Sperlagen der till vdi femb Stocher, som hafluer en Blaae 

Bund med Sølff Jnd Veffuedt och huide blommer der paa, de 
Threi stocher huer i 2 Bredder och frendtzer omkring aff 
blaatt och Roet silche, Paa det enne Sperlagen fattis frendt- 
zerne paa den enne Side och Neden omkring.

Kappen der till aff samme thøyg och frendtzer omkring 
aff blaae och Rod sillche.

j Senge thecke wdi 3 Bredder, som er met blaae Munster 
paa en huid Bund weffuet aff Caffa.

j Malet Stoche, Salvator Mundi, wdi en forgylt Ramme.
Weggene i Samme Cammer er omhengt met guli Klede, 

som nu er gammell.
j Jld schouffuel.
j Brand forck.
j Danscher Sengestedt.

Wdi Hertugindens aff Pommerens Soffue Kammer, 
j Dannßiger Sengested Met Jndlagt Arbeyde aff Atschillige 

farffue Træ, Samt Himmell.
Sperlagen der thill Vdi fem Stocker, de 3 stocher huer 

3 breder Och de 2 stocher huer 2 breder, aff fløyell, Sort och 
Brangull Blommet, Med posementer Beset aff guld och Sort 
silche, paa Thuende Stocher Aff samme Sperlagen fattis paa 
huert en Rad Poßementer Mit Ned Ad.

Kappen der thill aff samme fløyell Och met for™ Slags 
posement Beset. Dißligeste frendtzer der omkring aff guil, 
Sortt och brandgull Sillche.

j Senge Thecke aff for™ Slags fløyell Vdi femb Breder 
och met posementer Beset paa Sømmene och ellers omkring 
Aff guild och Sort Silche, huor paa findis enn plicke.

j Schiffue thecke aff fløyell, Sort och Brangull Blommet, 
Wdi 5 breder.

j Himmell der offuer Vdi firre Breder, de 2 breder haffuer
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enn sølff Bund och Blommer der paa Aff guld och Røed silche, 
De Andre 2 Breder Aff Slet gyldenn Støche.

Samme Himmell Sidder paa Enn slet Ramme Och henger 
Ved Lofftet i Sex Snorer Aff Blaae och gult Sillche.

Kappen Omkring fornJ himmell Aff Begge bemeldte slags 
Och frendtzer wed aff guld och Røed sillche.

j thrind thop himmell thill en Nat stoell Aff gult Atlasch 
beset met Galuner aff Sølff och Blaae silche.

Kappen der Wed aff Samme Atlasch Skaaren J thunger, 
wnder dragen met blaa och Brun wedderschindtz thafft Och 
beset Omkring met for^ galoner.

Omheng der thill aff for5? Atlasch, wnderdragen Met weder- 
schindtz thafft Och beset met for*iG Slags galuner.

j lang Snor Aff Brangult Sillcke, som for?? himmell 
henger Wdi.

Bemelte Soffue Gammer er omkring hengt paa wegene met 
Røed Klede, Som findis Noget Gammell.

Wdi Hertugen aff Pommerens Gemach. 
Mallede Stycker.

j Natt Støche met Affmercke En Konge Ridendis paa en 
huid hest, for huilchen enn Quinde Nedfalder, Bemercher 
David och Abigaell, wdi Enn forgylt Ramme.

j Natt støche met Affmerche, huorledifl Judith Kommer 
Med Holofernis hoffuidt och Jt Suerd i haanden, Och de gamlle 
Aff Betulia Samt folchet Kommer Jmod hende Med Fackkeler, 
wdi en forgylt Ramme.

j Landschaff met Affmerche, HuorlediO Nogle Vnge per
sonner och Dammer Roer paa Vandet och forlyster dennom, 
Wdi enn forgylt Ramme.

Tapedtzerie aff Flambsch med Silche 
Jblandt veffuett.

j Støcke Thapet met Affmerche, huorledifl enn Jeger paa 
Enn huid hest haffuer enn falck paa haanden Och Neden for 
en hiort LigendiB i en Busk, Samme Støche er 3 Al. 2| 
Qv. lang.

j Støcke Thapet met affmerche En løffue Jagt, er 7 
Al. lang.
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j Stoche Thapet Met Aff Mercke enn Kusch vogen Med 
eu gull himmell offuer Och thuende huide beste for, Samme- 
lediß der Neden for ligendiß Enn Buck met firre Horn, Ehr 5 
All. 1 Qu. lang.

j Thapet, huor paa er Weffuet enn Strudtze Jagt, er 3 Al. 
Qv. lang.
j Stoche thapet met Affmerche en Rytter Paa enn huid 

hest, Bag hannom gaaendiß en storch wdi Jt Kier, er 2 All. 
1| Qv. lang.

j Thapet Met Aff Mercke en Jeger, Som schiuder till En 
Suan, och thou hunde, Som Suemmer elfter en hiort wdi wan
det, Er 2 Al. 1 Qv. lang.

j Thapet Met Affmerche, huorlediß en Oxße Bliffuer hidßet 
met hunde, och Neden derfor en hyrde Staaendiß wdi Et wand, 
Er 6 All. lang.

Diße for?? Stocker thapetter Erre huer wdi hovelßen 4 
All. 31 quart.

j Himmell Offuer bordet met Samt Jt Rog stoche vdi femb 
breder, de 2 Breder aff Branguell Blommet floyell Och de 3 
Breder aff Smaa blommer, Och posementer paa Aff Guld, Blaa 
och Brangull Silche. For?? himmell Sider paa en siet thrae 
Ramme och henger wed Lofftet i Sex Snorer aff blaat och 
gull Silche met Quaster wed, huor aff nu fattis de 5 snorer 
met Quaster.

j Kappe Omkring samme Himmell aff Begge Bemelte Slags 
floyell for deelt Och met for?? Slags posementer paa, frendtzer 
der omkring aff Guld, Brangull och blaat Sillcke.

j Skiffue thecke wdi firre Breder, de 2 breder aff brand- 
gull Blommet floyell, de Andre 2 Breder Aff Blaae Blommet 
floyell, Mett posementer Beset aff guld, Blaa och Brangull 
Sillche, huilchet er Noget Slit. Och findis Nogle huller 
derpaa.

iij Skiffuer aff für, huor Jblant Ehr Enn met firre Suorffuet 
Egge piler.

j Hiunde, Paa den enne Side Aff floyell, Sort och Bran- 
gullt Blommet, paa den Anden Sidde Blaae thafft.

j Jlldschouffuell.
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Wdi Runde len wed Samme Gemach.

Mallede Stycker.

j Steche met Affmercke, huorledis Nogle Soldater Plyn- 
derer Jt hus Om Nattee thide, Mailet paa Pernell Och wden 
Ramme.

j Landschaft met Aff Mercke, huorlediß thuende Capuciner 
Munche Spadtzerer, wdi en forgylt Ramme.

j Lidet Stecke, Huor paa er Aff Mailet Enn Leffue Jagt, 
vdi en forgylt Ramme.

j Natt Stecke met Bemerchelße, huorledis Nogen Nogen 
Bern dantzer, vdi enn forgylt Ramme.

j Landschaff met Affmerche femb fülle, Som flyder vdi en 
See, met Enn Slett Egge Ramme.

j Stecke, huorlediß Mercurius Kyßer Venus och , Cupido 
holder en Brendendiß Lampe, Jndfattet vdi Enn Slett Für Ramme.

6 Smaa Stecher, Som er 2 Vinter stocher, 2 Natt stocher, 
som siunis at Verre Jlld-Loeß, 1 stoche, huorlediß Enn wng 
Karli Sider hoes En Dame J Skoffuen och Jages der hoes 
elfter Et willd suin, Jt Stoche met Affmerche, huorledis Jmellom 
Thou huße flyder Et wand och Enn Broe der offuer. Forne 6 
Stocher Ehr Mailet paa Pernell och for wden Ramme.

j Sengested aff für met Egge Stolper samt en Ilimmeli der 
offuer met Sueff Paa Limmett.

j foed schammell.
Sperlagen der omkring wdi femb stycher, de 3 stocher 

huer 3 breder Och de thou stocher huer 2 breder, aff Caffa, 
som er met Sorte Blommer paa en Brangull Bund veffuet. 
Kapenn dertill aff Samme Caffa met frendtzer omkring Aff Sortt 
och Brandgull Sillcke.

j Skiffue aff Egh, fornidtzett.
Weggene i Samme Runddeell Er om draget met gull 

klede vnder Listerne och er Noget gammell.
j Jlldschuffuell.

Tuende Rammer Jme 11 um forne Gemach och
C hrydtzh uset.

Ehrre omdragne Paa Veggene wnder Listerne med Roed 
Klede, huilchet Klede er Noget gammelt.
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j Gammell Mallet Støcke, huor paa Staar schreffuett: Das 
Volch Bringet her die Ohren Ring Last thödten Auch die zwei 
Kønning, wdi enn forgylt Ramme, Huilchet styche Er gammell 
och farffuen Mange stedtz Affallden.

Hertug Von Pommers Senge Kammer wdi
Chry dtzhusett.

j Firre Kanndt himmell oflfuer borrit wdi 3 breder, de 2 
breder met enn gyldenn Bund Och Storre Røde Blommer paa 
weffuet, den 3 Bred den haffuer Enn Gylden Bund met Smaa 
Huide Blommer paa Weffuet.

Kappen der wed Aff begge Bemelte Slags gylden styche 
for deelt och frendtzer omkring aff guld och Røed Silche, Saa 
och wnder dragen med Røed schinnendiß thøyg, Som er Met 
guld Jndweffuet.

For?? Himmell Sider Paa en Siett Thræ Ramme och henger 
wed Lofftet i threi Snorer Aff gult Och Blaat Sillche met 
Quarster wed.

j felidt Senge sted, Siderne Aff Wogenschud, Med 4 Sta
beler aff perre thræ, Och for huer Ende Jt Bred Leder Med 
Spender wdi.

j Thop himmell Paa samme Seng Aff fløyell, Sort och 
huidt Smaa Blommer paa en fioll brun Bund, vnder fouret met 
Blaae Thafft Och Beset paa Sømmene met posementer aff Sølff 
och Blaae Sillcke.

Samme himmell Sider Paa Enn Siett Ramme och Offuen 
der paa Staar Sex Suorffuet forgyltte Knappe.

Kappen dertill aff Samme fløyell Och frendtzer Omkring 
aff Sølff och Blaae Sillcke.

Omheng till samme Bemelte seng Aff for?® Slags fløyell Vdi 
2 støcher, huer Siuff Breder, Beßet med posementer aff Sølff 
och Blaa silche, Och med Blaa thafft Vnder fouret, huor paa 
findiß Nedenn Omkring paa Atschilige steder Pletter.

j Senge thecke aff for?? fløyell met forne Slags posementer, 
Beßet och Wnder dragen med Blaae thafft, huor paa findiß 
Nogenn pletter.

j For Mallet Sengesteed med j Thop.
j Natt stoell Offuer dragen Med gammell Sort siett fløyell
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och Beßett med posementer aff guld och grønt Silche, huilchen 
er gammell Och fløyelen och posementen forßlitt.

Der offuer henger Enn Thop himmell, firrekant, aff gull 
Atlasch Wdhugen met Blaa Bund och Wnderdragett met huid 
thafft, Beset met en Liden posementte aff Sølff och Sort silche. 
Samme himmell Sider paa Enn firre.Kant Thop Ramme, Och 
hører der till enn lang Snoer aff gull Sillche Met Enn Quast 
wed; der paa er Reffuen en liden Ridtze Offuen paa.

Kappen der Ved aff Samme Atlask, wnderdragen met huid 
thafft, Och frendtzer omkring aff Sølff, gult och Sortt Silche.

j Schiffue aff für, met firre Suorffuet egge piller.
j Skiffue thecke Vdi firre Breder aff Røed fløyell met 

Storre Blommer Och frendtzer omkring aff guld och Røt sillche, 
de 2 Breder Vnder fouret met Røed thafft och de 2 Breder 
med Røed Lerett, huor paa er Noglle smaa pletter.

j Hynde, paa den Enne side aff fløyel, Sortt och Brann- 
gull Blommett, paa then Anden side Blaae thafft.

Weggene i samme Souffue Cammers Omdraget med Thrygl 
forgylt Leder, Huilchet Leder er gammell Och Neden om 
forßlitt.

Noch findis:
j lang gammell gylden styche hynde met Røed fløyell 

wnderfouret, er gammell och forslitt.
v Smaa Mailet Stycker.

Wdi det Blaae gemach offuer Køckenett1).
j Himmell offuer Bordet med Samt Jt Røg støche vdi firre 

Breder Aff Sølff Støcke, de 2 Breder huid Och de Andre 2 
Breder Blaae. Røg støchet met En Posement omkring aff sølff 
och Blaae Silche. Paa denne himmell findiß Nogle plicher.

Kappen der Ved aff begge Bemelte Slagß Sølff Støche, 
Saa och Nogle stocher der Jblant aff Blommet gyldenstøche, 
frendtzer der Omkring aff Sølff och Blaae Sillche.

ForB? Himmell Sidder paa en slet Ramme och henger Ved 
Lofftet, Och findiß Nu wed foffi himmell 15 blaae Sillche 
Snorer med quaster.

x) Dette Værelse laa i Prindsessefløiens 2den Etage med Vinduer og 
Karnap ud mod den 2den Slotsgaard.
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j Wdtreckenn Schiffue aß wogen schud med foed, for- 
nidtzet, och en Muntte der paa Mallet med sort farffue.

j Schiffue thecke wdi firre Breder Afl’ Blaae Blommet Høyell 
(i 1650 meget forslidt og med nogle Pletter).

j Marmorsteen Schiffue met Lister omkring aff Jbenholt, 
som er Indlagt med huid* been. Samme Schiffue Staaer paa 
Tirre Delphiner, schoren Aff wogenschud och fornidtzet, fbeden 
der Paa Jligemaade aff wogenschud med huid thræ Jndlagtt.

ij Schiffuer, Røed Anstrøgen.
j Laug Røg stoell, Røed Anstrøgen och Stafferedt med 

guld, paa Røg støchet Och Sedet med Røed Blommet Sølff 
Støcke Betaget Och frendtzer Omkring aff gnid och Bøed 
Silcke.

j Stortt Spegell Jndfattet vdi Enn Jhennholds Ramme, huor 
paa de Wdderste Lister erre Paa Lanterne Met Sølff beslagen 
langs ad Och denn Inderste List met Perllemoer Indlagt, 
Sammelediß denn Melomste brede fris med Sølff gradescha 
.Indlagt.

j Stoer M etting Liuße Cronne, Neden derpaa Otte Armer, 
huer med 2 piber, Och Imellem huer thou piber Staaer Jt 
Støebt Billede aff Metting; Jmellom for“® Liuße Arme findis 
Otte Piramidis. Mit paa fornc Cronne Imellem Armene findiß 
Otte Støbte Metting hoffder, der offuer for Sider Jligemaader 
Otte Liuße Arme, huer med en Pibe, der Jmellom Otte Støbte 
Munster. Offuerst derpaa Er en Støbtt Figur aff Meßing, Be- 
mercher S. Georgius, Strider Jmod En drage.

Thapedtzerie aff Flambsch med Si liehe 
Iblandt weffuedt.

j Thapet met Affmerche enn Rindendiß wand met en 
wannd Mølle och Neden der for en løffue, som er fangen I 
Et garn, Er 61 alen lang.

j Thapet, huor paa erWeffuet Ett Landschaft, Mit der vdi 
Et wand Och paa begge Sider Adschillige slotte och Byer; 
Neden paa Samme støche Sees Enn høyg Staaendis paa en 
Stub, Ehr 7 Alenn ij Quarter lang.

j Thapet, huor paa er Weffuet en stad met Murre och 
graffuer omkring, Neden der for 2 Øxsen och en hund hoes 
Jt wand, Er 5-J Al. lang.
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j Thapet met Affmerche it Slot vdi en Lyst haffue och 
Neden der for Enn løffue och enn Reff Møder huer Andre, 
Ehr 5| Allenn lang.

j Thapett met Affmercke Jt wand, som Paa Adschillige 
Steder failder Ned aff en Klippe och Neden der for En Wllff 
och Jt Lamb hoes Vandet, er halffemtte Allen lang.

j Støche thapet med Affmerche En Bye Ligendiß wdi Enn 
schouff, Nedenn der for thou vnge Biørnne.

j Støcke Thapet met Aff Merche Enn floed och paa Begge 
sider Adtschilige Diur; Wed samme floed Siunis Et Thræ at 
lige Omfalden, huor paa sider Enn hoyg met enn fisch i 
Munden, Er 8 Allenn 3 Quarter langh.

j Thapet met Affmerche Thuende flyendiß drager och Offuen 
for Enn broe o IR Jt wand, er 6| Alenn lang.

T)iße for?? Støcker thapetler Ehr huer wdi hoyellßenn 5| 
Allenn.

ij Storre Brand Jernn.
j Puster.
Wed Winduerne, som gaard thill 'det lille Karnap, henger 

thuende Stycher Thrygt forgyltt leder.
j Støche thapet, Som er nu gammell och forslit.
j Sengesteed med 2 Stabeler och en halff thop himmell 

aff' guli damasch, huilchet Ehr Noget gammell.
(efter 1636 tilkommet)

Otte Stoelle forVden Røg støche met Thrøgt forgylt leder 
offuer dragenn, Mit paa Sedet (& och met gulle Sillcke frendtzer 
och Meßing Søinb Beslagen.

j Røghstoell Met forgylt leder ofF dragenn, thrøgt med 
frugt Och forgylt leder frendtzer.

5 Røghstolle met sort Kordeuan offuer dragen, Noget for
gylt, och paa Røg støchen och Sedenn (£.

Vdi Senge Kammerit nest ved tor?? Gemack.
Denn Engellsche Sengh.
j Sengested, paa siderne Røed anstrøgenn och brede hampe- 

lister paa Bunden, der paa firre Stabeler aff Thræ, Wdschaaren 
met Kong. May. waabenn paa, først det ganndsche Waabenn 
for sig sielff Saa och der for Vdenn, huert støche Serdeliß, 
som i Samme waaben Jndeholdeß, Huilche firre Stabeler er
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offuer Alt for Sølffuet, forgylt och Medt atschillige farffue 
Mallett.

j Thop himmell offuer for^ Seng aff Sølff Støcke, Som er 
huid med Paafulle feder Och blommer wdi Weffuet aff guld, 
liff farffue, grøn och tonneten Brun Silche, Bebremmet met 
Posementer aff guld och Sølff, tirre finger Bred met Sølff 
Lidtzer wed Siderne.

Samme himmell er Wnderdragen met Sølff støche, som er 
Røed i bunden met Sølff Jnd weffuet, Saa och Munster och 
Rude werch paa weffuet aff Sølff och der Jblant Blomster Aff 
guld och Sort Silche, Wdi lige Maader Beßet met for^c Slags 
Brede Posementer aff guld och Sølff saa och tirre Steder der 
Paa Sallig dronningens Naffn Saalediß A. K., Bordyret met guld, 
Sølff och Sillche; forne. himmell Sider paa en thop Ramme Aff 
Wogennschud, Som er Beset Met tirre finger brede Posementer 
Aff Guld och Sølff.

ij Kapper Wed for^ himmell, den Enne hengendiß wden 
for Sperlagerne och er aff for^ huide Sølff styche, Bebremmet 
met Posementer aff guld och Sølff, firrre finger brede och 
Sølff liste wed Siderne, wnder fouret met liff farffuet Damasch 
Och frendtzer omkring aff guld, Sølff, grønt, huidt, Blaat och 
liff farffue Silche Och met Sølff och guld flitter wed.

Paa huer hiørne thou par Sløffer Aff for“!- Brede Pose
menter j quarter lange med Knapper och Lidtz Kuorder Aff 
guld och Sølff.

Denn Anden Kape hengendiß Jnden for Sperlagene och er 
aff for“e Røede sølff støche, Bebremmet Med forie Brede Pose
menter, wnder dragenn met liff farffue damasch, Och frendtzer 
Omkring aff Guld, Sølff, huidt och liff farffuet Sillche med Sølff 
flitter veed.

Sperlagenn Thill for^e Seng Vdi femb Støcher, de 2 sto
cher huer 2 breder, de Andre 2 støcher huer 3 Breder och 
det femte Støche i 4 Breder, Aff forschreffne huide Sølff 
Støcke Met Paafulle feder och Blomster paa, Aff guld Liff 
farffue, grøn och thanetenn Brun Sillche, Bebremmet Met Pose
menter, tirre fingre Brede, aff guld och Sølff, och paa Siderne 
aff huer for*e Sperlagen Nitten par Sløffer, huer j Quarter lang, 
aff for^ Brede Posementer met lange Knapper Och Lidtz Kuor
der Samtlig Aff guld och Sølff.
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Samme Sperlagen er Wnder dragenn Met Søllff Støche, 
som er Røed i bunden med Sølff Jndweffuet Saa och Munster 
och Rude werch met SølfT Paa weffuet, der Jblant Blomster aff 
Guld och Sort Sillcke, Beset met for?? Brede Posementer alt 
Guld och Sølff med flitter wed Siderne.

Noch Jt sperlagen wed Hofluedet paa for?? Seng aff for- 
schreffne huide Sølff Støche wdi threi breder och halffanden 
Allen høyt, BeBet met Bemeltte slaugs Bredde pobementer Saa 
Och paa Siderne Elluffue par Sløiffer aff Samme Posementer 
met Samt Lange Knapper Och Lidtz Kuorder aff guld och 
Sølff, mit der paa Kong. May. waaben Bordyret aff guild och 
Sølff, Samme Sperlagen Ehr fouredt med huid Sardugh.

Fora? Sengesteed er Neden Omdragen met fora? huide 
sølff Støche wdi 3 støcher, Enn halff Allen Bred, Beset met 
for?? Slags Brede Posementer, wnder draget met liff farffue 
damasch Och frendtzer Neden omkring aff guild j Søllff, Blaat, 
Liff farffue, huidt och grønnt Sillche.

Offuen paa for?? himmell Staar femb Knapper aff guld och 
Sølff Bordyret och Med Smaa Knapper omkring hengendiB, 
Paa huer Staaendifi Enn Stoer feder Busch Aff Adtschillige 
SlagB feder.

j Senge tecke till Bemelte seng aff huidt Atlasch, som er 
5 Alien 2-J Quarter lang, firre Alien 1 quarter Bred, Stuchet 
och Bordyrett vdi Blomster och paafulle feder med guld, liff 
farffue Silche, grøn och Anden Atschilige farffue Silche, Met 
24 par Sløiffer paa Aff forsk?? brede Posementer och Smaa 
frendtzer omkring aff Sølff och guld med flitter Ved, wnder 
dragen met lift* farffue thafft.

j Stoer himmell ofl’uer for??; Seng Wed Lofftet hengendiB, 
Met Samt Jt Røgstøche wdi femb breder, de 2 breder aff forne 
huide Sølff Støche, de 3 breder aff for?? Røede Sølff støcke, 
Besett med Posementer threi finger Bred alf guld och Sølff 
met flitter Ved siderne. Røg støchet met samme guld frendtzer 
Omkring och Vnderfourett met huid Olmerdug Samt ved bege 
Siderne langs ad liff farffue thafft En haand Bred, Mit paa 
himmelen Kong. May. waaben, Bordyret Alf guld och Sølff, 
Jmellom thuende Willd Mend, for?® himmell henger i 8 Snorer 
Aff Blaat, huit och Liff farffue floret Och Ofluen der paa Staaen- 
diB Siuff Suorffuede knaper, forgylt och for Sølffuedt, wdi

Danske Samlinger. IL 13
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huer en Stoer feder busch Aff Adtschillige farffued feder, huor 
aff nu er Bortte 2 Knapper och 1 feder.

ij Kapper wed for^ himmell, den Enne hengendiß wden 
for Sperlagenen Och den Anden Jnden for Sperlagenen, huer 
aff bemelte Slags Sølff Støche fordeelt, Beset med forschreffne 
Slags Brede Posementer aff guld och Sølff, wnderdragen met 
Røed Thafft Och frendtzer omkring huer aff guild, sølff, huit, 
Blaat, grønntt och Liff farffue Sillcke.

Omheng till for^ Storre himmell aff liff farffuet Dammasch 
vdi firre Støcher, de threi støcher huer J Otte breder, de andre 
2 støcker huer i 3 breder, Beset met 3 fingre brede Pose
menter aff guld och sølff Met flitter Ved siderne och der for 
Vden Smaa frendtzer omkring aff guld och Sølff med flitter wed.

j Røgh stoell Met Armeleen wed, Vdschaaren, forsølffuet, 
forgylt och Met Adschilige farffue for Mallet, paa Røgstøchet, 
Sedet och Armehen offuer dragen Met huit Sølff Støche met 
Paafulle feder paa Och Blomster aff guld, Liff farffue, grøn och 
Thaneten Brun Sillche, Beset Met Posementer, firre fingre 
Brede, Aff guld och Sølff och flitter wed; Sammelediß frendtzer 
Omkring aff guld, Sølff, Liff farffuet, huit, Blaae Och grøn 
Sillche. Offuen paa Stollen Thuende Knapper forgylt och for 
Sølffuet.

j Lidenn foed Skammell till forn± Stoell, Wdschaaren och 
forgylt, for Sølffuet Och Met Atschillige farflue formalet. Paa 
Sedet offuer dragen Med forne. huide Sølff Støcke Omkring 
Beset med Thuende Rad Brede Posementer Aff guld och Sølff 
Saa och Smaa frendtzer i Sømmene Aff* guld och Sølff, derfor 
Wden frendtzer Omkring aff guld, Sølff, Liff farffuet, grøndt, 
Røedt Och huidt Sillche.

j Hynnde, paa den Enne Side aff for^e huide Sølff støche, 
paa den Anden side Aff bemelte Røede Sølff Støche, met 
Thuende Rad Brede Posementer omkring aff guld och Sølff 
met flitter wed, Och paa den enne side Thuert Offuer Enn 
Rad aff samme Poßementer. Dißligeste med smaa frendtzer 
omkring aff guld och Sølff met flitter, Saa Och 4 Quarster i 
hiørnnene Aff guld, Sølff, fioll brun, grønt, huit Och Røedt 
Sillche.

j Lang hynde, paa den Enne Side Aff for116 Slaugs huide 
Sølff støche med Thuende Rad aff Bemelte Slags Brede Pose-
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menter Omkring Beset Och Thuert Offuer paa huer side Enn 
Rad afF samme Posementer, Saa och Smaa frendtzer omkring 
aff guild, Søllff med flitter Wed, Sammelediß 4 Quaster i hiør- 
nene aff guld, sølff och fiollbrun, grønt, huit Och Røed Sillche.

ij Stolle Wden Røgh, lige dan Vdschaaren, for Sølffuet, 
forgyltt och Met Atschillige farffue formalett. Sedet der paa 
offuer dragen med for^ Slags huide Sølff støche Met Thuende 
Rad aff Bemeltte Slags Brede Posementer omkring och Smaa 
frendtzer aff guld, Sølff, fiolbrun, grønt, Røed och huidt 
sillche.

j Pirre Kandt himmell off£ Bordet, vdi firre Breder, de 2 
breder er Met fiollbrun Blommer paa Enn guell Bund, Samtlig 
med Sølff Jndweffuet, de Andre tbou breder erre Met en gyl
den Bund Och Munster der paa aff Sølff och Rød silcbe.

j Kappe der omkring aff begge Bemelte slags fordeelt och 
frendtzer wed aff guld och fiolbrun Sillche, for^e Himmell Sid
der paa Enn slet Ramme Och henger Ved lofftet i firre Boud.

j Skiftue, Røed annstrugen.
j Schiffue thecke wdi 3 breder, de 2 Breder erre met fiol- 

brunn Blommer paa en guil Bund Samtlig met Sølff Jndweffuet, 
de Andre 2 breder haff* Enn gylden Bund och Munster paa 
Weffuett aff* Sølff och Røed Sillche.

j Thop himmell, Som brugis offuer en Reigße seng, wdenn 
Ramme, och huid Och blaae Atlasch wdhuget, och er samme 
Blaae atlasch met en liff farffue Bund met guld Posementer, 
Vnder dragen med huid och Blaae thafft, Som nu er gammell.

Kappen der Omkring aff begge Samme Slags Attlasch wd- 
hugen och frendtzer Omkring aff guil, Blaat Och huidt sillche, 
Vnder fouret med Blaae thafft.

Omhenget der thiil aff begge Bemelte Slaugß Atlasch wd- 
hugen, vdi 2 støcher, huer støche 7 breder, Beset Met gulid 
poßementer Och Vnder dragen met Blaae och huid thafft (Paa 
samme Omheng for till befindiß Nu at werre threi Rade Pose
menter Borte).

j Sennge Thecke aff Blaae Atlasch wdi 4 Breder, pichke- 
ridt, offuer Beset Munsterwis met Sølff Snorer och wnder 
dragen met Blaae Thafft.

j Natt Stooell Offuer dragen Met Blaae Blommet fløyell och 
13’
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paa Sedet Røed slet fløyell met Posementer Omkring aff Sølff 
och Blaae Silcke. Enn Thrind Kober Riedel i Samme Stoell.

j Firre Randtett Thophimmell der Offner Aff blaae och 
huid thafft, Beset Med posementer aff Sølff och Sort Sillcke, 
Rappen der Omkring aff Samme Thafft Beset met Posementer 
aff Sølff och Sort Sillche, Och Er samme Rappe Neden Om
kring Jndfattet Met Sort slet fløyell Thuert offner Beset met 
smaa Sølff Snorer (findiß nu Nogen Plitter der paa).

Samme himmell henger Ved en lang Snoer med en quast 
wed Aff blaae Och huid floret och Sider paa enn Top Ramme 
aff wogenschud.

Thapedtzerie aff flambsch, guld, Sølff och 
Silche weffuett.

Paa weggene vnder Winduerne henger thrygt forgylt Le
der, 2 Stycher er gammell och forslitt.

Firre Storre flambsche thapetter Med guld, Sølff’ och 
Sillche Jnd weffuedtt.

Noch findiß i for^e Chammer 2 Jernn, Som brugis til 
schrueme Paa denn Enngelsche Sengh.

Dißligeste findiß Enn haab Papir, Brugis till thapedtzeriet.
(tilkommet mellem 1636—50)

Chammerit er omhengt wnder Listerne met thrøgt for 
sølffuet Leder.

Rong. May. Christian 4 Salige høylouglige Jhuekommeisis 
Contrafey, Liffs Størelfie.

j Tørcheske Thapett.
j Schiffue thecke aff guil Riede.

Wdi de Rammer Nest Jnden for Bemelte 
Senge Cammer.

Thapedtzerie aff Fiamsch, guld, Sølff Och 
Silche w’effuitt.

j Thapet met en Rommersche Historie paa weffuet, huor- 
lediß de Thriumpherer Och fører dieriß fanger Bort, hvor 
Jblant er Enn Morianske Ronge, som siunis at werre død, 
Och paa det Enne hiørne i samme thapet er weffuet Neptunus, 
Samme Støche er 8 Alenn 3 Qvarter lang.

j Thapet, huor Paa er Weffuet denn historie, huorlediß
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Enn Jomfru Bleff fremb led till Scipio, denn Rommersche høff- 
uidtz Mand, Och huorlediß hannd gaff sinne fanger løs, er 7 
Alen 3 Quarter lang.

j Thapet, huor paa er Weffuét Enn Ellefandt met Et ko
stelig deche Paa, huor paa Sidder Enn Morian met en løffue 
hoes Sig, er 9 Allen 3| Quarter Lang.

j Thapett med den Historie Paa Weffuedt, huorlediß Scipio 
och Haniball Met dieris Krigs her Thaller med huer Andre 
offuer wandet, Er 11 Allenn lang.

Disse Thapetter Erre huer i høyelse haiff siuffuende Allenn. 
j Firre kandt himmell offuer Bordet wdi threi Breder, 

Som haffuer en Gyldene Bund och Blommer Paa aff Sølff och 
Røed silche, Kappenn der ved aff samme Slajigs met frendtzer 
omkring aff guld och Liff farffue Sillcke, Samme himmell Sider 
paa en siet Ramme och henger wed lofftet i Thuende Bonnd.

j Schiffue aff für.
j Schiffue Thecke vdi firre breder, de 2 Breder aff gull 

Blommet fløyell, de Andre 2 breder aff Røed blommet fløyell, 
huor paa findis Nogle pletter.

j Stoell met Røgh, graae Anstrugenn, Paa Røgstøchet och 
Sedet stucken met huid Thraae.

j Natt stoell offuer dragen Met Silche thøyg, som er met 
storre grønne Blommer paa en huid bund weffuet, met poße- 
menter Omkring aff guld, Sølff, grøn och Sort Silche, paa Se
det Røed siett fløyell, thyøget paa denne Nat stoell Befindiß 
nu gammel! och for Slitt.

C o n t r a f e y e r.
Hertoug henndrick af Brunsuig Samt hanns Gemaaell, dieris 

Contrafeyer, liffues Størelse, huer i en forgylt Rame.
Findiß till den Jndianiske seng 4 store Stabbeler aff* Thræ, 

wschoren Med Bilide Snider Arbeyde, Met Samt 4 Knapper 
Offuer Alt gandsche forgylt. Sammelediß It Støche wed hoff- 
uedet thill Samme Sengh wdschaaren och gandsche forgyltt Paa 
den Enne Side och Paa den Anden side Sort Anstrugen och 
formallet med guld wdi adschilige Blomster. Derfor Vden, 
Som hører thill den Engelsche Seng, Enn Stoer Leder Vad 
Seck met Røed Klede Wnder fouret och lange huide Remmer 
vdi Med Spende ved.
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Dißligeste firre poßer aff Leder, Med Reed Baye Wnder- 
fourett, Saa och Enn liden fire kandt Kiste Och Et schrin aff 
wogenschud.

(tilkommet mell. 1636—50)
j Mailet Stocke Met bemerchelße, huorledis Enn hedensche 

Konge, Som Er dod, legiß paa En Boell Och schall for Bren- 
diß, der lioes staaendis enn Mand met en Oxsehud Offuer sig, 
haffuer en Morgenstierne i Haanden, for vden Ramme.

j Stocke gammell Thapet, Som er forßlitt och met huller Paa.

Vdi forstuen Vden for dett Blaae Gemach. 
Malle de Stocker.

j Stocke med Affmerche om Jt giestcbud J enn Lyst 
haffue.

j Winter Stocke met Aff Mercke, huorlediß Noglle Ager i 
Canner.

j Stocke med Affrnercke om en Win host.
j Stoche met Aff Merche Om en Biorne Jagt.
j Stocke met aff Merche om en Vildsuin Jagt.
j Stocke, huorlediß Nogle planter vdi en haffue.
j Stoche, huorlediß Nogle hoster Korn.
j Stocke, huorlediß Nogle leeger Boelld.
j Stoche om En hiorte Jagt.
j Stoche om En dantz paa En gron Pladtz.
j Stoche Met Affmerche Thuende Lyst haffuer Och vdi 

huer en Post.
j Stoche Om en Jagt.
j Stoche Om den forloren Sonn.
j Wintter Stoche, huorlediß thuende Ager i Canner, der 

hoes Thuende formommede paa en hest.
Diße stocher erre Jnfattet Vdi sorte Hammer, som er paa 

den Jnderste list gull Anstrogen, Och er Mailet aff wand 
farffue.

j Lang Bennck, Roed Anstrugen.
Wegene omhengt Met Roed Klede, Befindiß gammelt.

(tilkommet 1636 — 50)
j laug Sengested wden himmell.
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Vdi den Liden Vinter Stue. 
Mallede Stocker och Contrafeyer.

j Könning Christian 3 Contrafey met hennder, wden Ramme.
j Könning Fredrich 2 Contrafey med hennder, wden 

Ramme.
j Kong. May. Christian 4 Contrafey met hender, wden Ramme.
j Hertug hanß aff Synderborig Contrafey, liffuis Størelse, 

for vden Ramme.
j Gammell hertug hanß Aff haderßloff hus Contrafey, liff 

størelse, wdenn Ramme.
j Churførsten aff Rrandenborg hans Contrafey med hender, 
j Hanns Gemaliß Contrafey met hender, Begge Jndfattet 

vdi en Ramme, forgyltt.
j Droning Sophia hindiß Bryst Contrafey, wdi enn forgyjt 

Ramme.
j Venceslai, Erzherdtzoegh, Bryst Contrafey, wdi enn fof- 

forgylt Ramme.
j Contrafey, Curførst hans georgs dotters, Enn frøchen åff 

Saxsen, vdi En forgylt Ramme.
j Stocke met Affmerche, huorlediß 3 Nogne Mennischer 

optagiß i lufften Och enn Engell offuer dennom med En Ba- 
ßune, vdi en forgylt Ramme.

j Støcke met Bemerchelße, huorlediß Herculus Strider 
imod en drage.

j Stoche, huorlediß Herculus strider Jmod heluediß Pluto, 
j Stoche, huorlediß Herculus Brydeß met enn Mannd.
j Stocke, huorlediß Herculus haiE Slaget en Mand fra 

hesten.
Diße firre Stocher erre Vdi en Storelße Och huer Jnd

fattet vdi Enn sort Ramme.
j Antonij Kleinßmedtz aff Bildniß, Liffuis Storelße, wden 

Ramme.
j Stoche, Huorlediß Christus Bliffuer tagen Aff Kaarßet, 

vdi en ege Ramme.
j Stoche, huorlediß Christus Bliffuer lagt i graffuen, vdi 

en Ege Ramme.
j Stoche, huor paa er Aff Mailet 3 Nogen Quind folch och 

der Offuen for Enn Popegaeye ßidendiß hoes Atschilige frugt, 
i en forgylt Ramme.
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j Støche, huor paa Er Affmalet denn historie om den 
Rige Maud, wdi Enn forgylt Ramme.

j Støche met Bemerchelße, Huorlediß Abraham Wdßender 
sin Suend att Beylle for sin søn Jsack, wdi Enn forgylt Ramme.

j Støcke om Enn Krigß Slachtning, huis Aff Merche wd- 
uißer en Mand Och enn Hest, som er Ned schudt, vdi Enn 
forgylt Ramme.

j Støche, Som Bemercker, huorlediß Abigaell Reyßede 
Jmod dauid och stilede hannom thill fridtz, der hand Vor for- 
tørnit paa Naball, wdi en Ege Ramme.

j Støche, huorlediß Christus Opwecker Ladtzerum, wdi en 
forgylt Ramme.

j Støche, huorlediß Thuende Børn Kyßer Sig, Bemercher 
Christus och Johannes, wdi en forgylt Ramme.

j Støche, huis Affmerche Thuende Jegere Sidendiß wdi 
Märchen och dieris hunde hoes dennom, Vdi en Egge Ramme 
(huilchet nu findis i Kong. May. Gemach).

j Landschaff met Affmerche, huorlediß enn fattig Mand 
Begierer Almise aff en Ryttere, vdi en forgylt Ramme.

j Lidett støche, huorlediß Loth ledßages aff Sodoma wed 
Engelen, wdi en forgylt Ramme.

Thapedtzerie.
j Støche thapett met Sillcke Jblant weffuet, Bemercher, 

huorlediß denn forloren Søn tager Affscheed fra sin fader, er 
7 Alenn 1 quarter lang.

j Støche thapet, Bemercher En Jagt met falcke, Er 5 
Alenn 1 quarter lang.

j Støche flamsch thapet met Silche Jblandt weffuet, Be
mercher en thomering paa wandet wdi Baade, ehr 6 Alen 
Quarter Lang och schamferet J det Enne hiørnne.

j thapet, flamsch, Met Silche wdi weffuet, Bemercher, 
huorlediß en Mand paa Jagt vuidendiß haffuer schudt Enn 
Quindiß Personn med en pil och haffuer Hinder wed Armen, 
er 4 Alen I quarter lang.

j Støche flamsch Thapet met silche Jblant weffuet, Be
mercher, huorlediß denn forloren Sønn Bancketer met schiøger, 
ehr 5 Alen 1| Quarter lang.



201

j Støche flamsch Thapet med de Muncher och Marsuins 
waaben paa Veffuet, Ehr 2 Alen 1 Quarter lang och 3 Quart, høy.

j Støcke Thapet Med En wild suin Jagt paa, Større End Jt 
aff de Andre (Som schall werre hid Kommen J Steden for It 
fra Glüchstadt).

ij Schiffer, Røed Anstrugen.
j Lang achtig schiffue aff wogenschud.
j Rog stoell med Røed leder Paa Ryg stychet Och Sedet. 
iij Meßing Liuse Arme, paa Huer Staaendis Jt støbt Bil

lede, som holder Thuende Liuße piber.
j Stoer Meßing Liuße Arm Met 2 piber och der paa 

Staaendiß Enn Mand met en fioll.
j Brand forch. j Jlld schuffuell.
j schierm Bredt.
j Frøcken aff Suerige, Bryst Contrafey.
j Liden Mailet Thafflle Met Landschaff, i en Sort Jbenholdt 

Ramme Met Sølff Jnndlagtt.
(tilkommet mell. 1636—50)

Wegene Erre Omdraget Vnder listerne med Røed Klede 
wndtagen Jmellem døren och Skorsteenen.

j Gammel) schiffue thecke aff Røed Och huid Blommet 
fløyell.

Wdi Senge Kammerit Nest ved for^e Winter Stue. 
Mallede Stycker.

j Støche, huorlediß Herculus Strider Jmod Centavrium, 
Vdi en Sort Ramme.

j Støcke, huorlediß Herculus Strider Jmod Enn løffue, wdi 
en sort Ramme.

j Støche, huorlediß Herculus Strider Jmod threi Konger, 
vdi en Sort Ramme.

j Støcke Om de Threi Konger Aff Saba, som Offrer Chri
stum, vdi en forgylt Ramme.

j Stort Støche, som er met en Historie Om Orpeus och 
Mida, vdi en forgylt Ramme.

Hertug Johann Adolph aff holstein samt hanns gemall, 
dieris Contrafeyer, Liffs Størelfie, huer vdi en forgylt Ramme.

j Gammell Hertoug hendrich Aff Brunßuig Samt hannß 
gemall, dieris Contrafeyer med hender, Vdi Enn forgylt Ramme.



202

j Landschaff med Affmerche, en galeyer och Enn Boyert 
Seigler Jt Castell for bi, wdi en forgylt Ramme.

j Stycke, huorlediß thuende Lader dennom Balbere, wdi 
enn forgylt Ramme.

Tapedtzerie.
j Støche flamsch thapet, Bemercher en Løffue Jagt, er 6| 

Allenn lang.
j Støcke flambs thapet met Silche Iblandt weffuet Met Aff

merche, huorlediß Nogle Render til Ring vdi en haffue, Er 6^ 
Allenn lang.

j Støcke flamsch Thapet met Sillcke Jblant Weffuet met 
Affmerche, huorledis Jagis elfter enn hiort och der Wnder En 
Quinde Ligendiß vdi en Mands schiød, Er 2 Allenn och 3 
Quarter Lanng.

j Støcke flams Thapet mel Silche Jblant weffuet, Bemer
cher, huorlediß denn forlorenne Søn tager Affscheed fra sin 
fader, er 8| Allen Lang.

j Støche flamsch Thapet Met Sillcke Jblant weffuett, huis 
Affmercke Ehr Jt Schib och Mercurius flyendiß i Lullten, Ehr 
5 Allenn Lanng.

Diße Støcher thapedtzeri Er huer 3 Quarter i høyellfienn. 
j Lidet Støcke flamsch Thapett Met Sillche Jblandt weffuet, 

henger Vnder windeuet, med Affmerche, huorlediß en Hiort 
Bliffuer Jaget Vdi Jt vand Jmod Et Slot, er 3 Alen 1 Quarter 
lang Och I Alen och 1 quarter i høyellsen.

j schiffue aff fur.
j Schiffue thecke aff Røed Klede.
j thyck Benck, Røed Anstrugen.
j Mallet Thauffle elfter Christi Elfter Leignelße, Aff Kong. 

May. selff Seett.
j Røgh stoell, er Betagen med Røed leder.

(tilkommet mell. 1636—50)
j Mallet Støche met Adschillige figurer, Nemlig: døre, 

Christi Effterleignelße, døde holfder Och Andre Atschillige, 
huor aff huer figur schall Haffue sin Betydelße paa hollandsche 
Sproek.

j Støche, huor paa er Mallet Enn graae hest met en lang 
halle och Man.
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Dette Cammer findiß Vnder Listerne At werre Omdragen 
Med Røed Klede, Vndtagen Jt Støche fattis paa firre Allen.

Neste Kammer Ved forLe Senge Kammer.
j fyr schiffue.
j Stort Skaff aif Wogenschud, for Nidlzet.
j Brand forck.
Femb Støcker Thapetter AfT Polifemi historie.

(tilkommet melk 1636—50)
j Mallet Støcke met bemerchelße Om haffbord Och Signe, 
j Støcke, huorledis Kong Harilld Lader sig døbe.
j Støcke Met bemerchelße En Konge, huorledis hannd 

bliffuer haaren i Triumph.
j Støche met Bemerckelße Enn Konge Ridendis paa enn 

Broget Hest Jgiennem Jt wannd Med sit Rytteri.
j Meßing liuße Arm.
Findiß paa Weggene 4 Støcker gammell Thrygt forgylt 

leder.

Wdi hertug Wldrichs Gemach1).
j Himmell olfuer Bordet met Samt Ett Røgstøche wdi firre 

Breder aff (iolbrun Blommet fløyel, Beset met Poßementer aff 
Sølff och Brunt silche, Kappen der Omkring aff samme fløyell 
Och frendtzer der wed aff Sølff Och Brun Sillche.

j Wdtrechenn Skiffue aff Wogenschud Med Suorffuidt piller.
j Für schiffue met firre Suurfluet piller Vedt.
j Schiffue. Røed Annstrugen.
j høy Røeg stoell aff Abild thre, met Røed Slett fløyell 

paa Røeg støchet och Sedet Och frendtzer wed Aff’ guld och 
Røed sillche Met forgyltte sømb Beslagen.

j Meßing Liuße Cronne, Neden der paa 10 liuße Arm 
Och offuen for Jlige maade 10 Liuße Arme, findiß Jmellem 
Samme Armme 4 flyendiß Støbte hester.

Sammelediß er Jt Lidet Kaarnap, huor Vdi Henger paa 
Thuende steder thrygt forgylt leder.

j Brand forck.

*) Hertug Ulriks Gemak synes at have ligget i Prindsessefløiens 3die Etage 
ovenover det biaa Gemak
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j Skierm bret aff wogenschud.
(tilkommet mell. 1636—50)

j liden Schiffue.
j Schiffue tecke aff guli Klede.

Vdi Hertug Vldricks Soffue Kammer.
j Sengested aff wogenschud och Himmell der offuer Samtlig 

met Atschillige Thræ farffue Jndlagt.
Sperlagen der Thill Vdi femb stocher, de firre stocher 

haffuer huer 4 Breder, huor aff de Thou Bredder erre Met 
Blommer paa aff guld och Solff och Atschillige Sillche paa Enn 
Sølff Bund weffuet, de Andre 2 Breder paa huer aff for^ firre 
Sperlagen erre Aff thyndt guil thøyg met guild Jndweffuet, Och 
det femtte Stoche Sperlagen Erre Aff Bege Bemelte slaugs Och 
haffuer femb breder, huilche spærlager erre Samtlig wnder- 
dragen Med Wederschindtz thafft och beset met guild Mellem- 
werch, huor paa till forne (1636) haffuer fattis Nogen stocher, 
och nu Befindiß det gulle Bliechenß Thøyg Paa diße Sperlagen 
at werre Spruckenn Och Reffnett.

j Kappe der Wed aff for™ Sølff stoche Met Knippling om
kring aff guld Och grønt Sillche, huor paa nu fattis 2 Alenn aff 
Kniplingen.

j Senge thecke aff grøn Atlasch offuer Beset wdi Munster 
met Smaa gulid Snorre, wnder fouret met grønt och Gult 
wederschindtz thafft, huor paa nu findis thou pletter.

j Himmell offuer Bordet Vdi firre Breder, de 2 breder er 
aff Blommet gylden stoche och de 2 breder erre met gylden 
Blomster paa en Solff Bund weffuedt.

Kappen der omkring aff bemelte Slaugß, wnderdagen met 
guli damasch Och frendtzer omkring aff guld, Solff och gult 
Sillche.

For*10 himmell Sider paa en slet Ramme Och henger wed 
lofftet J Snorer.

ij Schiffer, Røed Anstrugen.
ij Gammell Roeg stoelle, graa Annstrugen, met Røed leder 

paa Røeg støchet Och Sedett Stuckenn.
j Fur senngesteed met Egge Stolper och himmell findis 

widere, End Som wdi det forige Jnuentarium er Jndført.
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Wdi det Kammer Nest Hertug Wldricbs 
Soffue Kammer.

j Sengesteed af! Wogenschud, met Wdschoren Stabeler Och 
enn himmell deroffuer Aff fur, Och Ellerß Samme Sengested 
Paa Atschillige steder Wdschoret Och for Nidtzett.

j foed schammell.
j Sengestedt atf fur Samt himmell Och Med Egge Stabeler. 
j Foed schammell.
j Gammell fur Schiffue.
j Gammell Gullachtig schiffue thecke.
j Schiffue, Gullachtig Annstrugen.

Wdi det Kammer, som haffuer werridt Hertoug 
Fredrichs Och Hertoug Vldrichs Studere Kammer.

Mallede Stocker.
j Stoche met Aff Merche, Huorlediß en drage Æder Jt 

Mennische.
j Stocke, huor paa er Aff Mallet En Med Et draget Suerd 

i den høygre Haand, for huilchen Neder falder Jt Noget Me- 
nische, wdi en forgylt Ramme.

j Gammell Achtig Siett fur Schiffue.
j Schiffue, som haffuer Werret Rød Anstruget.
ij Storre Stocker Nye Meßing, huer giort effter enn Satirj 

Liignelße Och met en winge huer, Mit der paa Kong. May. 
waaben och Offuen Paa enn Piramis med en ThrindKnap; schall 
werre Brand Jern, fattis 2 Knaper (1636).

(tilkommet 1636—50)
j Jern Liuße Cronne, huor wdi Jtt Elauds diurs hoftuet 

Met Thackerne Er Jndfattet, Och er met dett Brandenborgsche 
waaben paa Jernet giort wdi Atschillige Munster Och forgyltt.

ij Mallede stocher, Bemercher Siuffnenn Och Smagen.
j gammell Gull Bliants hynnde.

Vdi Senge Kammerit Nest wed fori® Hertoug 
Frederichs Och Hertoug Vldrichs Studere Kammer. 

Mallede Stycker och Gontrafeyer.
j Stocke med Auditus, 
j Stocke med Visus, 
j Stocke med Gustus,

vden Ramme.
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j Stecke med Tastus, vden Ramme.
j Stecke med Odor, vden Ramme.
j Margraff Johannes Aff Brandenborig Contrafey med henn- 

der, Vden Ramme.
j Catarina, VJargraffinde aff Brandenborig, Contrafey med 

hender, Vden Ramme.
j Gammell Augustus, Curferst thill Saxßen, Contrafey med 

hender, vden Ramme.
j Frøcken Barbara Sophia, S. dronings Syster, hindiß Con

trafey met hender, wdenn Ramme.
j Frechen Sophia Contrafye, som hunn liger lig, huilchen 

døde i Kiøbenhaff 1605 den 7 Septembr., vden Ramme.
j Frøchen Ellisabeth Contrafey, Som hunn leger lig, 

huilchen døde J Kiøbenhaffn Anno 1608 den 24 81r, wden 
Ramme.

j Stort, langt Støcke, huor paa er Mallet denn Olldenbo- 
rigske Stamme Och her Kumbst, wden Ramme.

j Dannßiger Sengested Jndlagt met Atschilige farffue træ 
och Vnder himmelen Jt Engeil hoffuedt, Omheng der till vdi 
femb støcher aff guli damasch, huer Støche haffuer thou bred
der, Kappen aff samme damasch och frendtzer Omkring aff gult 
Sillche, huilchet nu er gammelljAchtig och Noglle plecher Paa.

j Sengested aff fur med himmell, 2 foed schamle.
Sperlagen der till aff guil damasch wdi femb Støcher, de 

tirre Støcher huer 2 breder, det fembtte 3 Breder.
Kappen Aff samme damasch och frendtzer Omkring aff 

guell sillche, huilchet nu er gammell och fuld met pleter.
j Guell damaschis Sengetecke, threi Breder, er nu gammell 

och Met mange Pletter paa.
j Egge schiffue.
Bemeltte Cammer er Omhengt paa Weggene wnder listerne 

met gul Achtig Klede.
(tilkommet 1636—50)

j Lidet feldt Senge steed Met Slet Blaae Thafftis Omheng 
Runden omdraget.

j Schiffue.
j Schiffue theckenn aff guil Klede.
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Wdi Greffuens Stue1!.
Thapedtzerie aff Flambsch med Sillcke 

Jblandt weffuett.
j thapett, huorlediß de 2 gamle Anklager Susana och hun 

dømmis, er 7| Alen lang.
j Støche thapet met Aff Merche, huorlediß En Vng Karil 

Spaßerer .Med thuende Quinderß Personner och den Enne 
leeger Paa Et Sitter, Er 3 Alen 1 quarter lang och 4 Alen 2| 
quarter i høyellsen.

j Schiffue aff Marmorsteen, foeden der Vnder aff wogen- 
schud Samt firre Suorffuit piller.

j Skiffue tecke vdi 4 breder aff Røed Blommidt fløyell 
beset med Mellem werch knipling aff guld och Sølff, Ehr nu 
met Nogenn plicker paa.

j Himmel! der offuer med Samt Jt Røgh støche aff Røed 
blommet fløyell vdi 4 breder, Med brede Mellem Werck Knip
ling aff gulid och Sølff Beset Och frindtzer omkring himmelen 
Aff gulid Och liff larffue Sillche, Samme himmell Sider paa enn 
Slet Ramme och Henger wed lofftet i 6 Snorer met quaster ved.

j Røgstoell met Armeleen wed och Rød siett fløyell paa, 
frendtzer omkring Aff guld och Røed silche med forgylt sømb 
Beslagen.

j Røghstoell, Røed Annstrøgen, met Røed leder paa Røg- 
støchet och Sedet stuchen Och met Røde frenndtzer omkringh. 
Ehr gammel och for Slitt.

Wdi winduerne henger Røed Klede, som er gammell och 
forslitt.

j Brandforch.
j Jlld schoffuell.

Wdi Senge Kammerit Nest wed for!^ greffuens Stue, 
j Firre kandtett himmell offuer Bordet wden Røg støche 

aff Persianische gylden støche wdi 2 breder.
Kapenn der Thill aff Samme gylden støche Met guli da

mask wnder fourett och frendtzer Omkring aff guld, Sølff Och 
gult Sillche.

’) Dette Værelse laa i Prindsessefløiens 4de Etage.
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For^ himmell Sider paa en Slet Ramme Och henger wed 
lofftet i 4 Snorer Met Quarster wed.

j Skiffue, guli Annstrugen.
j Skiffue tecke aff Røed fløyel med storre Blommer Vdi 

threi Breder Beset paa sømmene med Mellem Verch Knipling 
aff guld och Sølff, findiB nu gammell och Met plicher paa Och 
thou Rad posementer i de Melumste Sømme At werre Borte.

j Reygfie Senge steed Met firre Suarffuet Stabeler aff huid 
thræ wed huer Ende Et Bredt leder med spender. Omheng 
till samme Seng Aff Røed Blommet fløell wdi thou støcher, 
det Enne støche 7 breder, det Andet 6 Breder, Beset met 
guld Posementer, Huilchet er Noget gammell och Jt Støche aff 
pofiementen Borte«

j thop himmell der offuer aff samme fløyel Beset met guld 
Posementer och frendtzer Omkring aff guld och Røed sillche. 
Paa samme himmell Sidder Sex Knapper Suarffuidt och for
gylt. Samme himell Sider paa enn Thop Ramme aff Vogenschud.

j Senge tecke aff Røed Blommet fløyell J 4 Breder, er nu 
Noget gammell Och Nogen plicher paa.

Wdi winderne henger Røedt Klede, som er gammell Och 
J støcher.

Noch findiß:
iij Stoelle wden Rogh Met forgyldtt trogt leder paa Seden 

och @ er met gulle frendtzer och Meßing Somb Beßlagenn.

Vdi dett Kammer Nest Jnden for Senge Kammerit. 
j Sengesteed aff für met firre Piller Aff wogenschud wd- 

schoren, en himmell der offuer aff für Met wdschoren Sueff 
paa limmet.

j foed schammell.
Sperlagen der omkring aff Thanetenn Brun thafft, femb 

Stocher, Kappen Aff samme Thafft met frendtzer omkring aff 
thanetten Brun Silche, falmet och met plecher paa.

j Senge tecke aff thaneten brun thafft, som er siet gammel 
och met plicher paa.

j Sengested Aff für Met wdschoren stolper Aff wogenschud. 
j himmell der offuer aff für med Sueff paa limmet.
Sperlagen till forne Seng Vdi femb stocher, de 4 huer 2
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breder, dett fembte 3 breder, huor Aff denn Enne Part er 
Blaae Atlasch, den Anden Part Aff dunckell fiolbrun Blommet 
Silche thøyg, huor paa er Jt Lidet huli och Nogle plicher.

Kappen der Thill aff Blaae fløyell Vdi smaa Blommer, 
wnder fouret met blaae lerret och frendtzer Omkring Aff Blaae 
och thaneten Brun Silche, Aff samme frendtzer Ehr Et lidett 
støche Aff Reffuen.

j Schiffue, grønn Anstrøgen.
j Schiffue, Røed Anstrøgen.
j Røg stoell, graae Anstrøgen, met Røt leder Paa Røeg 

støchet och Sedet stuchen med huid thraae.

Nock findiß:
j høyg stoell wden Lin met forgylt leder Paa.

Wdi Hertug aff Pommerens Herremendtz
S o flue Cammer.

j Sengested aff fur Met himmell och firre Suorffuedt Ege 
Stabeler.

Paa Eddel knabernis Cammer.
ij gammell fur schiffuer.

(tilkommet 1636—50)
ij Lauge thre Sengesteder Met Suorffuedt Piller, for Vden 

himmell.
ij gammell fur bencke.

Wdi det Kammer Nest Edell Knabernis Cammer.
(tilkommet siden 1636)

j Schiffue.
ij Sengesteder i huer Andre, Sammen slagen Aff Breder, 
ij lange fur Bencke.
j laug sengested Vden himmell.

Vdi Frøckernis Kammer.
j Skab Anstrøgen med Røedt och 2 dørre Med hyller wdi. 
ij Egge Skabbe, Lige storre, Met 2 dørre for huer och en 

schuffe Neden Vnder huert.
j Schiffue aff fur Met 4 Suorffuet Piller wnder.

Danske Samlinger. II. 14
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j Stoell Met Røgh Met Røed leder Paa Sedenn och Røg 
støchett.

ij Smaa schamlle aff fyr.
Wdi samme Cammer findis paa wegene Nogle gamble 

Støcher Røde Klede, som er Gandsche forfilitt.

Forstuen Wden for frøckernis Senge Cammer.
Ehr om draget met Røed Klede, Som Jlige Maade Befindifi 

Gammell Och forslitt och Nogle Støcher Borte.
(tilkommet 1636—50)

j Støche, huor Paa er Aff Mallet Jt Quind folch Med 
en Kurffue for sig Med Nogen Blomster wdi, J en forgylt 
Ramme.

j Støcke hanB førstelig Naade Prindtzens S. høylouglig 
Jhukommelsis Contrafey, Liffs Størrelse Vdi hans Opwegst, 
wdenn Ramme.

Wdi frøckernis Senge Kammer. 
Mallede Støcker och Contrafeyer.

j Sophia, Hertug Jnde thill Lignis och Curførst Jnde thill 
Brandenborgh, hindifi Contrafey, met hender, Vdi en forgylt 
Ramme.

j Støcke met Adam och Eua, wdi Enn Egge Ramme.
Sex Støcker om Christi Passion Och Opstandelse, huer 

wdi En Egge Ramme.
Femb Bryst Billeder, lige Storre, Met Quindes personner, 

Indfattet vdi Rammer, huer aff de tirre vdi slet Ramme Och 
den enne i en forgylt Ramme.

j Støcke, som er schreffuen paa: Sobina Vaan Gottes gena- 
den Margreffuin zu Brandenborgh.

j Støcke med Maria, vdi en forgylt Ramme.
j Sengested, Blaae Anstrugen, Med Enn halff thop himmell 

Offuer och Blaae damasch, Neden Omkring Bordyrret Jt stort 
hand Bred met Sølff och silche Och Smaa guld frendtzer wed, 
wnder samme himmell er en thop Ramme Och en Jern giord, 
Saa Och Offuen paa Staaendifi En Suorffuidt forgylt Thræ Knap 
met en Spidtz. Sperlagen Thill wdi 2 støcher aff Blaae da
masch. Huilche Sperlagen Samt for“? himmell er Beset met 
Smaa Posementer Aff guld.
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j Sengested Met Himmeil Aff fyr och 4 wdschaaren Egge 
stabbeler, Noget Met thræ Jnndlagt, j foed schamel der hoes.

j Schiffue, Røed Anstrugen.
j Brannd forck.
Wegene I samme Chammer omhenngt Medt Røedt Klede, 

som nu er gammell.
(tilkommet 1636—50)

j Laug thræ Sengested Med 4 Suorffuedt Piller.
j Stoell wden Røg met thrøgt forgylt Leder och € paa 

Seden, med Brandgull Sillcke frendtze-r.

Wdi Pigernis Kammer, Som nu Kaldis dett 
liden Køcken.

j fur Schiffue.
j Langt Boer (som nu findis i dochterens LogBement, 

Som Seckreteren Holder Hus, Naar hanB welb. Ehr her).

Vdi Ridder stuen.
j foed schammell, Thræ Kantigh.
j Hynnde Aff Røed Smaa Blommet fløyel Med Røed thafft 

wnder Och smaa Røede frendtzer Omkring, som nu Ehr gam
mell och falmet.

Samme Stue Er |Omdragen Met Sort forgylt leder, som 
er Nogen stedt J Sønder Reffuen och Nogle støcher Borte.

13 LiuBe Arme, Paa huer StaaendiB Enn Støbt Mand, som 
holder thuende LiuBe pibber i sine Hender.

j Sort Marmorsteen Skiffue med en Thræ foed och firre 
Suorffuedt piller wnder, graae Anstrugen, som nu findis Thuert 
Offuer Sprucken.

j wdtrekenn Schiffue aff Wogenschud.
ij Schiffuer, Røed Anstrugen.
j Egge schiffue Medt Skuffue Vnder Och enn firre Kandt 

lugt foed Aff fur, huilchen er Nu gammell.
iij fur Bencke met Røgh.
27 Raabucker giort paa Weggene Med dynicke werch och 

for Mallet, Med Raae Buch weyer paa, huor i Blant BefindiB 
2 wyer at werre Afffalden Och Otte hoffder fattis (1636).

j Jlld schuffuell.
j Brannd forck.

14*
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j Skiermbrett.
Otte Liuße Armme Paa de Thou Piller.
j Grønn Schiffue.
j Gull Schiffue.
iiij huide Schiffuer.
ij fur Bencke met Røgh.
j Annden Benck wden Røgh.

(tilkommet 1636—50)
j Røed fløyels hynnde, Paa den enne Side met weder- 

schindtz thafft, Som er gammell och falmet.
Otte Stoelle Met Røg, paa Røg støchet Och sedett Noget 

trøgt forgyltt Och met € paa.
iij Stoelle wden Røg met trøgt forgylt leder paa Seden 

och med* @ der paa, Met gulle sillche frendtzer Omkring.
4 Gammell Røede Blommet Atlaschis hiønder.
j Røed Schiff tecke.

Den Stue wden for Riderstuenn.
ij Lange Benche.
i Meßing liuße Arm Met en pibe, huilche nu findiß paa 

den Store Sall.
j Slag bennck, Røed Anstrøgen.

(tilkommet 1636—50)
iij fur Schiffuer.
j Beslagenn Kiste met Røgh.

Vdi Kammer Tiennerens Cammer.
j Røed Klede schiffue teche, er nu gammell.

(tilkommet 1636—50).
4 Stolle wden Røgh med thrøgt forgylt leder och Ä paa 

seden och med gulle frendtzer Omkring.
j Stoell met Røeg støche, paa Røg støcket och Sedet met 

Sort leder Noget thrøgt forgylt och € paa.
j Laug Thre Sengested met 4 suorffuet Stabeler och 4 

Jern schruffi vdi, vden himell.

Vdi Sølff Kammersitt.
j fur schiffue met firre Suorffuidt Stolper.
j Regade met firre hylder, som Sølffuet staar paa och er 

Røed Anstrøgenn.
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j Gammell Mallet støche met dyttmerschens Landschaff, 
er nu- i Sønder Reffuen.

j Thrind Kober Kiedell Med threi Been.

Wdi Winkielderen.
j liden Kiste, offuer dragen met leder.
j Røgstoell, graae Anstrøgen met Røed leder Paa.
ij huide furre schiffuer.
j Sengested Wden Stolper.
j Gammell Schiffue thecke aff Røed Klede.
j Gammell fur Schiffue Med firre Suorffuidt Egge piller.
iiij Røeg stoelle met Røed leder paa Røg støchet Och Se

den, huilche Erre nu Noget gammell.
j Røed Slaagbennck.

Wdi Spise Kiellderen.
j huid schiffue.
j g. Sengesteed aff breder.

Wdi Wasker Kielderen.
j firrekandt stoer Kober Kiedell Jnd Muret wdi Enn grue, 
j Stoer Brand Jern.
j Rulle aff fur Beslagen paa Kanterne met Jernn.
ij huide Schiffuer.
j Stoer Aulang Kober Kiedell Med enn thre foed aff Jern.

Vdi Borgestuen.
ij Skiffuer.
j Kurffue Sengh.
ij Gammell Skaff.

Vdi Køcken Skriffuers Kammer.
j Schiffue.
iiij Stolle Vdenn Røgh.
j Sengested Aff fur.

Vdi Køckenitt.
j Afflang Stor Kober Kiedell, Som Vandet løber Jgiennem. 
j Stoer Jern Gryde Jnd Muret, Som wasches Op vdi.
j Kober Kiedell, Som Blødefi fisch wdi.
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Wdi Køcken Skriffuerens Kilder wnder Køchenet 
j Skiffue.

Vdi Bagersit.
ij gammelt schiffuer.
iiij Bencke.
j Stoer Aulang Kiedell, Jndmurett.
j Stoell wden R,øgh.

Paa Loffted Offuer Sallen.
Thi lange Støcher fur threer Met Jern Lencher, Nageler 

och Marner (?) och 12 Smaa stycher fur threer Med Maaner(?) 
wdi, som Samtlig Brugiß thill enn stilling Thill Liuße Cron- 
nerne, Naar de schulle Rengiøris.

ij Gammelt Bencke.
ij hiorte hoffder met 4 Store wier paa Schielltet, met 

billed Snider Arheyde wdschaaren och (£.

Findis Vdi Jt Stort skab, SoB*m Staar wden for 
gammell dronings Jomfruers Cammer, Effterschrue

j Hynde aff grønt Slet fløyell met Enn Bred Poßement 
Omkring Aff gulid Och Liff farffuet Sillche, Paa denn Andenn 
Side Staar € aff Røed slet fløyell och met guld paa Stuchen 
Jmellem Thuende Engelen, derfor vden Nogle Blomster paa 
Stuchen met Sillche.

j lidet hiønde, paa den Enne side grønt slet fløyell och 
derpaa syed Met Adschillige farffue Silche Jt Munster wdi Ru
der met Smaa Sølff posementer Bebremmet, och paa den An
den side grøn Sillche thøygh.

j Gammell Schiffue thecke aff Sort Blommet fløyell, haffuer 
till forne verret Brugt i Kong. May. Stue Paa hans May. Bord, 
er 31 Brede och 6 Alen 2| Quarter lang, er nu Vbrugelig.

j Støche Røed Blommet fløyell, haffuer werret paa Alteret 
J Kirchen, er 3 Breder Och 4 Alen 2| Quarter lang, Sider 
der paa halffemte Allen Mellem werch aff guld och Sølff, huil- 
chet nu Er gammell och forslitt.

ij Støcher omheng wden Kappe aff huidt thafft met Jern 
Marner (?) wdi, Brugiß at hengiß for windeuer, de erre huer 7J
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Quarter Brede, de 2 Stecher Samtlig 3 Allen Lang, er nu 
gammel och vbrugelig.

j Blaae och Liff farffue wederschinndtz thafftis Offuer thoug 
till enn dynne, huilchet nu er gammell.

j Gammell Thophimmell och Omheng Met Kapper till enn 
Seng aff Blaae lyche Floyell Samtlig met guld frendtzer Om
kring och Beßet med posementer Omkring Aff guld och Blaae 
sillche; Huilchet nu er gammell.

j Stocke gammell Carteckis Sperlagen Roede, gull Och An
det falmedt farffue, Samt Enn Kappe, Som Brugis Om Som
meren at henge for Windeuer, Som Ehr Nu ganndsche i Son
der och Vbrugeligh.

ij groffue hør garnß Lagen, huer Med (£.
vij Groffue Blaargarnß Lagen med (£.
ij Gammell Storre poßer Aff hørgarns Lerredt, Som nu er 

Wbrugellig.
j Stoer seck aff Liff farffue Lerredt, Brugis at Jndlegge 

Thapedtzeriett Wdi, er gammell och Wbrugelig.
j Stort stycke Liff farffue Lerredt, Ehr 8 Allen Lang och 

4| Alen Bred, gammell Och Vbrugelig.
j Stocke Liff farffue Lerredt, er 5 Allen lang Och Med 2 

Breder, Brugis Samtlig at thecke offuer thapeßeriedt Met 
eller Andet, huor Behoff giøris, Ehr gammell och Wbrugelig.

j Stocke gammell Wederschindtz thafft, ganndsche Wbru- 
geligh.

viij Stocher gylden fløyell och 4 smaa Stocher aff det 
samme, huer stoche 2 breder.

j Grønt Atlaschis hynde Bordyret Med guld.
(tilkommet 1636—50)-

j Skiffue thecke aff Adschillige Slagß farffue Sillche Syet 
wdi Roßer, Stierner Och Andet Munster.

Wdi greffue Woldemars Cammer Paa Tornidt.
j Sengested paa denn Jndiansche Maner forgylt.
Enn Rund halff Thop himmell der offuer, aff huidt och Røed 

Schellert, som er Jndweffuet Met Sølff, Ehr nu Noget gammell.
Samme himmell Sider paa En Rund thop Ramme, Och der 

offnen Paa staar Enn Suorffuet forgylt Knop.
Kappen der Omkring aff samme Skelleret Beßet met thuende
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Rader Brede guld posementer, Och henger Wed samme Kappe 
12 sølff Koste, huor paa Knapperne Erre Aff guld Thraae Och 
Med perler Beßet, fattis 4 Koster Och Mange Smaa perler, och 
de Andre Koster Er nu gammell och En stoer deell Aff perlerne 
Borte.

Omheng der Thill Wdi thuende Stycher med Røg støche 
er Aff Bemelte Schiellert och Ellers Samtlig wnderdragen offuer 
Alt med grønt Cartecke, er och Noget gammell.

j Skiffue thecke aff Røed Klede.
ij Stoelle wden Røg Med Leder paa Sedet.
Samme Cammer er Omdragen Med Rød Klede, huilchet 

er gammell och Noglle steder Sønnder Reffuen.

Vdi greff Woldemarß Stue. 
Mallede Støcker oc Contrafeyer.

j Kong. May. Bryst Contrafey wdi hans Wngdom, wdi En 
forgylt Ramme.

j Støche, huorledis Christus Bleff hud struget, Wdi Enn for
gylt Ramme.

Weggene Omkring med Røed Klede!, huilchet och Nogle 
Steder Er Sønder Reffuen.

Vdi drenngeniß Kammer.
firre iMallede støcher med 4 Betler Thou Mend och Thou 

Quinder, Liffs Størrelse, wdenn Ramme.
Samme Cammer Er omhengt Met Røed Klede.

Wdi hoffmesters det wderste Cammer Paa
forne. Thorn.

j Røed Klede schiffue thecke.
Kammeredt Omhengt Met Røed Klede.

Wdi hoffmesterens dett Jnderste Cammer. 
Mallede Støcker och Contrafeyer.

j Kong. May. Contrafey, Liffs Sterelße, wdenn Ramme, 
j Sengested aff fur Met himmell Och Egge Stabeler. 
j foed schammell der hoes.
Omheng der Thill Vdi femb Støcker, de 4 støcher huer 2 

breder och det femtte 3 Breder, aff Thuende slags Sillche
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they, det Enne gult och det Andet huide gult, Begge wdi 
Munster wcffuet, er gammell och Slitt.

Kappen Aff begge Samme slags Wnderfouredt met Sort 
duelicke och frendtzer wed aff guil Sillche, Er nu gammell.

j Senge Thecke aff forne Sillcke thøygh gult, er Och 
gammell.

2 stolle Med Bog støche Betagen med Sort Leder Noget 
forgylt og (i paa.

Wegene Om hengt met Røed Klede, Som er gammell.

Wdi hoffmesterens Thieneris Kammer.
Weggene J samme Cammer om hengt Medt Røed Klede, 

Er gammell Och Sønnder Reffuen.

Vdi det dansche Candtzelie.
Finndis Thi Mallede Stocher, Som Er de Thi Maanederß 

Bemerchellßer, huer Jndfattet J enn Sort Ramme, Som er Sort 
Annstrugenn.

j Landtaffle Om danmarck och Suerig, wdenn Ramme, 
ij Lange fur Skiffuer met threi schuffer wnder huer, Met 

Laaße.

Dißligeste Vdi Kammerne der hoes.
wdi det første findis

j fur schiffue Med Enn schuffe Wnder Och enn Laaß for.

wdi det Andet Cammer
j fur schiffue met enn schuffe Wnder Och Laaß for. 
ij Røg stolle, Ehr gammell.

Vdi det Thyske Cantzelie.
Firre Stocker, Lige storre, Vdi Sorte Rammer, som er paa 

den Jnderste list Gull Anstrøgenn.
j Støcke, huor paa er Mallet En W’lffue Jagt, wdi enn 

sort Ramme, paa den Jnderste list gull Anstrugenn.
j Støche, huor paa er Mallet Borßen J Amsterdam, wdi en 

sort och gull Ramme.
ij fur Skiffuer Met schuffue Wnder.
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Wdi Fyrboederenß Kammer.
ij Mallede Støcker om Camerich och Ostende, wden 

Ramme.
j Støcke med Ouidische Historie paa.
j Mailet Støcke Met Ollie farffue.

Paa den Blaae stue Offuer dett dansche Candtzelie. 
Mallede Støcker.

Firre Stocher, huorlediß Nogle schibe fechtes till Søes. Jnd- 
fattet vdi Jbenholdtz Ramme.

ij Stocher om Seyladtz, wden Ramme, Mailet paa Pernelle. 
j Skiffue Aff für, Jcke Anstrugen.
j Schiffue thecké aff Blaae Klede.
j Brannd forck.
j Gammell Wtrekenn Skiffue.
4 Stolle Wden Røg, met thrygt forgylt Leder och paa 

seden, met gulle frendtzer Omkring.
Samme stue er om dragen Met Blaae Klede, Som er 

gammel och sønder.
j Gammell Røed Schiffue tecke.

Wdi Senge Kammeridt der hoeß.
Mallede Støcker.

j Støcke Om Enn Thornering.
j Støcke Om Enn Wlffue Jagt.
j Støcke Om Jagt, och huorlediß Enn falck fanger enn 

storck.
j Stoche Met Aff Merche, huorlediß Jagis effter Et willd Suin.
j Stoche met Affmerche, huorlediß Enn falck fanger Enn 

Heyre.
j Stoche met Aff merche, huorlediß Nogle leger Kort Vn- 

der enn løffue Sali.
j Stoche Bemercher, huorledis den Vnge Tobias Effter 

Raphaels Befallning fanger Enn fisch.
j Stoche, hrorlediß Jagis Effter Jt wild suin.
j Stoche Met Affmerche, huorlediß 3 hunde Suemmer Vdi 

Jt wandgeffter En hiort.
j Stoche met Affmerche, huorlediß Noglle fanger fulle met 

Slaae garn.
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j Støche Met Affmerche, Huorlediß Jagis Effter en Canin. 
Diße for?? Stecker erre paa en storelße Och huer Ind

fattet Vdi en sort Ramme, Som er paa den Inderste list gul 
Anstrøgen.

j Sengested Med himmell Aff wogenschud Met Bild snider 
Arbeide Vdschaaren saa och met Atschillige farffue Træ Ind
lagt Och fornidtzet och hampe lißter paa bonden.

j foed schammell der hoes Alf fur.
j Sengested med himmell aff fur och 2 suorffuedt Ege 

Stolper.
j Stoell Vden Røgh met leder paa Sedet.
j Schiffue thecke aff Blaae Klede.
Samme Cammer er Omhengt met Blaae Klede, som er 

gammelt.
(tilkommet 1636—50)

5 Støcher Blaae Damaschis Sperlagen, Kappen der till Aff 
samme damasch met sillche frenndtzer omkring.

j Senge deche aff Bemelte damasch, Noget falmet.

Wdi dett gule Kammer der Nest hoß.
Malled Støcker.

j Støche met Aff Merche, huorlediß Vild Ender fangis met 
garn saa och schiudeß.

j Støche, huorlediß Jagiß effter Jt Vild Suin, Enn hiort och 
En wlff.

j Støche met Affmerche, huorledis Jagis effter En daa 
hiort, och Nogle hunde Suemmede J wandet effter en An
den hiort.

j Landschaft’ med Affmerche En hyrde, som wogter faar. 
j Landschaff met Affmerche en Vng Carll Sidendiß hoes 

en damme, som Slaar Paa en Luth, och der hoes Mallet En 
paafull Samt Andre fulle.

Disse Støcker er ^Mailet Met Wand farffue Och Indfattet i 
Sorte Ramer, som paa den Inderste list er gul Anstrugen.

j Støche Met affmerche, huorlediß Enn Caualer met enn 
Damme Rider Paa Jagt, der hoes Enn som Threker Noglle 
hunde och Et Eßell, som ber Noglle Raadiur.

j Støche met Affmerche Enn Skøtte, Som haffuer schütt
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till Noglle Ender Och thuende hunde, som Sømmer effter de 
samme Ender.

j Stocke, huorlediß Nogle Soldatter Anfatter Jt hus, Jblandt 
huilche En haffuer faaet schade och Siunis At werre død, 
Och huorlediß Enn Bunde flyer fra hußet, Och paa Adschillige 
Steder Att werre Jlld Anstuchen.

j Støcke, huorlediß Nogle fanger fulle Paa Limstangh.
Diße Stecher Erre Mallet Met Ollie farffue Och wdenn 

Ramme.
j Sengested Medt himmell Aff fur och 2 Suorffuedt Egge 

Stolper.
Omheng der till wdi femb Støcker Aff guil achtig Sillche 

thøyg, de firre Støcher huer 2 breder och det femte threi 
Breder.

Kappen Aff samme Sillcke thøygh Met grønne Sillche 
frendtzer wed.

j Senge thecke aff det samme Sillcke thøygh wdi threi 
Breder, Som er gammell Och met plicher.

j sengested Aff fur Med himmell och 2 Suorffuet Egge 
Stolper.

Omheng der till Vdi femb støcher Aff Søegrøn damasch, 
de firre støcher huer 2 breder och det femte 3 breder, Kappen 
Aff samme damasch met grønne Silche frendtzer wed.

j Senge thecke met Sorte och gulle Striber for Enderne, 
er gammell med plicher paa.

j Gull Klede Schiffue thecke.
Cammerßit omhengt met gult Klede, som er gammell.
j huid schiffue.

Vdi det Lidet Røde Kammer Thuert offuer fra 
Thrappen.

Mallede Støcker.

Femb Støcher paa En Størelfie, huer deelt vdi firre Parter, 
met Atschilige Landschaffuer paa Mallet.

ij Støcher, huer deelt Vdi 2 parter, och Jlige maader Met 
Atschilige Landschaffber.

j Landschaff Met affmerche, huorlediß bliffuer Jaget effter 
Enn Oxße.
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Diße Stocker erre huer Jndfatted Vdi en sort Ramme, 
Som er paa den Jnderste List guell Annstrugenn.

j Danntziger Sengested met himmell, Jndlagt Wdi Atschil- 
lige farffue thræ.

Omheng der till wdi femb Stocher, de firre Stocher 2 
breder, det femtte threi breder, Aff thuende slags Sillche thog, 
som er det Enne Met gulle Blommer paa En fioll brun bund, 
det Andet met gulle blommer paa en Blaae Bund, Er nu Noget 
gammell och Med plicher.

j Senge thecke aff begge Bemelte Slags.
Kappen till for“e Seng dunckell Blaae Blommet Sillche thøgh 

wnder fouredt Met blaae lerredt och frendtzer der Omkring aff 
fioll brun Sillche.

j fur schiffue.
j Gammell Røed Klede schiffue thecke.
Kammersit Omhengt Met Røedt Klede, som er gammell.

Wdi det gulle Kammer nest hos det grønne
Kammer.

Mallede Støcker.
Otte hollandsche Landschaffuer paa enn størelfie Mallet met 

Ollie farffue, Vdenn Ramme.
Firre Stocher paa Enn Størelfie, Mallet met Vand farffue 

och Adschillige Jagt, wdi Sortte Rammer, som er paa denn 
Jnderste List guli'Anstrugen.

j Sengested med himmell aff fur och 2 Suoruedt Egge 
Stolper.

j foed schammell der hoes.
Omheng der thill Vdi femb stocher, de firre huer 2 Bre

der och det femte 3 Breder aff thou slags Silche thøg, det 
Enne slags er met Columbin farffue Blomster paa en Sølff 
Bond Weffuett, Det Andet er Himmell Blaae Blommet thøg. ,

Kappen der till aff begge Bemelte Slaugs Wnder fouret 
Med Blaae Lerret och frendtzer omkring aff Røed sillche, Som 
er nu Noget gammell.

j Senge thecke aff Liff farffue Wdi Munster weffuet Silche 
thøg wdi 3 breder.

j Schiffue aff fur Met firre Suorffuet Egge Piller.
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Noch findis:
ij Stoelle wden Roeg stoche med trogt forgylt Leder och 

(S paa seden, met gulle frendtzer Omkring.

Wdi det gronne Kammer.
Mallede Stocker.

j Ouidische Historie Met threi Nogenn Bilieder och Jmel- 
lem dennom Et lidet Barn J en Kurff, wden Ramme.

j Stoche, huor paa er Mailet S. Hieronimus, wden Ramme.
j Stoche, huor paa er Mailet Christus, der hannd Vor hud 

Strogen, och der hoes pilatus, wden Ramme.
j Stoche met Bachus, Ceres och Venus, Sammelediß en 

Cupido der hoes Sidendiß, Vdi en forgylt Ramme.
j Stocke, som Bemercker, huorlediß Reffuen forde Eliam 

Spiße, vdi en forgylt Ramme.
threi Schiffuer Aff für.
2 Schiffue thecken aff gront Klede, er nu gammell och 

forßlitt.
j Lidenn Liuße Chronne aff Meßing Med Sex Arme Met 

huer en pibe, der Offuen for 6 smaa Meßing Munster och en 
flacht Adeler, fattis Nogle smaa stocher, Som och tillforne 
haffuer veret horte Elfter forige Inuentarium.

Weggene Omkring Met gront Klede, som er gammell och 
gandsche forslitt.

j Brand forch.

Vdi Senge Kammerit derhoß.
Thi Mallede Stocher Vdi en Storelße med Adschillige hol- 

landsche Landschafter, huer wdi enn sort Ramme, paa den 
Inderste list gull Annstrugen.

j Sengested och Himmell aff für met Stabeier aff Egh.
Omheng der till Vdi fern Stocher aff Blaae damasch, de 

firre stocher huer 2 breder och det femtte 3 breder.
Kappen der till aff samme damasch Vnder fordet met 

Blaae leret och Bloe silche frendtzer omkring.
j Sengested och himmell aff für med Egge stabeler, Om

heng der till Vdi 5 stocher Aff Columbin farffue i Blommet 
silche thoy, de firre Stocher huer 2 breder och det femtte 
threi Breder.
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Kappen aff samme slags met Blaae lerrett wnderfouret och 
frendtzer omkring aff blaa och Columbin farffue Silche.

j Senge tecke aff bemelte Slags Columbin farffue blommet 
Silche thøyg, huilchet forschreffne Sillche thøyg nu findis gam- 
mell och med plicher paa.

j Lidet, laug thræ sengested met Suorffuet Stabeler.
j grøn Schiffue thecke.
Wegene i samme Cammer omhengt met grønt Klede, er 

gammell.
Noch findis:

Threi Stolle wden Røgh med trøgt forgylt Leder och € 
paa seden, met gulle Sillche frendtzer om.

j Røg stoeli met Sort leder Noget trøgt forgylt och € paa.

Findis J gangen wden for bemelte det grønne 
Cammer offuer døren.

Thuende Malede Stecher, huorledis Nogle formummede 
holder Commedie, huer vdi en sort Ramme, paa den Jnderste 
list guil Anstrugen.

Wdi Schreder Kammerit.
femb Stolle vden Røg met leder paa sedet.

(tilkommet 1636—50)
Enn Sort Beslagenn Kiste.

I Fadeborett findis Nu.
Thin fade 223, der Jblannt findiß, som ey Kand brugiß, 

førend de Bliffuer Omstøbt, 40 Thin fade.
Thin Tbalercken 87, der *Aff Er wbrugelig, som Vill om

støbis, 18 Thalercken.
Storre Thin Kander Paa firre potter 11, der Aff 7, som 

vill omstøbis.
Thin Potter 8.
Senge potter Aff thin 9, Som vill omstøbis.
Meßing Spander 34, der Aff Ehr 7 met Nogen Mangel paa.
Meßing Becken 32. (Beeken?)
Storre Thrygte Mesing hånd Beekener 9.
Meßing fyr Bechener 9, som er Vbrugelig.
Meßing fyr fade 7.
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Meßing Liuße stager 42, der Aff Er femb vbrugelig. 
Reede Thre fade 40, som er enndeell i stocher. 
Storre Throgte Meßing Hand becken Jt.
Thrygt Meßing fyrbeeken Jtt.
Thou Smaa Kauder Aff Meßing.
Thou Smaa thin Kander, staar K paa Handfanget, huer 

paa 2 potter.
Enn thrind Thind falsche Med schruer.
En Morter Aff Kober Vden støder.

Fantis I den Store sorte Egge Kiste, Som er 
Beslagen Med Jern.

Threi Par Horgarnß Lagen, Som er Brugelig, Och femb 
Par, som er Vbrugelig.

Jt Par Lagenn Met Knipling, som och er Vdsyed for En
derne och Vbrugelig.

Jt Par Lagen Met Knipling, Som er Brugelig.
End nu Jt Lagen, som Er gammell.
2 dreyells duge, ganndsche Vbrugelig.
Jt Gammell Blorgarns Lagenn.
Weggene I Samme Cammer Paa denn Enne Side wn- 

der hyldene Er dragen met grønt Klede, huilchet findiß och 
er Gammell.

j huid Skiffue.
Threi Wlmerdugs Puder Met Woor, huilche waaren er 

Vbrugelig paa.
j Gammell damaschis handklede, gandsche wbrugelig.

(imellem 1636 og 1650 tilkommet)
Thi Thin Kander huer Paa 2 potter, Huor Aff denn Enne 

will om støbis och de andre Noget støtt.
Enn Natt Tin Potte.

Wdi det Kammer derVdenfor fantis Effterschreffne.
Hallfftresindtz thiuffue oc Sex fine Blaae drigtenß Vnder 

dyner, der Aff en Noget Synder.
Elluffue huide Vlmerdugs Vnderdyner, Noget Slitt.
Femb huide groffue dreyels Vnderdyner, er slit.
Otte Gamle groffue Wlmerdugs dun dyner Med Blaae 

Striber.
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Thiuffue oc Thou Vlmerdugs dun dyner Met Blaae och 
gulle Striber, er Noget gammelt

Otte Nye Vlmerdugs dun dyner, de femb met Blaae Stri
ber, Paa de threi Jngen Striber.

Hallfftredtz sindtz thiuffue Blaadigtens hoffuet dyner, Som 
Er Enn deell gammell och forßlitt.

Enn gammell hoffuet dynne, Vbrugelig.
Jt Gammell Stribet dynes Voord, Vbrugelig.
Thou Vlmerdugs hoffuet dyner met blaae striber.
Thou Gammell Vlmerdugs hoffuet dyner.
Sex Vlmerdugs Puder Vden Voor met Blaae damasch for 

Enndeme.
Thou Wlmerdugs puder Vden Voor, som damaschett er 

Aff Reffuen.
Threi Smaa Wlmerdugs Puder Wdenn waard Met Blaae 

Striber.
Otte Vlmerdugs Puder wden Waard Med Blaae striber.
Firre huide groffue Olmerdugs Puder Wden Waar, Som 

er gammell.
Thou huide Wlmerdugs Puder wden waar, Er gammell 

och for det Enne Brun Atlasch, som er for ßlitt.
Thri gammell Kister Beslagen Met Jern.
En gammell Kiste beslagen paa Hiørnene.

Liffarffue Attlaschis Offuer Och wnder dynner 
och Hoffuet dyner.

Siuff dyner, findiß och Noget slit, Met Mange plicher paa.
Femb Hoffuet dyner, Er och Noget slit, Met Plicher paa.

Liff Farffue Atlachis Puder.
Siuff huide achtig Puder, som er falmet.

Liffarffue Thafftis dundyner.
En dundynne, huilchen Er gammell och Nogle Plicher paa.

Grønne Atlackiß Vnderdyner.
Thou Wnder dynner met Nogle plicher paa Och gammell.
Firre Grønne Adtlaschis puder Med Perßianische gylden- 

støche, for Enden findiß Nogle plicher paa Och Ehr gammell.
Firre Grønne Wederskindts Thafftis hoffuet dyner, den 

Enne er gammell Och Met plicher Paa.
Danske Samlinger. II. 15
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Thou Grønne Wederschindtz thafftis puder.
Enn slet grøn Thafftis pude, huilchen er gammell och 

for ßlitt.

Gulle Thafftis dyner.
Threi Gulle thafftis dyner, Slet gammell Och met huller Paa.
Thou Gulle Thafftis hoffuet dyner, Er gammell och Met 

huller Paa.
En Guell thafftis Pude.

Fioll Blaae Atlaschis Puder.
Threi Blaae Atladschis Puder, huilche Ehrre for slitt och 

met plicher paa.
Blaa Atlaschis dyner.

Femb fiolblaa Eller fiolbrun Blaae Attlaschis dyner Met 
plicher paa, Som er fyldt de fire Och den femte gandsche 
gammell och Vbrugelig, som er Icke Wden Jt Offuer Thong.

Thou hoffuet dyner, den Enne er Icke fylt.

Huide Atlaschis dyner.
En huid Attlaschis dyne, gammel och Noget støt.
Thou Tafftis Matratzer, gammell och Noget støt.
Enn huid Atlaschis hoffuet dynne.

Wederskinds Tafftis dyner, Blaae oc Røede.
Thou dyner Aff Blaae och Røed Wederschindtz thafft, det 

Enne offuer thoug er ganndsche forslitt, den Anden Met 
plicker paa.

Enn Jcke Stoppet, huilchen er gammell och Met pli
cher paa.

Thou hoffuet dyner, Thafften gandsche i Sønder Reffuen 
och den enne Jche fylt.

Thou Blaae Wederschindtz och Røed thafftis Puder, den 
Enne i Synder Reffuen Och Erre gandsche gamle och forßlitt.

Thou Blaae wederschindtz puder Met Persianische Gyllden- 
støche for Enden.

En liden Blaae Thafftis Pude Met Plicher paa.
Ehr Vdi Bemelte Cammer 6 storre firre Kanttet hylder 

At lege Kleder paa, huor aff de threi er omhengt met Boelldauid.
En Hørgarns dreis dug, som Er vbrugelig.
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Noch findis wdi bemelte Kiste:
Sex dreyells duge.
Thou damaschis duge, som erre Vbrugelig.
Threi Par Hørgarns Pudes Waar, som Ehr wbrugelig.
Thi damaschis Handklede, gandsche forslitt och Vbrugelig.
Jt Gammell dreigells hørgarns Hand Klede, ganndsche for

slitt och vbrugelig.
Noch findis:

Jt Senge Thecke Met femb Breder Vdi Blaae och Røed 
Prolßagt Mett Røed Baye wnder fouret, huilche nu er gammell 
och Plicher paa.

Enn Liff farffue Atlaschis dynne, Noget Slitte, Met pli
cher paa.

Thou grøn Achtig Thafftis Vnderdyner, som thafften er i 
Stocher paa.

Enn Liden grøn thafftis hoftüet dyne, som er falmet.
Enn Vlmerdugs dun dyne Met blaae striber och hüll paa. 
Enn liden Vlmerdugs Pude Med Blaae striber, Vden Waar. 
Enn Blaae digtens Wnderdyner.

Vdi dochteren Losemente.
Er Stuenn Omhengtt med Røed Klede.
thou Schiffuer niet stabeler.
Enn Jernn Kackelouen.

Wdi Rost kammersit.
Musqueter 54.
Forket stocker 22.
Bandeier 43.
Thrommer, som er vbrugelig, 2.
Hellebarder 9, denn Enne i Sønder.
Lunter 27 Smaa Kniper.
Kulle Forme 2.
Geheng Och Beiter 64.
Storre Sauger for vden Skafft 3.
Store Slags Suerd 6.
Picker 19, ßom er i Sonder och Vbrugelig.
Brede Hacker vden Schafft 34.
Spidtz hacker 106.

15’
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Bredachtig Jern Hacker 61.
Leder Spande 139.
Leder Spande Wden Haneke 17.
Henge Laase 15.
Ryst Wogens Vinder 1.
Storre och Lang achtige Kober Flader 1.
Walbergh Begre met Loug 12.
Storre Valbiergs flasche 1.
Spidtz Budicher aff Valbirch 3, giort lige 

som en Secke pibe.
Høyg gammelt staab Aff Valbirch 1.
Puder Bøfler 8, for Mallet met guld och 

farffue.
Begre 4, formalet met guld och Røed farffe.

huilchet
er gandsche 

> Ormestuche 
och Sønder 

en dell.
Skoller Røede och forgylte 4 langachtig och 

de 2 thrinde.
Ledicker Røde oc forgylte 3.
Kromhorn 3, Beslagen paa Enderne och forgylt.
Store Jern Stenger 6.
Jern Bolter 2.
Jern Weger Lange 2.
Hammet Med schafft gandsche Aff Jern 2.
Storre hammer Vden Schafft 3, den enne i Sønder.
Meßing Lamper 1.
hals Jernn 1.
Hand kloffuer 1, Røde Anstrugen och fattet vdi Jt Laas 

till Sammens.
Storre heffte tøy met fire storre Kobber Blocher Ehr 2 Aff 

thougell, Samme heffte tøig aff thougel, Enn met 2 Kobber 
blocher, den enne Met 9 thridßer, den Andenn Met 8 thridtzer.

Meßing Blocker, huer Met 4 thridtzer, 2.
Jernn Bloche met 4 thridßer 1.
Storre fielt Vden schafft 1.
Jeren 13 stocher och haffuer Veret Brugt til Mynten.
Jernn Stempell 65.
Credentze foeder 8.
Blye Render, findiß Et lidet støche.
Seigell Lerredt 3 store stycher.
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Hagere 8, Med dieris till Behøring.
Firre Kantet Jern Ringe 23.

Vdi Mynten.
Wegenne omhengt Met grønt Klede, huilchet er gammell 

och forslit.

Vdi dett lange Hus Paa Schandtzen.
j huid fur Schiffue.
thou Røede stolle met leder.
thou Stolle Vden Røgh met leder.
Enn fur schiffue.
Enn gammell laug Indianische Stoell med Røed leder paa 

Sedet.

Wdi Kammer Junckerenns Kammer.
Enn Egge Schiffue.
Enn Jlld schuffuell.
Enn furre Sengh Met himmell.
Enn Røg stoell Met Sort Leder paa.

Paa det Mellumste Lofft.
j Røed schaff med 2 glaß dørre.
j thrind schiffue i Rundellen.
Thou lange Stoelle Noget forgylt.

Paa Lofftet Vnder Tagit.
Thou hørgarnB Lagenn.
Thou gammell dregells duge, er Vbrugelig.
Thou Bencke dynner, gammell och Vbrugelig.
Enn Wand Kande aff Thin, som till forne haffuer Standen 

Wnder den sølff Brønd i Kong. May. Sommer Gemach.
Jt Støche Tauffuel.

Wdi Apotekitt.
Thou fur Schiffuer.
Enn gammell Sengesteed.
Enn Benck.
Enn graae Stoell Med Røg støche och Leder paa.
Enn Stoell Vden Røg met leder Paa.
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Efftersehreffne Jnuentarium haffuer Carll Rytter Annammidt, 
Som till forne J Slodtz schriffuerendtz forseiglede Jnuentarium 
wor Jndførdtt.

Wdi dend Offuerste Port stue.
j Gammell Skiffue.
j Sennge steed.
j glar Løgte.

Vdi Riøckenet.
j gammell Schab.
7 Retter benche.
2 Storre Brand Jernn.

Vdi Kiøcken Kiellderen.
3 Retter Benncke.
j Gniebennck.

Vdi Mund Rockens Cammer.
j Slaug schiffue.
2 Senge Steder.

Wdi Rider Rockens Cammer.
j Gammell Schab.

Vdi Bagersit.
3 Senge steder.
j deigen truff.
j Jernn Racheloffuen.

Wdi Sølff Cammeritt.
2 gammell SchifTuer.
j Senge Sted.
j Bencke.

Wdi Spidfle Riellderen.
j Brøed Riste.

Vdi Riøcken schriffuerens Riellder.
j Jernn Racheloffuen.
j Schiffue.
j Sengesteed.
2 Wbrugelig Bencke.
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Wdi Borgestuen.
j Jernn Kacheloffuen.
3 Bencke.

Wdi den lille Riderstue.
j Jernn Kacheloffuen.
2 Bencke.

Wdi Cammertienerens Cammer.
j Schiffue.

Wdi den Storre Rider Stue.
j Jernn Kackeloffuen.

Vdi Frøckernis Pigers Cammers.
j Jernn Kacheloffuen.

Wdi de Wnge Herris Studere Cammer.
1 Jernn Kackeloffuen.

Paa Eddel Knabbernis Cammer vnder taget, 
j Jernn Kackeloffuen.
2 Bencke.

Wdi dett Cammer wden for Eddell Knaberniß
Cammer.

j Jernn Kackeloffuen.
Wdi Thaarnidtt.

4 Klocker.
j Seier Werch.

Vdi dett danske Candtzely.
j Jernn Kacheloffuen.

Wden for Cammeridtt.
j Bennck.

Wdi dett Tydsche Candtzelye.
j Jernn Kackeloffuen.

Paa den Blaae Stue offuer det dansche Candtzel 
j fur Schiffue.

Wdi M. Tommis Frøckernis Skreders Cammers.
j Gammelt Sengested Med himmell.
j Benck.
j Brannd Jernn.
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Vdi Cammeßitt Nest wed. 
j Gammell Schiffue.

Wdi dett Cammer Jnden for Mester Thommeses 
Cammer.

j Schiffue.
j Bennck.

Wdi Mester Erenst Kongens Skrederß Cammmer. 
j Jernn Kackeloffuen.
3 Schiffuer.
3 Bencke.
j gammell Senge sted Med himmell.
2 Sengesteder Aff Bredder.

Wdi Win Kiellderen.
2 für Schiffuer.
3 Bencke.
j Brandforck.

Paa dett Mellumste Thorn wdi de Tuende 
Nederste Cammer.

j Jernn Kacheloffuenn.
j Schiffue.

Wdi de Thuende Øffuerste Cammer i for^e Thorn, 
j Jern Kackeloffuen.

Wdi Welby. Otto Krags Loßementte.
2 Jem Kacheloffuen.
2 Schiffuer.
2 Bencke. 
j Retter bennck.

Paa Fruen Tømmers Gemach.
j Jernn Kacheloffuen.

Wdi dronningens Pigers Cammer.
j Jern Kacheloffuen.

Wdi Frue Wibickis Cammer.
j Jern Kacheloffuen.

Wdi Greffuens Soffue Cammer.
j Jern Kacheloffuen.

Paa M. Marckußis Cammer.
j Jernn Kacheloffuen.
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Wdi Rockens Cammer. 
Jernn Kackeloffuen.

Wdi Smøcke Cammeredtt. 
j Jernn Kackeloffuen.

Paa Cammer Jonchers Cammer, 
j Jern Kackeloffuen.

Wdi Frøckernis Gemach, 
j Jernn Kacheloffuen.

(Kakkelovne tilkomne efter 1636) 
Vdi dronningens Gemach, 

j Jernn Kacheloffuen.
Vdi Winn Kiellderen.

j Jernn Kacheloffuen.
Wdi Køckenett.

j Jernn Kacheloffuen.
Wdi Cammertieners Cammer.

j Jernn Kacheloffuen.

Wdi Slodtz herrens Stue.
3 Stolle Med Røgh och Leder paa Røg støchet och Sedett.
2 Stolle Wden Røg med Leder paa Sedet.

Wdi Skriffuer Stuen.
j Schiffue, Røed Anstrøgen.
j Røeg stoell, graa Anstrøgen Med Leder Paa och Stueckenn.

Wdi Slodtzfogdens Camer.
2 Stoelle Med Røg och Leder Bedragen.
j Stoell Vden Røg med Leder Paa.

Noch Findis, Som Er gammell Och Gandsche 
Wbrugelig, Paa lofftet och Adtschilige steder dette 

Efft erschreffnn e:
Enn Stoer deell Støcker Røg stolle.
Enn Stoer deell Stolle och Støcher for Vden Røgh.
Enn deell gamlle Støcker Kurffue senger.
Hørgarn Blaaegarns Lagen och duge 13 Støcher.
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Schiffue thecken aff Reed Klede 9 stocher.
Blaae Skierteckis Sperlagen 6 stocher.
Kapper der till 1 stoche.
Kapper Aff sort dueliche till stolle 4 stocher.
Senge thecke aff prolsagt 1 stoche.
Blaae seng Klede 2 stocher.
Thecker aff Roed Baye till Stolle 4 stocher.
Storre och smaa Stocher sort Baye, som haffuer werret 

Brugt till Thapedtzeriett, 8 stocher.
huid Baye 1 stoche.
Sortt Klede 1 stoche.
findiß Nogle Stocker gammell gulachtig och Roed Klede, 

som haffuer veret Om dragen Paa wegene och er Nedtagen.
01anndis Skiffue Steen 1.
Skammell Medt Suorffuidt Piller 1.
Salpetter 1 fdr.
Stott harpix 1 fering.
Jernn slaug till fyr Crandtzer 1 fdr.
Stott glas 1 Otting.
Saug Sponner 1 tonde.
Stott suoffuell 1 fdr.

De mange i Texten indskudte Parentheser med Aarstallene 1636 og 50 
eller med Bemærkninger om, hvad der har været Tilgang siden det forrige 
Inventariums Optagelse det førstnævnte Aar, synes udelukkende at være til- 
føiede af Kammerraad Lassen, hvad den nyere Skrivemaade ogsaa tyder paa. 
Formodentlig støtte disse Angivelser sig dog paa Oplysninger i Inventariet af 
1650, efterdi det tidligere af 1636 neppe har været til paa Lassens Tid.

Under Trykningen har jeg erholdt Vished for, at Originalen til det her 
aftrykte Inventarium tidligere har været i Cancelli-Archivet (nu Justitsmini
steriets Archiv), i hvis Registrant dog alt før den nuværende Archivars Tid 
er gjort Vedføining om, at det ikke længer findes der, men Tiden eller 
Maaden, hvorpaa det er gaaet tabt for Archivet, kan ikke nærmere oplyses.
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Videbrcv for Nordby på Samso.
Meddelt af Kammerråd Rasmussen, Godsforvalter på Gisselfeld.

(Af Vedtægter for Landsbyernes Agerbrug førend Udskiftningen er flere 
forhen trykte, da de indeholder vigtige Bidrag til Oplysning om disses ældre 
kommunale Forhold. Dog har disse nu ingen Betydning mere, da Udskift
ningen forlængst er foregået overalt i Danmark med Undtagelse af i Nordby 
paa Samsø og nogle få andre Steder, hvilken By endnu giver et Billede af 
alle Landsbyer for en 100 Aar tilbage, noget man ellers nu må søge Underretning 
om i Sagnet (se f. E. F. Carlsens Rønnebæksholm og Rønnebæk Sogn S. 44—50). 
Derfor vil Nordbys endnu i Brug værende »Bylov« have Interesse ikke alene 
som Bidrag til Kendskab til Fortiden, men ogsaa til Oplysning om endnu 
bestående forældede Forhold, om hvilke forøvrigt henvises til en Afhandl, 
af M. i Dansk Månedsskrift fot 1864. O. N.).

Noerby Sogns Bye-Lov,

Som af Samplig Norby Sogne-mænd er Vedtagen og sam
togt at skai holdis udj alle sine Punter Jnde holdendis om Vije 
og Vedtægt udj March og Bye, som herefter

Følger

1 Artichel.
1. Om oldermand at Sette.

Oldermanden skal af fire af de Elste Mend udj Sognet om 
S. Pauli dag udlægges og huem, som da til Oldermand Bliuer 
Udlagt, og iche Vil Være, skal giue derfor til Byen 1 Tde 
Øel for sin Motuilligheds skild.

2. Bliuer Samme Mand udlagt Det andet Aar til Oldermand 
Jgjen og enddaa iche Vil Være, bøde da Jgjen til Byen 1 
Td. Øel og siden være fri der for ald sin Livis Tid.
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3. Om Gaadestefne at holde.
Huo som ofuer falder Oldermanden enten paa godestefne 
eller huor Forsamling skeer at tale paa Sogneds Nette, 
Enten med skiends Ord Eller Trusel eller i nogen Maade 
gier hannem nogen Uret, daa Bøde der for til Byen 4 skip. Big.

4. Gier Oldermanden Jgjen nogen Uret, daa bøde hånd 2 
skip. Biug og skal skorsBmendene hafue samme Ret.

5. Huo som iche Møder til gadestefne i Rette tid, eller naar 
Oldermanden Til Liuser Eller hans Visse Bud uden Loulig 
forfaald, bøde der for 1 fdk. Biug.

Om uliud paa gaade Stefne.
6. Huem som staar og bruger en skiens Mund til Ulyd at 

forstørre huad som taalis om, Bødder for til Byen 1 
skip. Biug.

7. Huo som Løgter hin anden paa gade stefne, bøde derfor 
1 skip. Biug.

8. Men dersom den der Løgtet er Kand bevise den aanden 
at hafue Løgtet, daa give derfor 1 skip. Biug.

9. Huo som ofuer falder en anden med skiends Ord eller 
haanlige Gloser paa gaadestefne eller huor Forsamling 
skeer, da bøde derfor 2 skip. Big.

10. Huem som Unøttig Suer eller Bander, Vere sig smaa eller 
store, giue derfor 1 fi til de Fattige, som Oldermanden skal 
opbære imod Rægning.

Om Tvist.
11. Dersom tuistighed skeer, førend pant skeer, daa Older

manden at udnefne 4re Mend, som derpaa skal kjende, paa 
det ingen Viider Trette der om skal for aarsagis.

12. Om Pantmend at Sette.
Der skal Aarlig Være 12 Pantmend, som i det Ringeste 
tuinde Gange om Ugen skal være forpligtig til at gaa til 
Gaarder og giærsel og eftersee huad Brøst feldighed der
paa kand findis og huilche Mands gaard der findes brøst 
og feil paa skal de den strax ad Vare, og skal han gifue 
den derfor 2 /3 og dersom gaarden ej strax blifue lugt, 
daa at bøde derfore for huer dag den blifuer liggende 

1 skip. Biug.
Om Ofverfald.

13. Dersom Nogen Ofuerfalder Paantmenden, naar de dem
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skal Pandt, endten ved skiends eller skielden eller slag, 
bøde derfor til Byen 2 skip. Biug og derfor uden Være J 
Herskabeds Unaade.

14. Findes Paantmendene ey at Eftersee gaarde og gjærsel 
huer Uge som for melt er, daa bøde derfore for huer 
Person 1 skip. Biug.

Om at Paante.
15. Huilcken Paant Mand, som Ey Vil strax gaa at Pandt for 

Louglig pant, naar de af Oldermanden bliuer tilsagt for at 
faarekomme Vidre Proces, daa bøde derfor 2 skip. Biug.

16. Om Giersel at Luche.
Skal Gaardene være Loulige tillugt og Bestaaende, at Ey 
Nogen der paa kand hafue at klage og skal de iche Alle- 
neste Være tillugt uden den bestemte tid, men endogsaa 
gjort saa høye som Ret og for Svarligt kand Vere; naar 
de af Pantmendene bliffuer Effterseet, huis gaar eller 
gjærsel, som daa iche findes Loulig, bøde derfor 1 fdk. Biug 
For huer dag de ligger, og skulde det hende sig saa, at 
Den blifuer liggende J otte Dage, da bøde derfor for huer 
Dag de ligger og for huer gaard, uden Vejr og Vand det 
for hindrer, 1 skip. Biug.

17. Ligesaa skal holdes med jorden i Byen og alle gjersel og 
stenger.

Om Vogn Leyer.
18. Vogn Leyeren skal i Ligemaader uedliige holdes, at ingen 

skal paa klage under liige Paa Buden straf.
19. Huem som kjør, Rider eller gaar Jgjennem nogen af Vogn- 

Leverne og Ey tillucher dem efter Sig, skal giue for huer 
gang, enten hand er Liden eller stor, 1 ß og til Byen et 
fdk. Biug eller strafes med gabestochen.

20. Om Plant Beder.
Plant Bederne skal være tillugte tredie Dagen efter til 
Liusning med Loulig og forsuarlig Luchelser, huem som 
findes her udj forsømling, bøde derfor til Byen 4 /3, som 
Pantmende skal uedpant paa ferske gierninger inddriue og 
derfor uden til Byen 1 skip. Biug.

21. Og huis Beder, som ligger mit udj Deelen og ingen Lu
chelser findes fore, naar efterseet bliuer, da at være samme 
Beder quit.
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22. Huem som oprøcher sine Luchelser eller giør ouer gang 
enten paa sin egen eller andris førend den Meening Mand 
Vedtager, bøder derfore til Byen 1 skip. Biug.

Om Løest quæg.
23. Huilcken mand, som seer noget Løst Quæg udj heyneden 

og ey giue det an for Pantmendene, skal bøde derfor til 
Byen 1 skip Biug.

24. Samme Løse quæg skal Pantmendene strax lade hinte og
i Gadefolden inddriue og tage for

huer Høved . . . . 2 li
et Suin..................... . 1 /3
et Faar eller Lamb . . i a

huis Pantmendene det iche strax giør, effter at de ere
loulig advaarede, bøde derfor 4 /i.
Og dersom nogen tager U-louligt af gadefolden, bøde for 
huert Høued enten lidet eller stort 1 Td. Biug.

Om Tyring og Bieed.
25. Forbides at ingen maa enten tyre eller Beede før en det 

er med Moenige Mends Samtøche, huo her imod gjør, bøde 
til Byen 2 skip. Biug.

26. Ingen maa enten Tyre eller Biede i Ringeste maader, huor 
hånd ingen Felled hafuer, huo dette Understaar sig at gjøre, 
bøde derfor 1 Td. Biug.

Om Løest quæg, som er af liust.
27. Huem som Lader Noget gaa Løst, effter det er af Liust, 

værer sig Kiør, stude, Bæster, faar eller giæs, bøde derfor 
2 skip. Biug.

Om Wedtegt.
28. Oldermanden skal huer Søndag udnefne 4re Mand, som 

skal afsige huad de samplig skal gjøre og lade J Nest 
Effter følgende Uge sig enten I Mark eller Bye, og huad 
samme Mend afsiger, som kan være til Byens Nøtte, skal de 
Andre lade sig nøye med.

29. Og huo som bliuer Utagen entten at giøre Vedtøgt eller 
siune og iche vil gaa, bøde derfore 1 skip. Biug.

30. Om Uuant Queg, som springer Ouer Heinedsgaarde.
Huis Queg, som springer ouer heyneds gaarder og løber 
Aartagendes, som er af liust til forn og ey er ført heyt 
paa, betaler for huer hefde 4 skip. Biug.
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31. Ingen maa ey heller Sette Mere quæg Eller Bæster til 
græs ind hans Fellig kand tilstreche, huo det gjør, skal 
bøde for huert høfued 4 skip Biug.

Om Ploug Øeg.
32. Ingen maa biede med sin Plugøeg, eliter at Solen er ned- 

gaaen, men skal om Natten holde dem J Tyre, huo her 
imod giør, bøde til Byen 2 skip. Biug.

33. Ingen Maa og ey heller hafue Meere end 3 Sum paa huer 
otting Jorde, findis nogen herimod at giøre, bøde for sin 
Forseelse 2 skip. Biug.

34. Om Quæg at Drifue til Bids eller fraa.
Huo som Driuer ouer nogen Mands Korn Deel med sit 
quæg til Bids eller fraa, Saa at derpaa Klagis og dette be
vises, bøde derfor til Byen 1 skip. Biug.

35. Om Fremmed quæg paa Hæden.
Ingen Mand maa indtage noget Fremmed quæg paa Hee- 
den eller til græs uden med Mønning mands Bevilling og 
Samtøche, huo Det giør, skal haue for brut til Byen 2 skip. 
Biug for huer Høide.

36. Om føll Øeg.
Huem som tyrer noget Øeg med Føl nær ved som Koren 
Saaed er, saa at føllet Løbber og strepper og slider Kor
net, Daa skal den, som det Eier, bøde derfor til Byen 4 
skip. Biug.

37. Ingen Mand Maa heller om Høsten sette Deres heste 
eller Øeg i Tyre, dersom Kornet staar enten i Røeg eller 
Kierf, og det for Bøtte af en sted paa en anden, men skal 
tyre paa den sted, huor Kornet er aftagen, huo her 
imod giør, bøde for huer gang hånd dermet betreffes 1 
skip. Biug.

38. For huer en hest eller Øeg, som slepper løes af tyret, skal 
bødes for huert Høued til Byen 1 fdk. Biug.
Og giør det nogen Mand skaade enten paa seet Koren 
eller Eng, Daa Ey ermand en at betaale skaaden Effter Danne- 
mends Sigelse.

Om Klagemaal.
39. Dersom nogen paa gadestefne beklager sig at være skeed 

skaade enten paa sit Koren eller græs, daa skal Older
manden straxen udviise ham 4^ Mend, som skaden kan
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besigte, som strax skal afsiige deres Siun, huor meget der 
kan være giort skade for, og der som dem skyldige, som 
skaden hauer for aarsaget ey med gode straxen vil betaale 
dem, der skaaden haue liit, skal Oldermanden strax befale 
Pantmendene at gaae bort og Pante samme Mand for huis 
ham er tilsagt at betaale og Lefuere den Skaden hauer 
liid panded ind til hånd Ud-løser det, og Pantmendene 
Nyder for deres Umage 4 [i.
Dete er saaledis Vedtagen, formedelst ald anden Trette 
Derom til tinge kunde spaaris.

Om Tyrning.
40. Huem som Tyrer i nogen Mands Korn eller Eng, Betale 

skaden og giue til Byen 1 skip. Biug.
Foruden Herskabs til tale og den som skaden hafuer liid, 
staar det fri for den skyldige efter hans Majestet Lov og 
for ording at søge.

41. Ingen Maa føre Tyre l heynden efter Plog er lagt uden 
Mønning Mand Ved tåger, daa Maa huer mand haue saa 
mange Heste eller Øeg i Tyre, at hånd kand indhøste sit 
Korn med.

42. Om Nogen Slaar fra sin Reen Broder.
Slaar nogen Mand eng eller korn fra sin Riien Broder 
eller i huilchen Maader hånd giør hannem Uret paa korn 
Eller eng, daa skal hånd sige hans gien part til, førend 
han klager og klager der nogen Uret paa gaadestefne, daa 
bøde hånd 1 skip. Biug.

43. Om Nogen Pløyer fra sin Reen Broder.
Huichin Mand som tøchis, at hans Reenbroder skal haue 
Pløyet fra ham, skal det til kjende giue for sin Older
mand, og daa skal hånd Være forpligte at skafe ham 6 
Mand at forfare, om hånd er skeed nogen Vskiel og skiche 
hannem Ret om saa findis, findis der Daa nogen at haue 
Pløyet for sin Reenbroder eller Samlet V-til-Børlig steen, 
Daa, som siunet ouer gaar til Byen, 2 skip. Biug.

44. Om gamle Balse at Bryde.
Huo som opbryder gammele Balse, som hauer lagt mellem 
Reenbroder og anden af gammel tid og iche findes paa 
hans eeget, bøde 2 skip. Biug.
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45. Om Wand sted at Rødde.
Naar Nogen tilsiges at Røde Vandsted, at gjøre Broer 
eller i andre Maader i Byens arbyed, daa skal den, som 
heste og Vogn hauer, Være tilstede der med og De, som 
iche Heste eller Vogn hauer, skal være tilstede med skoul 
spaade under 1 skip. Biug.

46. Om Dend som Ligge for Holden.
Huem som findis at ligge for Høfden, hand skal hafue 3 
føder Meere en som hans Reenbroder, og skal der gjøres 
i huer Deel en laug høfd, og huem som Drifuer med sin 
Plog, saa at Der paa klages, Daa skal den, som siunet 
ouer gaar, Bøde til Byen 1 skip. Biug.

47. Om Giæs findis i Hejneden.
Dersom nogen Mands giæs findis i Hejneden, som lemmed 
er, Daa Maa og den som dennem finder iche slaa dem til 
Døde, Men indriue dem J gaadefolden og den godsed 
Eyer betaal skaaden og bøde til Byen, som for skrifuet 
staar, ligesaa skal holdis med alt quæg som findes J Hej
neden undertagende flyendes giæs, huo dennem finder og 
kaster efter dem og giør dem skaade, daa haue skaden 
for hiemgield, og der som nogen ouer kommer dem at 
gienne dem til folds, daa maa mand lemmed dem paa 
deres fiere og iche paa Kiødet.

48. Om V-Loulig Veye.
Skal og ingen her effter gjøre dem V-loflige Veye, men 
kiøre ad alfaare Veye, huo som findes at kiøre langs med 
nogen Mands agr og det kand ham ouer bevises, Og blifuer 
siden giort nogen Veye der effter, daa skal den, som slig 
Veye først begønder, giue 2 skip. Biug, og den der effter 
kommer, giue 1 skip. Biug.

49. Huo som Driuer nogen Mands Korn eller Eng med Plog 
eller Drifft og derpaa klages, bøde 1 skip. Biug.

Om Løvsty.
50. Skal ingen for Driste sig til med sit quæg at driue ouer 

nogen Løvsty den stund heigned er, først for biudes den 
sty fra Nørre gyde i Morup og til Morup Løche-horn, 
dernest den sty fra Soel Berg til Kierchesteten, den sty fra 
Morten Laurfiøns og til Oesen, den sty fra Morten Laur- 
liøns gaard og til Møllen og fra Rasmus Gunderfiøns gaard

D&u»ke Sunlin^r. II. 16
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og til Potten, fra Espens Hierne til Jens Michelsens Mølle, 
fra Jens Madtzens gaard til gammel Mølle, huilche styer 
forbydis iche at gaa paa, men alleniste med quæg at driue 
paa, den stund det er J heygned, Item for bydes den 
Løvsty fra Potten og til Lundtzende ouer aggerendene, alle 
Løvstiier, som nylig paafunden ere, skal i lige maader for 
budet Være, huo her Jmod giør endten at age, Driue og 
bruge nogen Lovstjj og V-lovlige Veye i heygenden til 
skade, skal giue til Byen 1 skip. Biug.

51. Om Bag Læder.
For bydes alle Bag Lede for uden de, som ingen anden 
Forte hauer, den stund heygned Er — At drifue eller lade 
drifue noget quæg heygneden til skade, findes nogen 
Mandtz quæg at komme Jgjennnem samme Leed, Være 
sig huo det til høer, skal den som Bag Leyed eyer, 
om nogen skaade skeer, betaal skaaden og til Byen 2 
skip. Biug.

52. Om Kaanborg.
Skal Møenige Sogne mend bode Bønder og standsuenne 
lade sig finde ved Kaandborg, naar Oldermanden tilsiger, 
og en huer at gjøre Deres Luchelser ferdig, føre de derfra 
gaar, under 1 skip, Biug.

53. Om Løng at skufe..
Forbydes at ingen Mand Maa bruge Vor høede med Lyng 
at skufue, graue eller Ruske, huo dette gjør og kan be
vises, bøde 2 skip. Biug.

54. At ingen Maa bruge høeden til Lyng eller torre før end 
betaid bliuer.
Ingen Mand Maa bruge Høeden til græs torre eller Lyng, 
som iche hafuer betaid i heeden end og De hauer Biernig 
i Marchen, huo det giør giue derfor 1 skip. Biug.

Om quæg at indskriue.
55. Skal huer Bonde om Maria Bebudelsesdag saa vel som 

staandsuenne lade deris quæg Rigtig indskriue i Byens 
Bog saa meget som huer Vil hafue til græs og samme 
tid en huer Bonde at lade indskriue huormeget felled hand 
kand haue liggende Vdørchet udj, huor af kand eractis huor
meget de der kand Tyre.
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56. Om quæg J Auret.
Skal ingen, Være sig huo det Vere kand, indrifue eller in- 
drifue lade noget quæg i auret, efter at kornet ind høsted 
er, førend Mønnig Mand Vedtager, huo her imod giør, skal 
bøde til Byen for huer høfde hånd i saa maade Jndriuer 
1 skip. Biug.

57. Om Stob at Rifve.
Forbydes at ingen lader rifue stub Vnder tagen paa sit 
eget, huo som befindis paa andres Jord at Rifue, gifue til 
Byen 2 skip. Biug.

58. Om Staandsuendtz Faar.
Ingen staandsuen Maa haue Meere end 10 faar aarlig til 
græs, I gammel gaas og ingen Suin, og skal de drifue 
deres faar for hyrden, huis det iche gjør at hirden klager 
der ouer, skal dennem Faarene for bydis og til Herskabed 
ouersendes.

59. Forbydes at ingen enten Bønder eller staandsuenne Maa 
enten age eller bære noget hiem at brende af den giød- 
ning, som Vdkiøres paa Marchen til at giøde Jorden med, 
befindes nogen her Jmod at giøre, bøde til Byen 1 tdr. Biug.

60. Om Suyn at skere.
Skal huer Mand lade komme syn Suin tilstede, naar Ol
dermanden tilsiger, at de skulde skieris, og 2 Mand J 
huer Rode skiere dem, huis Suin, som daa iche kommer 
tilsteede og bliuer skaaren, skal giues af støched 1 
skip. Biug.

61. Om Steen at age.
Huo som vil age steen af sin Jord, Daa skal hånd Enten 
age dem til stranden eller legge huær mand uden skaade 
og dersom nogen klager, Daa give til Byen 1 skip. Biug 
og siden Rense grunden.

62. Om Hiærd at optage.
Naar Mand Vedtager med nogen hiærd, daa skal huer 
mand, naar det dem tilfalder, holde et ferdigt hjelp, eller 
gaa self, om hånd er Vden forfald, men ingen skal Vogte 
Vnder 16 Aar gammel, huo som herimod giør, Bøde 1 
skip. Biug, og skal staandsuennene Vogte huer anden 
gang saa mange som koren eller quæg hauer eller bøde 
1 skip. Biug.

16*
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63. Om Quæg at Drifue af den eene March paa den anden. 
Naar saa hender sig, at den søndre March er i heygned 
og meenige mand vid tager paa gaadestefne at drifue 
Noget quæg af den nørre paa Heeden eller af Heeden 
og paa den Nøre March og nogen forholder deres quæg 
tilbage og iche forføyer det did, som Vedtagen er, bøde 
til Bøyen 1 skip. Biug.

64. Om Mercher for hegnedtz gaarder.
Skal huer Mand Vere forpligt fil at holde mercher for 
høygnedtz gaarde, Naar de først om aaret tillugte er og 
huer gaard, som iche fmdis at være Merche fore, bøde 1 
skip. Biug.

65. Om Sær Hjord.
Ingen Mand Maa holde nogen Sær hiord, Vere sig J huo 
det vere kand, Men skal lade deris quæg Driue for Byens 
hyrde, paa det at Ey nogen skal tage skaade baade paa sit 
korn og græs, huo derimod giør, bøde til Byen 1 skip. Biug.

66. Om Oldermanden Drager Byens Erinde.
Om saa skeer, at Oldermanden Drager Byens Erinde, 
enten af Landet eller til tinge, daa maa hånd Vdvelge 
tuende af Sognemendene, huem ham løster, at Være ham 
følgagtig, og den som sig her udj anholder og Vegrer, 
bøde 2 skip. Biug.

67. Og om Oldermanden tager anden J den sted, skal det dog 
skee paa Sognedtz Bekostning med skiellig fortæring.

68. Om Møde.
Skal huer Mand i Noerbj, naar Klochen Ringer Paa gaade 
stefne, Møde, men saa som Morup er saa langt beliggende 
fra, at de det ey altid kand Effter komme saa, Men dog J det 
Ringeste skal de være forpligt at møde ved Klochen huer 
Søndag om Sommeren eller paa huad steed Oldermanden 
tilsiger. Findes nogen herudj forsømmelig, daa bøde til 
Byen for huer gaang 2 /3.

69. Om Vedtegt.
Huad som Oldermanden og de fleste af Sogne folchen ued- 
tager til Sognedtz Nøtte, Maa Ey tu eller 3 af de andre 
kuld Kaste, men alt Vjje og Vedtegt, som loulig er, 
skal holdes.
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70. Om Høestens Tiid.
Huilchen Mand, som findis i Marchen om høsten om 
Natten, skal agtis som der iche findis med troskab uden 
saa er, hånd det med loulig Aarsage aflegger og skal 
Oldermanden ulegge tuinde Mand, som om Høsten skal 
skifl’tis lili at See sig om huor til gaar J heyneden om 
Nattetide.

71. Huem som lindis J Marchen enten om høst eller Bygsæd 
under prædichen. naar gudtztjenneste forrettes, bøde 2 
skip. Biug.

72. Aaldermanden skal denne Voris Bye Lou lefueres, naar 
hånd dertil bliuer udlagt, og skal haand holde hinde 
i god furuaringe, at Ey noget deraf enten afrifues eller 
i Nogen Maader bliuer Maculeret, saa fremt hånd iche 
Vil Vere i herskabedtz Unaade, og skal hånd flittig læse 
og gjenem granske den og legge sig efter at handthefue 
og forsuare gudtz gafuer, som J Jorden blifuer Saad 
til Menniskens føde og ophold, som hånd acter for Gud 
og Øfrigheden at forsuare, saa hånd den Rigtig holder 
og efter lefuer udj alle sine Artichler, ord og Pungter 
aldeeles Vforkrenchket, som forskræuet staar, hånd skald 
og Være forpligted til at holde Byens Regenskab Rigtig, 
om S. Pavli dag Glarere alting for alt huis, som udj 
aaret kand Vere falden, at Ey nogen skal hafue at klage 
at de Meste, huad de med Rette skulle haue, for seer 
Oldermanden sig J nogen af difie indmelte Ponter, daa 
bøde til Byen 1 tdr. Biug.

Alle Dibe omskrefne og Jndmelte Ponter, som i denne 
Voris By-Lov lindis, bepligter Vjj oB Vnderskr. Rigtig at holde 
og eflter Lefue og Veenlig ombedet Voris kiere øfrighed 
her paa steden med os til Bekrelftelse at Vnder skrifue til 
Vitterlighed Vnder Voris hender og BoeBmercher her neden 
Wnder skrefen.

Datum Norbi d. 2 Februar
Anno 1697.
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In Nomine Jesu.
Er denne Bylov 1721 in Febr. Udskrevet. Gud giue her til 
aid Lyche og Velsignelse Bode af himmelen og Jorden, Fred 
i Land og aid Velstand.

Ammen.

Efter Begiering underskrives af
G. Niemanh.

Jacob 
Mortinsen 

Hollm.

Oldermand 
samme Aar 

Jens JørgenGen.
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Beskrifning af en Dansk Visbok tillhorande Kongl. 
Bibliotheket i Stockholm.

Af G. E. Klemm i ng.

kongl. Bibliotheket i Stockholm har nyligen (Oct. 1866) 
forvårfvat en handskrift af icke ringa litterrårt interesse, en 
Dansk Visbok skrifven 1584. Den bår på yttersidorna af sitt 
pergamentsband konungaparets namnchiffer F S under en krona, 
och år skrifven med stor omsorg och redighet. Den består 
af 200 blad i vanlig qvart, af hvilka den egentliga visboken 
upptar 129 och registrett dertill 3 blad. Visornas antal år 76, 
eller råttare 75, alldenstund en år 2 gånger skrifven. Regi
stret, hvilket vi hår ordagrannt meddela, utvisar hvilka de åro. 
For ofrigt Annas senare, ånda intill 1630 talet, inskrifna 38 
visor och poemer, af hvilka 25 åro Svenska och 13 Danska, 
enligt den korta ofversigt, som hår bifogas.

Boken har dessutom tjenat som Album for en yngre åga- 
rinnas, Magdalena Bondes vånner från 1598 och foljande år; 
till henne har den blifvit gifven af Beata Urne. Sedermera 
har handskriften tillhort Posse-familjen ånda tills nu. De 
nåmnda anteckningarna hafva vål hufvudsakligen blott avto- 
grafens vårde, men flera af de vidfogade lånkespråken och ver- 
serna hafva dock ett litet interesse såsom uttryck af den tidens 
trohjertighet och naivitet; mojligen kunne de ock lemna et 
eller annat bidrag till personalhistorien, hvarfor de torde for- 
tjena at meddelas. De fiesta åro ganska svårlåsta och lemna 
flera tillfållen till gissningar.
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Regester paa Thenne 
wiisse Bog. Anno M. D. Lxxxiiij.

Therckell hannd thienner y kongens..................... 1. 210 V.
Thett war wngen herre karll hannd .... 2. 19 V.
Ther boer saa rigenn Jomfrue Sonden .... 3. 13 V.
Her Nielos och her Magnes the sider . 4. 25 V.
Och ieg wed huor en wnger suend er . 5. 8 V.
Jeg war mig saa liden itt barn, saa . . 6. 11 V.
Jeg red mig wd att Spatzere, enn stund . 7. 7 V.
Min glede och fryd och ald min Löst . 8. 5 V.
Thett war skiönnen Jomfrue hun ganger . . 9. 15 V.
Thett war herre peder hand beder lege sadel 10. 13 V.
The kongenns mend the rider paa woldeu. 11. 30 V.
Ther war Nielos margreffuensen . . 12. 30 V.
Ther boer saa höuisk en frue Sonden . . 13. 79 V.
Her Lauge och her Peder the sider offner 14. 27 V.
Slig er wnger suend y sin thalle som . . 15. 20 V.
Jeg lagde mit hoffuit thili Eluer bog 16. 12 V.
Jtt sinnd saa war ieg beden thill lost . 17. 5 V.
Her Nielos och her Thimand the . . . 18. 21 V.
Wiste ieg thett war som mig er sagt .... 19. 4 V.
Alenne er thend mit hierthe haffuer wendt 20. 4 V.
Thett war hendrik waldemarsen, beder .... 21. 21 V.
Ganntzske vnderlig er thett mig elendig att were 22. 4 V.
J Winnder op segel aff Silcke y . . . . . 23. 24 V.
Jeg haffuer ett wenn skab fra mig sagt . . . 24. 7 V.
Hin vnge herr karll aff nörre Jütland . . 25. 34 V.
Och ieg wed huor enn lund hun staar . 26. 11 V.
The wäre wel Siu och siu sindtz thiffue . . 27. 40 V.
Jeg haffuer Fornommit en stackitt thid .... 28. 4 V.
Her Nielos wnnte statt Mettelil well...................... 29. 15 V.
Wee thig elendig klaffer, O[ch] Christ giffue. . 30. 4 V.
Wrtherenn gror och Solen hun skin. . 31. 7 V.
Enn gang war ieg [paa] Dåre feid 32. 24 V.
Thett War magnos Allegreffuenssen . 33. 14 V.
Thend thid ieg wdaff Landitt For. . . 34. 6 V.
Ald werden thend haffuer ieg leitt . . . 35. 7 V.
Her Peder hånd Ganger y Garden . . 36. 39 V.
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Och huad skall ieg y Danmarck mine .... 37. 23 V.
Jeg stod for minn herris bord................................ 38. 15 V.
Thet war Jomfrue Gunderlil............................... 39. 20 V.
Kong diderick hand stander paa bernne . . . 40. 46 V.
Paa min sand ieg fulduell Ond..................... 41. 8 V.
Thet war högenn bernner Riss.......................... 42. 42 V.
Klaffer the ere saa mange thill (samma 45) . . 43. 4 V.
Alle werdsenns giede er suiglig beblendit . . . 44. 12 V.
Och Wnger suend sender hand Jumfruen bud 46. 5 V.
Mange falsche thunger the hade mig .... 47. 17 V.
Her peder hand wnthe stalt Jomfrue. M. . . . 48. 19 V.
Med kommer maa ieg Klage . . .... 49. 4 V.
Thet wor bergelantz Droning, hun . ... 50. 18 V.
Kiennde gud ieg er med sorig behafft . . 51. 6 V.
Jmeden wij y werden lefluer well..................... 52. 5 V.
Thet war Graleuer Kongens Sönn.......................... 53. 13 V.
Mitt hierthe thet er offner wonnden..................... 54. 4 V.
Huem kand hin anden thill wilge were .... 55. 8 V.
Ladt Fare min Siel thin höie Attra..................... 55. 17 V.
Min Allerkierist for glem icke mig..................... 56. 3 V.
Och y mit hierthe haffuer ieg wdualt .... 57. 6 V.
Min giede min frydt och aid min Liust . . . 58. 5 V.
Att Elske enn wen om hand er thro .... 59 [a]. 6 V.
Sildig Om en affthen ther dugen [hand] driffuer paa 59 [b]. 20 V.
Ther lader sig mangen sige, en wen bode huld

och thro..................... ..................... 60. 3 V.
Inngen paa min bag Skennder................................ 61. 5 V.
Jeg haflde mig achtet y Fryden att Leffue. . . 62. 5 V,
Thennd Jomfrue paa the stinde stod. 63. 3 V.
Her Benndicks rider sig wnder öe . . . 64. 13 V.
Kongen och strange the sider offuer bord. 65. 30 V.
Jeg drømpthe en dröm om natten ieg La<i 66. 5 V.
Med thiden thet skier io lenger och meer. 67. 4 V.
Min allerkierist for glem icke mig 68. 3 V.
Sildig red med thend rider god..................... 69. 10 V.
Thro och loffue thet achtis mig gandske ringe . 70. 4 V.
Ingen störe plage j werden monne were . . . 71. 14 V.
En stanndende stridt y suerge ..................... 72. 24 V.
Jeg haffuer kier som ehren thill hör. . 73. 4 V. (eller 8?)
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J frydenn will ieg leffue en stundt . . 74. 6 v.
Thet war wngen herre kaarll . ..................... 75. 17 v.

Desutom i början:
Saa lenge haffuer ieg borred fröctt derfore . 4 v.

Beatthe wrnne med egenn handt.
Svensk) Inntett wett Jagh så dyrtt att ware . . . 6 v.
Svensk) Jagh gick migh vth En sommer dagh . . . 13 v.

(Denna och de 11 följande åro skrifna af Karin 
ülfsparre).

Svensk) Från Gudh will iagh Ey skilias . 6 v.
Svensk) Till tigh Af hiertans grundhe 4 v.
Svensk) Waner j nödh och wäner i död 6 v.
Svensk) Mit Håp och tröst och All min tillit .... 9 v.
Svensk) Kåm Herre Gudh medh tin hielp och tröst. . 15 v.
Svensk) Jagh will En wisa begyna om min lycka oblidh. 5 v. 
Svensk) Då iagh war vthan quida............................... 5 v.
Svensk) Kunde iagh nu skriffua, alt effter mit begiår . 16 v.
Svensk) J gudz hånder wår liffztidh står..........................24 v.

(Af Jöran Johanson Ekeblad [enligt versernas 
begynnelse] 1629 den 5 september widh 
marienborgh j prysen j lageret).

Svensk) Kårteligh iagh begyna will......................................... 4 v.
Svensk) Kunde iagh siunga medh min tunga (afbruten) l1/9 v.

Det giörs behoff At ieg thaalmodig ere . . . 6 v.
Jeg war mig saa trett och mod. ... 9 v.
Sirigri site y byen spinde hun guld prude . 1 v.

(och början på den 2* v.).
prise will wy den sommes thi................................ 6 v.
Allt wede ieg hor den rosen der hund staar 4 v.
Elskon er saa wnderlige thinge . . , 5 v.

I Slutet:
Her Sallemand heder denn gieffuiste Rider . 32 v.

(1586. \Xt EFW. Egenn hanndt.)
Dedt war om enn Løffuerdag ded Regniidt wnder öe. 24 v. 

(Samma stil.)
Jag stor mig op en moringen stynd . . . 2 v.

(Slutet felar, 1 blad bortrifvet.)
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Kongen wdaff Engelandt hand gaff wdj Closter . 15 v.
(En 16° utstruken.)

Bonnden thalle wed hustu sinde . 13 v.
Svensk) Den skiöne sumers tid................................................ 7 v.
Svensk) Hiertelige iag mig frögder den sköne somers tid. 6 v. 
Svensk) Vnderlig ästu werldzens Svick.................................4 v.

(Dessa 3 på Råbecks gård 1599, åt Jungfru
Malin Bonde.)

Wduallt har iag wdi eren Aff hiertten en trofast ven 7 v. 
Wtsatt aff thiiske.

Svensk) Mett hierta ähr ifrån all glädie wentt.... 7 v.
Svensk) Jagh stodh migh vp En Mårgon vppå så Ion-

ligh En stadh....................................................21 v.
(Denne och de 7 följande äro äfven skrifna 
af Karen Clfsparre).

Svensk) Her Esbjörn tienar vthj Kongens gårdh ... 29 v.
Svensk) Hår Pädar Bor sig wte med ådh, Han åtte

döttrar fäm............................... 59 v.
Svensk) Ebbe han drömer En dröm om nat 20 ▼.
Svensk) Siuerdtt går sigh j stugun jnn . 21 v.
Svensk) Leijonet löper vthij lunden ... 9 v.
Svensk) Thett war biskop waldemart söner..........................18 v.
Svensk) Jagh tackar tigh kiare herre, at tu haffuer

migh beuarat vthj thenne her natenas fara. 10 v.

For rode ögen Jthem thag reffue ister.. .
För flecke y ögn Jthem thag persile . . .
For pot alle etc. (5 recepter).

J borjan:
dene bok hører madelene bonde til gvd geve henne glede 

oc likelig sspel.
gørel pårss daater.

skreffuet paa busie klaastr paaske dag 1598.
met armod oc riigdom lader ieg meg nyge 
huad gud oc lycken wiill meg tiill foye.

(annan hand) Beath huitffell.
e. h.
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Enn Bønn som jnderlig aff hiertid gaar 
trenger sig giemen skyen for herren hun staar. 

Elisabet huidtfelldt.
E. h. 1598. 

gud hiellper alle ham for throue 
nod oc sorrig war alldrig ssaa stor.

Beatthe wr[ne].
gud hielpe mig her saa att ieg helst hiemmerig kand faa. 

lisebett friis
met e. hand.

Her gud hielp mig aff all min nod och frj mig fraa denn 
eivig dod.

Kkan Sunn.
med e. hand

Ros dig icke for lyckenn er god 
hund kannd snartt wendis dig y modz. 
gud giffue wij her konnde leffue saa, 
att wij himmerigis gled maatte faa 
dett wnde oss gud alle samen
amen.

Jenns Bonnde.
m. e. h. 

gud trøste alle bedrefuett hierte.
wollff bonnde

m. e. h.
elle holm

Gud wnde oss att leffue saa 
att wii himeriges glede maa faa 
ded une os gud alle samens 
ho dett begierer siger ammen.

giorel Jens daather.
IHS.

Denne bogh horer migh Magdalena bonde til Er hun mig 
giffuen af min aller kieriste morsoster, Jomfru Beatte (Huitfeld 
struket och åndradt till) Wrnne gud giffue baade hinde och 
mig dett euige salighed Amen.

fru[c]t gud och gior ret och forlat dig icke paa men- 
nisken

M X. B x.
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H G A T anne wallstorp. m. e. h.
E S M K W Kistin Wrnne. emg. haand.
1: 5: 9: 8: G G R. I D T. Holger Vlffstandtz Ehandt. 
1598. T G S A M H. Ane Skagaardt hansis datter.
Torsthen Christophersson hicke berig.
W. W. S. S. Wlff Jönsonn.
Forsett lycke kommer well, hille borre pors, medtt egen 

haand skreftmd paa skouersöö Den 13 Martj 1598.
15 IH 98 Gott hatz beschuerdt nach meynes hertzen beger. 

Hans Spegel. mein egen hånd.
15 HH 98. Gott hatz gefogedt das mir genöget. Hilleborg 

Lindenau egen handtt.
H C F S G W G S klare myre egen hånd.

O Mennisk, betenck i allen stund 
huorledis din Tale gaar aff din Mund.

Dorette huitfeldtt.
Egen hånd.

Beatthe wrnne med egenn handt (under en visa af 4 verser: 
Saa lenge haffuer ieg borred fröctt).

y all miinn soriig och brøst er gudt miinn höyeste trøst, 
orsele biiørnns datter, miinn egenn hanndt. skrefluiit paa 
bulliig [?] gardt y lunndt denn xiiij aprlii anno 98.

T H S R. anne Duege. m. e. h.
e gott hie min geevin(?) Carl Bonde. M. E. H.
Åke Ochsenstiern. Libe Gott fyr Allen dingen S<? wirtt 

dirss nicht misgelingen. Wer Gott mitt Ernst förtrauen kan, 
der bleibtt ein vnfördorben man, Es sei leich diuffwell oder 
weltt, vnd keinnem zu leidh. Lustigh och gladh som iag Eder 
badh giffwer acht vppo. Anno 1603. schriflwit skertorsdagh.

paa Belshebiergh (?) 1598 then 17 Aprilis. Vor mich gutth 
wnd hinder mig ingen. Odi jnimicum: Non jnimicus.

Laue Wrne 
min hand.

gvtf ttrøst oc rad, du ttrofaste gud.
edell byng med egen haand.

Anno 1643 den 5 Augustij kom Jag hem ifrån Vlffling (?) 
Gott Mit Unss Amen. Christopher Torstenson.
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gudfryctig stille och from dett er min største rigdom 
allthid monne att erren thraa huad ieg beder gud om dett 
maa ieg faa

Saaphia Jürgens datter min haand
thi herre ditt raad sttaar icke y menniskens maacktt 

Marren Jörgenns datter, minn egenn handtt.
gws ffruttigh stilia och frwm 
skall waria min stöstia rickedom E N O K.
kånstan är icke ttongh att baria 
hwn kläder och fföde wem henne will läria. e. l.(?)

Wenn Jch hett Aller Keyser Eher 
Wn Aler ueiser kunst un 1er

Wnn Aler Glycker golt un gellt 
so Mus ich Doch von disser weltt.

Abraham Erick Sonn. Leyen.: h: 1601.
SATOR AREPO TEMET OPERA ROTAS (på vanligt satt.)
Birta jachen doth brandh ar mith nampn migh till erre 

och jngenn skam hwart wärdenn sigh wiker eller wander mith 
håp såter jagh j gudhtz hånder huadh gudh försier thett wiser- 
lligh sker then gudh will hellpa kan jngenn stelpa gudh styre och 
wennde minn Sårgh och allennde till enn gudh ennda.

1603. En ting icke forget, fru[c]ta gud, gør ret.
Måns Axselli Søn.

Hwat gud für ser tat mästa skee som wärdenn är falsk 
så är fålket med iag wet yi hwem man skal troo i f städ.

Lök rök och ssolstrimmer thee göra tig ont ij ögonna tinna. 
Axel Ånder Sonn.

gudh, som i himellen bor han hiålper viselliga allom 
dem, som på hånom thror.

Karin swäns dåtlier.

Try ting skal man kenna på deres odygdor, En hund med 
En klamp, och Jt Suin med Jt ok, och En ond hustru med Jt 
blåt öga. Robert richartsson.

Wantzkenn Vnd Fledermeus
Hurenn bubenn Vnd Filtz leuse, 
Mönche Vnd pfaffenn 
Taubenn Vnnd Affenn,
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Wo die nehmenn die vberhandt 
da ist keinn Frid im lanndtt 

(namnet bortrifvet).
(16 anor för C. T. (Christopher Torstensson) ej fullständiga). 
Frocthe gud Och giör rett forlad dig icke paa menneskienn. 
Erenn Er Erendis
hvem Erenn haffuer Rider queendis

Jacob hannssenn 
Ros(?) medt Egen hand. 

h:
lad sy[n]den oc ffroctte gvd dy gvss ffrott er en begyn- 

dellsse ttyll all vysdom.
beatte bylle.

1 Slutet:
Mynn gud ieg tacker deg Anne perssdatter egen hanndtt 
1603 G k M G. Detta haffuer Jagh Jörenn Pässe till 

Hellekis schreffuett pä Stensholm Min kere Syster Jungfrw 
Madellena Bonde till ihugkomelsse och behagh den 18 Martzij.

När gudh er medh os huem kann wara i mott os. A. 
Jörann Gyllenstierna.

1.6.0.3 T. L. B. Axsel pässe den 20 Julj
Elent vor dribt Lachen, 
gedult Bericht veil zachen,

Dätte skriffwett her pä Stennshällm, Min käre Syster Jwng- 
frw Madelen Bonne till willie och behagh den 15 Marsij 
Ar 1603.

C. M. B. 1 .
Jörenn pässe Nilssänn. Heilff heilliger heilanndh fridh 

Jnns vatthef-Landh.
T: 0: T: 
1: E: F:

Huadh Gudh will haffua fram, kan ingen förhälla.
Skriffuitt pä Stensholm Syster Jungfru Malin Bonde till 

Millie, Skere torsdagh Anno 1603.
Carl Ochsenstiern. 
förtro see huem.

Eynn hochzeitt ohne Tanntz, 
Ein Freier ohnne kranntz, 
Ein Reuter ohnne pferdt, ’ 
Ein lantzkneckt ohnne suerdt,
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Eynn buler ohnne geldtt, 
ther alle ehr durch den korff feldt.

Jenns Bonnde er mitt naffn 
minn Lycke staar ij guds haan nd.

1603 En Dieu gist mon esperance.
Nicolaus Bielke (?) 

Thord Bonnde.
Frøgt gud stadelig Saa hiellper hand dig uiselig. Karen 

gottzke. Egen hand.
Thu thing ey forgett, Fröcte gud giør rett. Peder galth. 

med egen handt.
B G A T H Erick mormand e. h.
h: g: a: t:

anna linornaa. brita Sop.
wllff Bonde medh egen hand.

Ini boken mot slutet:
gwdh är minn tröst såm os haffwer löst. hämffredh 

måwritz dåter stake.
I. 6 . H. I. M: S: W: Agnetta Stake. 
Anno 1599) then 15 October. Karin Kyle.

Da man skref 1599 ålir 
skrefs thesse tre wisser på Råbeckz gård 
til wiiie Jungfrw Malin Bonde 
Gud bewar henne ifrå thet onde 
bannda icki skrifuaren ønsker han 
som hafuer skrefuet thet beste han khan.

(jfr. registret).
Enn gudeligh bön for jungfruger att bidia oin afftanen när 

the gå till Sengh.
O herre Gudh aff Euigheett, Som alle Bedröffuade Jung- 

frugers Suekande wett, och teras longuarige trencktan jcke för- 
actar, wtan wett huatt teras hierta effter tracktar. 0 her gudh 
giff nådeligh, En frisk (?) brodir iagh aff hiertatt önskar migh, 
Såsom Min Sengh kunde werma. Och sålfua sedan på Min arme.

Dens Bockstaff ähr schriffuin wty abed, hvilken denna 
gudfrucktige Bön skreff.

nillis Kias Son.
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i däna bok haffer iagh skodatt så mykett iagh kan iagh 
ffrokttar dätt kårne (?) mig litte ffram gwdh wäll sine min 
kiäre söster såm däna bok ager gwd latte hane skie både loka 
och glade, amen.

angnetta linarss dåtter. 
bernhardus Rebiger von brenstatt bin Jch genandt, 
Ihn Deusslandt ist mein vatter landt.

Ach donner schlag mitt schmerttzen 
alle fa[l]sche treu losse herttzen.

Ini boken i början, efter den 6^ svenska visan: 
Gudh hielpe oss her timeligh 
at wij må leffua medh tigh Euinerligh 
på gudh alena forlåter iagh migh, 
Ehuru gudh will min lycka ställer sigh.

Karin pers doter Ulfspare. 
egen handh.

(namnteckningen är skrifven med ett slags Chiffre sålunda: 
Kbrkn pfrs dptfr xlfspbrf fgfn hbndh.)

Danike Samlinger. II. 17
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Om Orlogsskibet Dannebrogs Deeltagelse i Kampen i 
Kjoge Bugt d. 4de October 1710.

Ved A. Petersen.

Den Uoverensstemmelse, som findes i de trykte Beret
ninger om Hvitfeldts Kamp paa Dannebrog, har i sin Tid i 
Tidsskrift for Litteratur og Kritik, 7de Bind, Kbhvn. 1842, S. 366 
—76, givet Anledning til en Afhandling: »Berigtigelser til en feil- 
agtig fortalt Begivenhed i den danske Søkrigshistorie under Fre
derik den 4de«, hvori den unavngivne Forfatter [C. C. Zahrtmann?] 
ved at sammenholde de forskjellige trykte Beretninger søger at 
komme til Vished om denne Begivenhed. Det vil imidlertid af 
det Følgende fremgaae, hvor utilstrækkelige de benyttede Kilder 
have været, da Forfatteren i Hovedspørgsmaalet, nemlig om 
Dannebrog laa for Anker, da det sprang i Luften1), ikke er

*) Dette Spørgsmaal har Commandeur H. G. Garde (i Efterretninger om 
den danske og norske Sømagt, 2 B. Kb. 1833, p. 197 og Den dansk
norske Sømagts Historie 1700—1814. Kb. 1852, p. 29) uden Forbehold 
besvaret benegtende, idet han støtter sig til de af ham i førstnævnte 
Skrift offentliggjorte Rapporter fra General-Admiral Gyldenløve af 5te og 
12te Octb. 1710. Men Commandeur Garde har, skjøndt han selv frem
hæver, at Gyldenløves Rapport af 9de mangler, neppe tilstrækkelig vur
deret dette Aktstykke, der vistnok maa indeholde de mere detaillerede 
Oplysninger om Slaget. Det maa ikke oversees, at den danske Flaade 
først gik tilankers ved Solnedgang d. 4de Octbr., og det er altsaa ikke 
rimeligt, at Rapporten, der er underskrevet »omtrent Kl. 9« den følgende 
Morgen, skulde være grundet paa Skibschefernes Indberetninger. Den 
omtaler ei heller de andre Skibes Deeltagelse i Kampen, og dog skjød 
baade Christianus Qvintus, Mars og Beskjermeren.
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kommet til det rigtige Resultat. Med Hensyn til Spørgsmaalet, 
hvorvidt Huitfeldt vilde have udsat Flaaden og Kjøge By for 
Fare, hvis han havde ladet Skibet drive for Vinden for om mu
ligt derved at frelse Besætningen, derom tør jeg ikke have 
nogen Mening; kun maa jeg bemærke, at Forfatteren ikke har 
haft noget sikkert Kjendskab til Dannebrogs Beliggenhed og 
saaledes manglet det egentlige Udgangspunkt for sin Bevis
førelse. Naar hertil kommer, at flere Enkeltheder vedkom
mende denne Kamp hidtil ikke ere rigtig gjengivne, troer jeg, 
at følgende Fremstilling, der alene støtter sig paa hidtil utrykte 
Aktstykker, ikke vil være uden Interesse. De vedføiede Udtog 
af Skibsjournalerne og Commandeur F. Trojels Skrivelse af 
14de September 1710 til samtlige Skibschefer om Krigskassens 
Tilstand ere aftrykte efter Admiral C. Wleugels Afskrifter af de 
originale Aktstykker.

Da den svenske Flaade under General-Admiral Wacht- 
mester d. 4de October 1710 viste sig under Opseiling for 
Kjøge Bugt, laa Orlogsskibet Dannebrog under Commandeur 
1. Huitfeldts Commando1) yderst i Avantgarden. Paa General- 
Admiralens Ordre kappede det Ankeret ligesom de øvrige 
Skibe og søgte at arbeide sig op imod Fjenden. Kl. mel
lem to og tre om Eftermiddagen aabnedes Kampen med 
2 Skud fra General-Admiral Wachtmesters Skib Gøtha Leyon, 
hvorpaa Dannebrog optog Kampen med den svenske Arriere- 
garde. Men efter nogle faa Skud saaes en svær Røg at op
stige af Skibet, og kort efter slog Luen i Veiret agterude. 
Ilden, der efter alle Beretninger antages at være fremkommen 
ved Uforsigtighed2), omspændte efterhaanden Skibet meer og

Den egentlige Beskrivelse af Kampen maa vistnok findes i den 
anden Rapport, der endnu ikke har været at finde, hvorimod Rapporten 
af 12te Octbr. ikke, som Garde mener, gjentager Indholdet af den fore- 
gaaende, men kun paa en indledende Maade sammenknytter disse 
Aktstykker.

l) Orlogsskibet Dannebrog var ifølge Ordre af 15de April bestemt for Ad
miral v. Støcken, men blev ved sildigere Ordre underlagt Commandeur 
Iver Hvitfeldt, der alt førte det d. 9de Juni.

*) I en Beretning om Sø-Expeditionen i Kjøge Bugt d. 4de Octbr. 1710 
(Kaliske Saml., 4t0, Nr. 463) hedder det, »at der kom Ild af Fæng- 
krudet i de udhængte Køier. «

17*
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meer, hvorpaa først Mesanmasten, siden Stormasten og derpaa 
Fokkemasten gik overbord. Under al denne Elendighed vedblev 
Huitfeldt at beskyde Fjenden, dog søgte han paa samme Tid at 
faae Skibet tilankers, hvad der var lykkedes ham, da Or
logsskibet Havfruen i det 8de Glas (mellem KL S1/? og 4) 
passerede et lille Stykke fra det brændende Skib, der næsten 
var afbrændt til Vandet, og som strax derefter sprang i Luften 
med et Par forfærdelige Knald. Vraget sank paa 7 Favne 
Vand, havende Dragør Lund i N. O., Stevns Østhuk i S. V. og 
Kjøge Kirketaarn i V.1).

Af Besætningen reddedes kun nogle Chaloupperoere, som 
vare i Chalouppen og 3 MandJ, der bleve bjergede i Huitfeldts 
Fiskerjolle. Det er formodentlig de sidstnævnte 3 Mand, der 
i en Kongl. Resolution af 27de April 1714 nævnes de 3 Ma
troser af Kjøbenhavns Hverving, som ved Dannebrogs ulykke
lige Sprængelse 1710 bleve salverede, og hvorved de hver til- 
stodes en Douceur af 2 Maaneders Gage. At ikke flere af Be
sætningen bjergedes, maa tilskrives den svære Kuling, der ikke 
tillod de nærmeste Skibe at yde Hjælp.

Hvormange Mand, der tilsatte Livet, lader sig nu neppe 
paavise, men det er rimeligt, at det ikke har været stort over 
500. Den 19de Juni 1710 talte Besætningen ifølge en Indbe
retning til General-Admiralen

af Officerer................................................11
— Aarstjenere2).......................................... 19
— Kjøbenhavns og Sjællands Hverving 132
— Fyens og Langelands . . . . 68
— Vester Jyllands.................................... 21
— Møens, Lollands og Falsters . 42
— Frederikshalds.............................. 3
— Bragnæs . ............................35

Lateris 331 Mand,
*) Da Admiral Zahrtmann var Directeur for Søkortarchivet, lod han Vraget 

aflægge paa Kortet over »Sundet sydfra med Opgangen til Østersøen, 
1843*' og paa Kortet over »Sundet fra Kulien til Stevns, 1849«, men 
det vides ikke, hvorpaa han har begrundet Afsætningen, der ikke stem
mer med den ovenfor anførte ei fuldkommen nøiagtige Peiling, som 
optoges 10 Dage efter Slaget af et Fartøj, der udsendtes fra Flaaden for 
at søge Vraget.

u) Det nu saakaldte faste Mandskab.



261

Transport 331
af Christiansands......................... 3

— Hamborgs, Liibeks og Bremens 10
— Holsteens. . . . . 155
og Marinesoldater..............................101

altsaa tilsammen 600 Mand1),

1) Man maa ingenlunde tro, at man af de her anførte Talstørrelser endog 
tilnærmelsesviis vil kunne danne sig en Forestilling om, i hvilket For
hold de forskjellige Landsdele have afgivet Mandskab til Flaaden. Da 
en Oplysning herom dog ikke er uden Interesse fornemmelig med Hen
syn til Forholdet mellem den danske og norske Besætning, benytter jeg 
Leiligheden til at hidsætte følgende Sammendrag af en schematisk For
tegnelse af 19de Juni 1710 over Flaadens Skibe i Østersøen og disses 
Mandskab fordeelt efter de forskjellige Hvervingsdistricter. Flaadens 
samlede Besætning udgjorde efter den nævnte Opgjørelse 9688 [9681?]
Mand, nemlig:

af Søofficerer......................................... 156
— Aarstjenere.......................................638
— Kjøbenhavns og Sjællands Hverving . 1184
— Fyens og Langelands....................... 165
— Øster-Jyllands..................................277
— Vester-Jvllands..................................323
— Møens, Lollands og Falsters. ... 218
— Frederikshalds..................................514
— Bragnæs's.......................................... 594
— Christiansands . . .................... 375
— Stavangers. ..................................................132
— Bergens................................................. 439
— Throndhjems....................................   . 15
— Hamborgs, Lübecks og Bremens . . 1109
— Holsteens............................................908
og Marinesoldater.............................. 2263

hvortil kom Orlogsskibet Neldebladets Besætning,
der ikke findes specificeret .... 371

tilsammen 9,6S1 Mand.
Hvor ueensartet Folkene fra de forskjellige Hvervinger var for

deelt paa Skibene, derpan afgiver Admiralskibet Elefanten et slaaende 
Beviis Besætningen bestod saaledes af 15 Officerer, 111 Aarstjenere, 
25 af Kjøbenhavns og Sjællands Hverving, 1 af Øster-Jyllands, 1 af 
Vester-Jyllands, 177 af Frederikshalds, 428 af Bergens, 3 af Hamborgs, 
Liibeks og Bremcns samt 132 Marinesoldater — ialt 893 Mand. Hvad 
der var Grunden til denne ulige Fordeling af Mandskabet, er det ikke 
her Stedet at undersøge, derimod bør det ikke lades ubemærket, at 
Dannebrogs Tab siges at have givet Anledning til en Forandring heri.



262

men af en Indberetning til General-Admiralen af 24de Au
gust sees det, at Dannebrog, som det hedder, »i denne sygelige 
Tid« havde 156 Syge iland og ombord, hvorfor General-Ad
miralen samme Dag beordrede Lieutenant Storck, der var kom
men til Flaaden med frisk Mandskab, at afgive 16 Mand til 
Dannebrog. Den Ilte Septbr. beordredes Commandeur Hvitfeldt 
at afgive 14 af Doctor Bing udsøgte syge Matroser af Danne
brogs Besætning, og 2 Dage senere udgik General-Admiralens 
Ordre til Dannebrog som til de øvrige Skibe, at de til 2 Trans
portskibe, der kunde rumme 650 Mand, skulde afgive alt det 
syge Mandskab, de ønskede at være af med, og hvori ingen 
Forsømmelse burde tages. Da Dannebrog næst efter Chri
stianus 5^ havde fleest Syge, kan det ikke betvivles, at Ordren 
er bleven efterkommen i saa stor Udstrækning som muligt, 
hvad der ogsaa bestyrkes ved, at det Dagen før Slaget kunde 
modtage 50 Mand til Complettering af sit Mandskab. Om 
man nu end vilde forudsætte, at Dannebrog kun havde afgivet 
en ringe Deel af det syge Mandskab, er det dog vist, at Tabet 
af Menneskeliv ved at Skibet sprang i Luften ikke har været 
saa stort, som tidligere antaget.

Blandt dem, der tilsatte Livet ombord paa Dannebrog, var 
den Deputerede i Søetatens Generalcommissariat Etatsraad O.

Dette omtales i følgende mig af Bibliotheksassistent N. Jacobsen velvillig 
meddelte Uddrag af Provst Nic. Seidelin Bøghs Beskrivelse over Kjerte- 
minde (Manuscript i Byens Præstearchiv), hvori denne (Pars 2, p. 131) 
ved at omtale de gamle Borgerfamilier og deres Descendenter fortæller, 
at »Albert Jochumsen endte sine Dage paa Skibet Danebroge, da samme 
saa ulykkelig Aar 1709 [1710] sprang i Luften paa Kiøge Bugt. Paa 
dette Skib var efter Alles Sigende samlet det usøgteste Mandskab her 
af Byen, ialt 22 Mænd og Karle, som alle ynkelig omkom med Skibet. 
Ved denne ulykkelige Begivenhed bleve her paa een Gang 18 bedrøvede 
Enker og mangfoldige faderløse Børn i Byen, thi af de 22, som om
kom, vare ikkun 4 ugifte. Unegtelig var det et stort Skaar i Kierte- 
minde Sø Mandskab og Folkemængdens Formerelse paa dette Sted, 
helst Byen da allerede var i Aftagende. . Endnu siger man her i 
Byen, at denne høistbedrøvelige Tildragelse er Aarsagen, hvorfor man 
nu mere fordeeler Søefolkene paa Floden, saaledes at der kommer aldrig 
for mange af een Bye paa eet Skib, paa det at eet Skibs ulykkelige 
Forliis skal ikke drage nogen Byes altfor store Skade eller Fordervelse 
efter sig; og maa man unegtelig tilstaae, at der er megen Viisdom i 
saadan Fordeling.*
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Hansen, der havde Krigskassen under sin Bestyrelse. Den 
synes dog at have været tom, idetmindste var den det d. 14de 
September, og da Flaaden samme Dags Eftermiddag Kl. 3 gik 
under Seil til Østersøen og først Natten mellem 1ste og 2den 
Octbr. atter ankrede i Kjøge Bugt, maa Tornqvists Beretning om 
dennes Tab med mere end 160,000 Rdl. ansees for urigtig.

Jeg maa nu overlade til de Søkyndige at bedømme, hvorvidt det 
vilde have været muligt for Hvitfeldt at redde Besætningen uden 
Fare for Flaaden og Kjøge By, hvis han, opgivende Kampen, 
havde ladet Skibet drive for Vind og Strøm. Dog maa jeg 
hertil bemærke, at Samtidens competenteste Dommere have ud
talt sig med den største Roes om Hvitfeldt. Det hedder saa- 
ledes i Admiralitetets Indstilling af 23de Febr. 1711 til Kongen 
om Pension for Hvitfeldts Enke:

»er og vitterlig, at de Svenske efter overstanden bevidste 
Action sig haver selver erkyndiget om den Person, som Skibet 
commanderede formedelst, at der Skibet stod i fuld Brand, han 
da ikke opholdte med at bruge Stykkerne sin Fjende til mulig 
Afbræk, mens derimod lod see sin uforsagte Tapperhed og ved 
eget Exempel animerede samtlige Skibets Folk til mandelig 
Strid«x)

Denne Indstilling er underskrevet af G eneral-Admiral U. C. 
Gyldenløve, Viceadmiralerne N. L. Barfoed2) og P. Råben samt 
Schoutbynachteme Chr. Th. Sehestedt, Giinthelberg og O.

x) Af Admiralitetets Indstilling sees endvidere, at Hvitfeldts Enke Kirstine 
Royem med sine 4 faderløse Børn sad i trange Kaar og beheftet med Gjeld 
foranlediget ved, at et Hvitfeldt tilhørende nybygget Skib ved Lodsernes 
Forseelse var forlist ved Indløbet af Vliet, uden at det havde været 
ham mulig ad Rettens Vei at faae noget Vederlag.

Den 9de Marts 1711 bevilgede Kongen Hvitfeldts Enke 200 Rd. 
aarlig i Pension, ligesom han alt under 12te Decbr. foregaaende Aar 
havde tilstaaet Enker og Børn efter Mænd, der vare sprungne i Luften 
med Dannebrog 3 Maaneders Penge af den Gage, Mændene havde haft, 
foruden den Gage, deres Mænd eller Forældre paa Ulykkens Dag havde 
tilgode.

-) Viceadmiral Barfoed var ikke, som man efter Skibslisten hos Garde 
skulde antage, under Slaget Chef paa Orlogsskibet Justitia. Han overtog 
d. 31te Juli Commandoen paa Dronning Lovisa med L. Walckendorff 
som Flagcapitain, og dettes hidtilværende Chef, Commandeurcapitain 
M. Sehested, forflyttedes til Orlogsskibet Fyen, hvor han døde d. 2den 
October.
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Judichær1), der alle med Undtagelse af sidstnævnte personlig 
bivaanede Slaget.

1.
Af Orlogsskibet Elephantens Journal, ført af Commandeur 

F. Trojel, Flagcapitain under General-Admiral-Lieutenant U. C. 
Gyldenløve.

Den 4de Octbr. 1710.
------ Kl. omtrent 2 Eftermiddag avancerede endeel af Flaaden 

saa høit op under Fjendens Flaade, at den svenske General 
saavelsom nogle Skibe efter ham begyndte først at kanonere 
paa Dannebrog, hvorpaa af Dannebrog igjen blev kanoneret. 
Strax derefter saae vi en tyk Røg opstige af Dannebrog agter 
ved hans Mesanmast, hvorpaa Luen lidet efter brød igjennem 
og tændte Skibet an, saa at det forbrændte og omtrent 2 Glas 
derefter sprang op. Der var ingen Apparence at bjerge Folket, 
eftersom det kulede hart, saa at moxen alt Folket omkom.------

2.
Af Orlogsskibet Ghristianus Qvintus’s Journal, ført af Capi- 

tain Laurits Christoffer Ulfeldt.
Den 4de Octbr. 1710.

— Eftermiddagsvagten da Fjenden kom os nær, syntes det 
ligesom han fandt sig bestyrtset, mens kunde dog ikke andet 
at jo skulle attaquere os, som skedte udi samme Vagten ved 
5 ä 6 Glas, og udi samme Bataille ragte Orlogsskibet Danne- 
broge ved en ulykkelig Hændelse i Brand, hvorved Svensken 
udaf Forskrækkelse ragte 2de af sine Skibe paa Grund paa 
Dragø Rev, en Admiral og en Schoutbynacht, vendte strax 
derpaa med Flaaden og lod det staae saa digt ved Vinden over 
som muligt var og strax ankrede.-------

3.
Af Orlogsskibet Wendens Journal, ført af Vice-Admiral 

Peder Raben2).
Den 4de Octb. 1710.

Eftermiddagsvagten [Glasset nævnes ikke] vendte vi med 

*) Om Judichær see Anmærkning 2.
*) Commandeur Garde anfører urigtigen Schoutbynacht O. Judichær og 

Capt. W. Schindel som Commanderende paa Wenden. Ved Ordre af 
15de April 1710 overdroges vel Commandoen til Judichær med Schindel
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hele Flaaden for Vinden om, saasom det blæste saa haardt, at 
vi kunde ikke vende over Stag, og da vi vare over Styrbord og 
lagde Vester over, continuerede de Svenske endda at løbe 
Øster over, samme Tid var Dannebrog noget til Luvart af Flaa
den saavelsom Vice-Admiral Reets, og i det General-Admiral 
Wachtmester saae dem ankomme, begyndte han selv fra Luvart 
af at give Fyr paa dem; men hans Kugler kunde ei naae saa 
vidt, saa vi forundrede os nok, at han som General-Admiral 
vilde fyre først og det med saa lang Distance. De andre Skibe, 
som af de Svenske fulgte efter, fyrede og, hvorpaa Dannebrog 
begyndte og at fyre omtrent Kl. 212 eller i det 5te Glas 
af Eftermiddagsvagten. Vice-Admiral Reets paa Orlogsskibet 
Qvintus lod og skyde nogle Skud; men vi saae siden en Røg 
opstige fra Dannebrog, som Gud bedre saa tilvoxte, at hele 
Skibet kom i Brand og endelig sprang op, efter at først hans 
Mesansmast, siden hans Stormast og saa Fokkemasten var 
falden. Gud være de Sjæle naadig, som den ulykkelige Til
fælde underlaae og fremdeles frelse os andre fra slig en og 
andre Ulykker for Christi Skyld. — —

4.
Af en Journal ført paa Orlogsskibene Dronning Lovise og 

Havfruen1) fra 19de April til 1ste Decbr. 1710 af Christian 
Koningh, Flagcapitain under Admiral C. T. Sehested.

Den 4de Octbr. 1710.
I Dagvagten Vinden SSO, MSK, klar Luft. I det 5= 

Glas lettede Prinds Frederik og Raa og seilte til Kjøben-

som Flagcapitain, men dette blev forandret. Judichær blev hjemme, 
som hans Underskrift i Admiralitetsprotocollen viser, og Schoutbynacht 
C. Günthelberg fik i hans Sted Commandoen paa Wenden, hvilken han 
igjen fratraadte d. 22de Juli, da han overtog Commandoen paa Justitia, 
og P. Raben kom da i hans Sted. Schindel var den 27de Juni overtraadt 
paa Fredericus Tertius som Chef. Capt. M. C. Boonfeldt, hvem Garde 
nævner som Chef paa Fr. 3, døde den 18de Juni paa Kjøbenhavns 
Rhed, og formodentlig har Næstcommanderende Lieutenant Carsten 
Drejer ført Skibet, til Schindel overtog Commandoen. Den Ilte Septb. 
anføres Capt. Jacob Doss som Flagcapitain under Raben, og det er altsaa 
rimeligt, at han endnu har været det paa Slagdagen.

*) Efter at Stormasten paa Orlogsskibet Dronning Lovise var gaaet overbord 
d. 21de Juni, gik Besætningen d. 23de over paa Havfruen.
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havn. Prinds Frederik saluterede Generalen med 9 Skud og 
blev betakket med 3. I det 7-® Glas gik 2 Bombarderere og 
8 Transportskibe til Kbhn. I det 81? Glas Signal for alle Flag- 
mænd. 2 Glas i Formiddagsvagten lod Generalen en Kongens 
Gjøs veie fra Fortoppen og en Kongens Vimpel fra Formærsraa 
om Bagbord. I det 61! Glas en Kongens Vimpel fra Campagnen. 
I det 71® Glas lod Generalen et hvidt Flag veie med en rød 
Stribe og en Kongens Gjøs under fra Fortoppen og en blaa 
Vimpel fra Formærsraa om Bagbord og en Kongens Gjøs fra Be- 
sansraaen; samme Tid bleve vi 30 Seilere vaer, som kom 
Syd tra, meente at det var vore Transportskibe, da det dagedes 
lidt op, saae vi, at det var store Skibe, hvorpaa vi gjorde klar 
Skib. I det 81! Glas lod Generalen blaat Flag veie og skjød 
3 Skud, Flagmændene gjorde samme Signal. Vi kappede med 
hele Flaaden og gik under Seil. Vinden S. O. t. O., Stiv 
M. S. K., klar Luft, vi faldt N. O. over med endeel af vore 
Skibe, og vi gjorde vores Bedste at luvere op imod ham. Den 
svenske Flaade var ungefær 1/s Miil fra os til Luvart, og de 
laae ogsaa N. O. over for at vilde skjære os af, for de meente, 
at vi vilde søge Renden, mens contra vores Tanker var at vilde 
luvere op imod ham. Vi gjorde Slag paa Slag, men vi maatte 
mestendeel vende for Vinden om, formedelst det kulte haardt 
og den store Sø der gik, saa vi kunde ikke komme op til 
ham saa nær, som vi gjerne vilde. 51® Glas i Eftermiddags
vagten kom endeel af de Svenske saa nær, at de os noget saa 
nær kunde beskyde vores de forreste Skibe, som vare Danne
brog og Mars. Den svenske General skjød 2 Skud med Skarp 
og derpaa begyndte de Svenske at kanonere, og de begyndte 
at kanonere paa vores General, mens de kunde ikke begaae 
ham, saa der intet blev kanoneret fra vores Flaade uden af 
Dannebrog og Mars. Dannebroge var ulykkelig, i det han fyrede 
5 å 6 Skud ragte hans Agterskib i Brand, og de var ikke ca- 
pable for at faae det slukt. Det brændte af til Dækket. I det 
8S Glas vendte vi Synder over, og vi [vare] kun et lidet Stykke 
fra Dannebrog, og den var kommen tilankers, og da var den 
næstendeel afbrændt til Vandet, og saa sprang den med det 
samme. Vi kunde ikke see, at der blev nogen berget af Fol
kene uden nogen af Chaloupperoerne, som var i Chalouppen og 3 
Mand, som blev berget med hans Fisker Jolle. Der var en af
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de Svenske, som seilte sin Forstang ofverbord. De Svenske 
var 1 General, 2 Admiraler, 3 Vice-Admiraler og 2 Schoutby- 
nachter, 3 Commandeurer, saa de var 21 Orlogsskibe, 4 Fre
gatter, 2 Brigantiner, 2 Brandere og 2 Bombarderer. Strax 
derefter saae vi en Admiral og en Schoutbynacbt, som stod paa 
Grund paa Dragø Rev. Den svenske Flaade seilte S. V. hen 
med os til 2 Glas i Platfoden, da gik Svensken tilankers OSO. 
fra os omtrent en Miil. I det 4- Glas gjorde vores General 
Signal at ankre, tillige alle Flagmænd, og i det 5= Glas kom 
vi tilankers p. 6 Fod Sandgrund og peilte Stevns Huk S. t. O. 
fra os 2 Mile, Vinden S. O. t. S., Stiv M. S. K., klar Luft, da 
blev strax vores Tøianker halt for Kranen og vores Tøitoug spledset 
paa Pligttouget, som var kappet. Første Vagten Vinden SSO., 
Stiv M. S. K., klar Luft.

5.
Af Orlogsskibet Beskjermerens Journal fra 4—8 Octb. 1710, 

ført af Commandeur Daniel Wilster.
Den 4de Octb. 1710.

— Det 5te, Glas begyndte hans Arrieregarde at kanonere 
paa vores Avantgarde og vi igjen paa ham. Vi bekom en 
Kugle om Bagbord imellem begge Dækkene lige ved Stormasten 
igiennem en Port og en igiennem Fokken. Samme Glas kom 
Orlogsskibet Dannebrog i Brand.

6.
Af Orlogsskibet Oldenborgs Journal, ført af Capitain Mi

chael Bille.
Den 4de Octb. 1710.

— Derimod af den furieuse Ild, som af Dannebroge, Mars 
og Beskjermeren blev gjort (hvilke vi næst var) imod Fjenden, 
ragte desværre Dannebroge til den uformodentlige Ulykke, at 
han ragte i Brand, som præsumeres at være skeet af hans eget 
Krud ved ungefær 2 Slet Eftermiddag, dog førend det skedte, 
blev den svenske General given trende Lag over og under fra, 
saa han for i sin Boug læk ragte og derfor maatte krænge. 
En anden Svenske [fik] sin Forstang overbord og Toppen af 
Masten qvæst, Fienden derfore straxen søgte at echappere, luvede



268

strax an digt ved Vinden og gjorde sit Bedste ved Lavering at 
komme Falsterbo Rev for over.

7.
Af Orlogsskibet Fyens Journal fra 3die til 8de Octbr. 1710, 

fort af Commandeurcapitain Ulrich Kaas1).
Den 4de Octb. 1710.

— I det 6= Glas skjød de Svenske med Skarp paa de 
Skibe, som vare til Luvart, nemlig af Avantgarden Dannebrog 
og Beskjermeren. I det 71? Glas kom Dannebrog, som førtes 
af Commandeur Hvitfeldt, i Brand af egen Forseelse, som præ- 
sumeres deraf, at Svensken neppelig kunde lange ham med 
en 36^S.

8.
Af Orlogsskibet Neldebladets Journal, ført af Capitain Wiglas 

v. Schindel1).
Den 4de Octb 1710.

— Dannebrog var den luvartste, han passerede den svenske 
Flaade, som laa Øster over. Han ragte i Bataille med dem, 
Hver Svensk, han passerede, gav ham Bredlauget. I det 6= 
Glas ragte han agter ved Stormasten i Brand, hans Kanoner 
gik stærk paa Svensken. 6= Glas ude faldt hans Besansmast 
overborde, siden hans Stormast derefter Fokkemasten. Be
skjermeren og Svenske Mars tilligemed Quintus vare og i Rang 
med ham, deres Kanoner gik strax paa Svensken, som siden 
maatte holde af formedelst Dannebrogs Brand. — — — Førend 
Dannebrog sprang, løstes der 10 å 11 Kanonskud paa Fjenden, 
og vi vendte ONO. over, stedse loddende 71/<a, 7, 6V2 og 6 
Favne —------- 8= Glas ude sprang Dannebrog i Luften og
gav 2 forfærdelige Slag fra sig.-------

*) Han overtog Commandoen paa Fyen d. 3die Octbr. efter Commandeur
capitain M. Schested, der var død ombord den foregaaende Dag.

2) Som tidligere anført forflyttedes Capt W. Schindel d. 27de Juni fra 
Wenden til Fredericus Tertius, men herfra gik han igjen under 1ste 
September over paa Neldebladet. Capitain Rasmus Krag, hvem Garde 
nævner som Chef, fik Commandoen ved Ordre af 15de April, men naar 
han fratraadte, vides ikke.
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9.
Commandeur F. Trojels Ordre af 14de September 1710 

for Orlogsskibet Wenden.

Efter Hr. Etatsraad Hansens til Deres [Hans] H. Excell. i Aftes 
indkomne Missive og gjorte Forestilling, hvorledes han vel be
timelig General-Commissariatet i Kjøbenhavn skal have tilskreven 
og forlanget flere Penge at fournere til det siuge Mandskabs 
Forflegning her i Flaaden1), mens endnu ingen videre skal 
have bekommet, og alt hvis Pengemidler, han skal have haft, at 
være udgiven, og i saa Maader har anmodet Deres [Hans] H. Excell. 
at gjøre ofveralt de commanderende Officierer bekiendt, at han ei 
noget videre formaaer at betale, og naar at de allerede til 
bemeldte Siuges Forflegning oppebaarne Penge ei længere ere 
tilstrækkelige, da ingen anden Raad at være end, at de Siuge 
spises af Skibs Kost, og er bemeldte Etatsraads Formening, at 
det kunde være varm 01 og Brød om Morgenen og Byggrød 
om Dagen. Saa communiceris hermed den en Chef comman
derende Officier paa Orlogsskibet Wenden dette saaledis til sin 
videre fornøden Efterretning.

Efter Hans H. Excell. naadige Ordre.
Trojel.

Ligelydende Ordrer bleve under samme Datum givne til alle 
Skibene i Divisionen, endvidere til Fregatterne Raa, Høienhald, 
Ørnen og Flyvende Fisk.

Efter Ordre af 26de Juni udbetalte Etatsraad Hansen Skibscheferne 
Penge »til fersk Spiisnings Indkjøb« for de Syge.
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Smaastykker.

1.
Et Bidrag til „Vestigia Danorum extra Daniam.“

Meddelt af Grev P. Riant.

I det Keiserlige Bibliothek i Paris bevares et Papirshaandskrift fia det 
15de Aarhundrede, Fonds français, Nr. 1357 i Folio med Titel : »Symon de 
Phares, Recueil des plus célèbres astrologues et de quelques hommes doctes.« 
Forfatteren, en Samtidig af Cari den 8de, nævner folgende danske Mænd:

(Folio 119 r°). Maistre Henry de Dannemarche, 
excellent medicin a Orléans et grant astrologien en son tems 
fist de moult singulières prédictions, iugements, pronostications 
et entre autres prédit Fexil des Iuifs de France et une des 
causes fust que, au dict Orléans, advint ainsi que ung prestre 
chantoit messe, apres qu’il eust sacré le corps I. C., en le voulant 
prendre, apparut soubdainement tout sanglant, ce que sceut le 
roy Phelippes, qui y courust et le peuple de la ville et virent 
le sacrement......... et furent environ Fan et le terme que le
roy Philippes fist paver la ville de Paris et clorre de murs le 
bois de Vincennes, Fan 1181.

(Fol. 157. v°). Nicolaus de Dassya1) 
maitre en théologie de Paris, du couvent des Prêcheurs, com
posa le livre de moult grande resolution, intitulé:

1) Det er maaske den samme Nicolaus, om hvem det hedder i et Haand- 
skrift, »Necrologium sanctæ Genovefæ« (Paris, Bibliothèque Sainte-Gene
viève): „Obiit Nicholaus de Dania qui nobis dédit unum psalterium 
glossatum et epistolas Pauli glosatas.« (V idus martij; Aarstallet angives 
ikke ; han levede i det 14de Aarh.), se Bulletin du Bibliophile, XXXII, S. 46.
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Liber anaglossarum astronomie 
en trois différences qui se commencent: »Florentis quoadvetus- 
tatis . . .« et le livre premier commence: »Rerum opifex uni- 
verse ad ornatum...« Cestui pronostica plusieurs ans moult 
bien et veritablement et en iugement estoit moult expert.

2.
Maanedlige Hus- og Lægeraad.

Meddelte af Chr. Bruun.

Disse Vers findes skrevne til foran hver Maaned i Calenderet i et 
Missale »secundum ordinem Prædicatorum« uden Aar og Sted, (Basel, c. 
1490); Missalet har i Begyndelsen af 16de Aarhundrede havt hjemme i 
Ørskog Præstegaard i Romsdal Amt, thi foran findes nogle Inventarier over 
denne Præstegaard fra Aarene 1515, 1524, 1541, 1547. Versene ere skrevne 
med en Haandskrift fra disse Tider1).

Januar.
Att æde och dricke och giøre sig glad
1 werme medt løst, det er mit raad. 
Lad icke aarer, ey smør dyne been, 
Om du will leffue for wden meen. 
Men tømmer och hws att bygge, 
Loffuer ieg dig medt alle trygge.

Februar.
Jeg heder blideil kender du meg?
Men gaar du nøgen, dett angrer degh.
1 myn tyd maa tu blodet lade, 
Och thære wel till redeliig maade. 
Fødderne smørre og dennom wiske 
Steder icke tegnett, szom kalles fiske.

Marts.
Jeg snyder wjntre oc renszer myn haue, 
Och less myn eng y disse dage.

J) Sidst i Missalet paa Bindet findes med en samtidig Haand følgende Va
riant til et ellers velbekjendt Vers (Pontoppidan, Marmora Danica, S. 198—99): 

Mortuus est ion prest, qui semper diligit helgest, 
Et dedit en suortt hest cum ciliginis en lest, 
Et fuit mand hest tamen est in puluere rodfest, 
Quia bonus mulier dedit ad ecclesiam suus ager. 
Anno Md° dni vixsit ad rubibus canibus exsit.
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1 myn tyd skalltu blod ey lade, 
Men dett er sunt well warmt at bade.
Lad ey aarer paa ditt houid slaa, 
Naar wederen monne y meg gaa.

April.
Faarmaanet det er myt nafln.
Med plogen gøre da bønder gaffn.
Wdi myn tyd da tag degh an,
At lade slaa dyn median.
Dyn ørne (?) at lade kan degh ey baade, 
Dyt skæg at rage will ieg ey raade.

Mai.
Her kommer ieg may bode stolt og bold 
Med grønne yrter saa mange fold.
Y myn skyn mand siunge og springe maa, 
Bode dag och natt y dantzen at gaa.
Nar iegh er wdi twellings gade,
Tha skaltu ey blod aff armene lade.

Juni.
Her skall bonden fare til skw
Och hentte sin wed med møgen vrow. 
Man pleyer ey syne aarer at slaa
I myn tyd eller ørckeløss gaa.
1 krabens tegne haff ingen løst
Dynd lunge aare lade leuer eller bryst.

Juli.
Her skaltu gaa paa marck med lee, 
Det er saa tyd det kan du dw see.
Sky da lægedom, lad ey ditt blod, 
Naar løwen beswarer dyn Hierterod.
Før deg icke wdi kleder ny, 
Dw skall och alle gestebwd sky.

August.
Her skal bonden gaa at skære,
Med glæde sit korn tilsammen bære,
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Och haffue om Høsten arbeyd och møde, 
Och dricke om wintteren miøden hind søde. 
Naar jomffruen monne y maanen staa, 
Da skal dw icke y æchteskab gaa.

September.
Her skal bonden treske sit korn
Och prøffue hwad hånd haffuer affled tilfforn. 
Her samler mand æble och ffrwchtene mode.
Med siugdom kommer da dagene wode. 
Wochte dyn lønlug ting och nyre 
1 wechten ffor lægdom och saluen dyre.

October.
Her piøge och saa dyn wintter rw, 
Och samlæ windrwer y korffue och trw.
I myn tyd maa dw med glæde gaa 
Och lade dig dyn aarer slaa.
Ingen saar skalt dw lade læge 
Och legemens welløst wel at spæge.

November.
Her slagter mand øxne och galttene fede, 
Och hwger brende och legger till rede 
Mod wintteres twang och haarde kny.
Nar skytten bær frost oc hoste till by, 
Rage dyn skeg, lad armene lade;
Det er och sunt fuld well at bade.

December.
Nu will ieg leffue och weræ froo
Och slagte mod iull bode oxe och koo, 
Att ieg maa mettes og seliig bliffue, 
Dett stund ieg er her wdi liffue.
Stenbocken regerer dyn kne fforwist 
Thi fforware dennom will ffor knyst.

Daaake Samlinger. H. 18
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3.
Tvende Bidrag til Overtroens Historie. 
Meddelte af Bibliotheksassistent N. Jacobsen.

At Middelalderens Gudsdomme i Praxis have beholdt deres 
Gyldighed her i Landet længe efter Reformationen, have vi 
fuldgyldige Vidnesbyrd for. Saaledes finde vi endnu 1686 
»Vandprøve« anvendt i Troldomssager saavel paa Mænd som 
Kvinder; cfr. Hubertz: Aktstykker til Aarhus Historie II, S. 250—56. 
Foruden denne finde vi endnu den saakaldte »Baareret« brugt. 
I »Epistolæ consolatoriæ regum, principum, comitum etc. ad 
Henr. Rantzovium opera et studio G. Lud. Frobenii collectæ, 
Francofurti, 1593«, findes en Svarskrivelse fra den lærde Rantzov 
til den bekjendte Theolog O. Chytræus, der indeholder mærke
lige Oplysninger angaaende denne Sag. Idet han nemlig taler 
om Opstandelsen og Sjælens Gjenforening med Legemet, seer 
han et Bevis herfor i, at man erfarer, at Sjælen kan vende til
bage til et forlænge siden dødt Legeme eller Del af et Legeme 
og lade det dryppe med Blod. Derpaa anfører han nu tvende 
Exempler. I Itzehoe skete det i hans Faders Tid, at en Rei
sende blev myrdet paa Landeveien, og, da man ikke opdagede 
Morderen, afhug man Ligets ene Haand og hængte den i Røg 
paa en Bjælke i Raadhuset. Ti Aar efter kom tilfældig Mor
deren derind, og da begyndte Haanden at dryppe med Blod, 
saa at man arresterede den Fremmede og sendte Bud efter 
Rantzovs Fader, i hvis Nærværelse han tilstod Mordet og fik 
sin fortjente Straf (anf St. S. 155). Det andet Exempei for
tjener at meddeles fuldstændigt, og det lyder i Oversættelse 
saaledes (anf. St. S. 154):

»Jeg erindrer en Begivenhed, som Christiern, den anden 
Konge i Danmark af dette Navn, har fortalt mig. En Aften 
opstod der en Strid mellem nogle af hans Hoffolk, og da Ly
sene vare slukkede og Dolken draget, blev en dræbt i Værelset, 
hvor dengang elleve til tolv adelige Hoffolk vare tilstede for
uden en kongelig Løber. Da man ikke vidste noget om Op
havsmanden til dette Drab, og Adelsmændene skøde Skylden 
paa Løberen, mente Kongen, der yndede denne saare, at han 
var uden Skyld, og at derimod Adelsmændene havde sammen
svoret sig mod ham; han lod da samtlige, der havde være! 
forsamlede i Værelset, tage i Forvaring og stille nærved Liget,
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hvorefter enhver maatte lægge den høire Haand paa den Dødes 
blottede Bryst og med Ed rense sig fra at have nogen Del i 
det begaaede Drab. Medens dette blev udført af Adelsmændene 
en efter en, gav den Dræbtes Legeme intet Tegn paa frem- 
brydende Blod. Endelig traadte Løberen, der var sig Mordet 
bevidst, til; han kyssede først hemmelig den Dræbtes Fødder, 
for paa denne Maade at forsone ham for den begaaede Brøde, 
men saasnart Haanden blev nærmet til den Dødes livløse Bryst, 
brød Blodet strax frem i stor Mængde saavel af Saaret som af 
Næsen og røbede Ophavsmanden til Drabet. Overbevist paa 
denne Maade ved Blodets Angivelse, tilstod han sig skyldig og 
blev strax henrettet paa Kongens Befaling. Samme Begivenhed 
har den berømmelige Hertug Ulrik i Meklenborg, den danske 
Dronning Sophies Fader, hørt Kong Christiern fortælle, hvilket 
han nok fortæller Dig, naar Du spørger ham derom. Nogle 
af de Adelsmænd, som vare mistænkte for dette Drab, leve 
endnu.«

»Efterdenne Dag lod Kong Christiern den nævnte 
Maade anvende i hele sit Rige for at erfare Anstif
terne af Drab« (post eum diem Rex Chr. dictum modum ex
plorandi cædium autores in toto regno suo passus est ob
servari).

At forklare denne mærkelige Begivenhed, skal jeg natur
ligvis ikke indlade mig paa. M. Coronæus har allerede hen
ledet Opmarksomlieden paa den i sit Haandskrift: »Casus 
Tragici nobilitatis holsaticæ« uden dog at referere den fuld
stændig eller nøiagtigt at angive Kilden (idetmindste ikke i den 
Form, hvori det er meddelt i Qvartalskriftet Orion 1. S. 180). 
Kun skal jeg gjøre opmærksom paa, at man i Brevets Slutning 
mulig har Forklaringen af den Forunderlighed, at man endnu 
mod Midten af det 17de Aarhundrede kan finde den omtalte 
Baareret brugt, ikke som en blot Almueovertro, men som en 
af Øvrigheden foranstaltet og lovformelig bevidnet og i en lu
thersk Præsts Nærværelse udført retslig Handling, saaledes som 
de tvende efterfølgende Aktstykker vise.

1.
Mandagen den 17de Juni 1622, da Jens Larsen var By

foged og Oluf Christensen Skriver, udstedes følgende Things- 
18*
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vidne paa Kjerteminde Bything (Kjerteminde Thingbog Nr. 10 
(1620—22), opbevaret i Byens Raadstuarchrv):

»Wi Jens Larsen, K. M. Byefougitt [gjøre vitterligt], Att 
efftersom hannem 3 Pindzedag bleff tillførtt jtt Ligh, førendis 
Naffn Anders Jonnsen Thalligh, som for nogen tid sidenn 
effter Windisbiurds Indhold er Vdfaldenn aff Anders Suindzøns 
Skude aff Ny Kongeli, som laa her paa Reden, horforre hånd 
begieritt, Att dj 4 Mendt Ville sige fra dennem, horledis dj 
Siunittt hannem 2 Pindzedag, førenn de hannem kom i Jorden 
her i Kiergaaren. Da frembkom Jep Thornøe, MadB hansønn 
Brun, Lauris hansøn Snedkier och Lauris Poffuelsøn borgerer 
her sammesteds, dj Affsagde, att dj Siunitt for?0 Anders Jonnsens 
døde Legemm, da kunde dj iche forfare eller see, Att deri 
fanttis dett Ringiste paa hans Legomme entten Att Verre huggitt 
eller Stuckitt eller slagitt i nogenn maade, Videre end hues 
hand kand haffue bekommitt paa hauffsens bond. Dernest er 
den dødis Bannermåndt Vid Naffn Jonn Andersen Vdført till 
forne døde Legemme och der 3 gange paa Kiergaaren Vdj Pre
stens och menige Almuis Neruerellse, Vid Andechtig bønn och 
paakaldellse, Att Gud Allsommechtigste ville giffue Jertegn paa 
denn døde, saa frembtt fornc Jonn Andersenn i nogenn maade 
kunde werre Schyllig i for?® Anders Jonsens dødt. Da haffuer 
handt Ingenn Jertegn giffuit i nogen maade fraa sig. Och 
Stoede for?-® Jonn Andersen meth forne Jens Larsen til Verder- 
maals Thingh och begierit gienpartt her effter.«

2.
Paa Landemodet i Roskilde 1649 udsteder Biskop Broch- 

mand følgende Monitum (efter Haandskriftet i Universitetsbiblio- 
theket, Nr. 34 in 4t0. Additam):

»Fama est, eaque non mendax j inveniri apud nos, qui dubii 
homicidii veritatem explorent, cruentatione relicti cadaveris cui 
imponit manum suam, qui de homicidio suspectus est, adhibita 
certa precum formula, ut cadaver sangvinem fundat, si effusi 
sangvinis reus est, qui manum cadaveri imponit. Quæ est fæda 
Idolatria, qua Deus gravissime offenditur, quippe qui serio 
interdixit, ne vivi a mortuis veritatem exquirant, Deut. 18, 
11 —12; Esai. 8, 18—19. Quocirca Dnj Pastores et Præpoaiti 
dehortabuntur pro renata et oblata commoda occasione ab hac
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Idolatria snos auditores moneantque numerari hoc peccatum 
inter horrenda facta ob qua Deus Idolatricos incolas terræ Ca- 
naan sedibus suis quondam cum indignatione ejecit.«

4.
Om Røsens Atlas. 

Meddelt af O. Nielsen.
Om P. Resens utrykte danske Atlas findes Oplysning i Kofod Anchers 

Lovhistorie II, 384—92 og Sv. Grundtvigs Danmarks gamle Folkeviser II, 
646, dog mest kun Beskrivelse og Bedømmelse af de forskellige Haand- 
skrifter. Om Atlassets Tilbliven findes, saavidt jeg ved, intet samlet, og 
følgende Efterretninger i den om mange slige Ting vel oplyste Kristen 
Sørensen Testrups Rinds Herreds Krønike fra c. 1740 S 211 — 15, (Kgl. Bi- 
bliothek, Ny kgl. Saml. Kvart, Nr. 756) antages at være et godt Supplement 
til ovenanførte Forfatteres Meddelelser.

Etatsraad og Præsident Peder Resen i Kiøbenhafn havde 
forretaget sig at lade udgaae en danske Atlas, ligesom den 
Dankvert og Meier har ladet udgaae over Holsten, hvortil hånd 
først fik denne anledning. Da Meier havde sine Landtavler klar 
over Holsten, Som blev dedicered til Kong Fredrik III og til 
Hertugen af Holsten, forlangde Kongen, at hånd skulde paa 
samme maade forfatte tavler over de andre Danmarks Pro
vinder, Som hånd og efterkom: mens da samme vare færdige, 
da i steden for en forventede god belønning fik hånd en af- 
viisning til Hove for sit lange og Møysomelige arbeide, hvilket 
foraarsagede, at hånd Solte disse sine Ritsede tavler til Peder 
Resen for 100 Rdl. Mens Som band ingen tegning havde 
giort over Kiøbstederne, havde Peder Resen bestilt hos Land- 
maalcrne, at de Skulde aftegne ham alle Kiøbstederne, Som og 
Skeede, hvilke Peder Resen lod Stike i Kaaber, af hvilke mand 
nu om stunder har de Kaaberstyker, som sees trygte over 
Kiøbstederne, om endskiønt i samme er slet ingen accuratesse; 
ti mand har der udj et øyensynligt beviis, at dise gode Land- 
maalings Ingenieurer icke forstaaede Geometrien, ja ey en Viste 
rigtig hvor øster og vester var. De Andre Meiers tavler over 
landet blev og ey nogen tid Stuken i Kaaber, mens efter Peder 
Resen Kom hen i andre folkis hænder, indtil Kongen i min 
tid lod kiøbe dem paa Etatsraad Eiflers auction i Kiøbenhafn 
for 116 Rdlr., og blev de da overleverit Geheimeraad Vincents 
Lerke, Som drog dem Sammen i en Stor tavle over heele Lan-
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det, hvor med hånd besværlig kunde komme af Sted, formedelst 
dise gamle Meiers tavler vare meget maculerede og ingen 
Scale paa somme af dem, foruden at der udi fantis mange 
feil, som ieg ved eftersyn har befunden. Og som Peder 
Resen, som melt er, havde sat sig fore at vilde Skrive en 
Dansk Atlas, saa lod hånd i aaret 1681 En begiæring afgaae 
til Biskopperne, at de fra dieris Præster vilde ind hente en del 
Kundskab, som hånd til dette Værk forlangede, Nemlig efter 
hans Project saaledis:

Wiborg Stift N. herret, under N. amt udi for?? Herrit 
findes N. Præstekald og N. Kierke Sogne, Der nævnis først 
Hoved Sogned, Siden ved Navn alt det, som i Hoved Sogned 
findis, nemlig slot, Uerregaarde, byer, gaarde, huuse, Møller, 
Skove, Søer, Aaer med dieris Storhed og sted, hvor de liger, 
og hvad mærkværdigt derved Kand være enten i Historien eller 
af gamle Sandfærdige Traditioner, Broer som lige paa Lande
vejen, Herritsting, Birketing og hvad byer de lige nærmest og 
hvad dag ting holdis, og om endnu kunde viidis nogle anti- 
quiteter, som icke tilforne kand være meddelte1). 2) Nævnis 
annexerne, en hver med den samme forklaring som ved Hoved 
Sogned.

1686 findis atter en begiæring fra Doet. Resen til Bi
skopen, saaledis:

Var at ynske, at en hver Episcopus i sit Stift Ved Sin 
Præpositus eller Curieusse Præster eller andre beqveme Per
soner Vilde lade optegne, hvis der Var i dieris district, som 
enten var forefalden in historia eller endnu findes in natura
libus, nemlig animalibus, piscibus, mineralibus etc. Saa som 
ved Aarhuus at tegne den sted Skiper Clemed med sit anhang 
blev slaget, Ved Nyemandsgab at erindre, hvorledis Haved ved 
Micaelis pleier med nordvest der at indfalde og landet og 
Landsbyerne at overskylle, og hvad raad indbyggerne da paa
finde, for at salvere dieris høe og Korn. I Fårup ved Riibe 
at betegne hvorledis floden gik op der 1634 og i omligende 
Egn, Særdelis ved Eidersted drucknede mange 100 Menisker. 
In naturalibus at beskrive hvad art fugle og fiske og i hvad

l) En tidligere Opfordring var udgaaet 1666, som det synes mest om at 
give antikvariske og historiske Meddelelser.
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mængde der fmdis her og der i Strømene, som i Guden den 
ypperlige Randers Lax, Ved Staile1) de skiene flynder, anden
steds de fede Smelt og heldt, I Aadsherrit de ypperlige Tunger; 
Iblant urter og trær, hvad der findis, og hvor til de brugis af 
indbygerne, somme til medicin, Somme til farve, Saasom de 
bruger Vese, Trifolio orniculato til at farve Brandgult med, 
Refninger til at farve Livfarved med, Tranbær, Som voxer 
mange at Kaage Sølv udj, af det har sin Giands; Item hvortil 
Sildbær □: vitis idea cum baccis nigris, Som findis Vilde i 
mængde Ved Riibe kand brugis; Hvad Klittetag er? Item 
Hielme, som voxer ved Vester Hav ad tuenda ab urenarium 
impetu litora, Hvordan de ere Skabte? Hvideriis, Skie al tegne, 
Multebær at voxe ogsaa i mængde i Danmark, saasom i Vend- 
sysel, at erindre ey i Europa at voxe Saa udvaldt Mannegræs% 
hvoraf Mannegryn kommis som i Falster og Fyen; At fortælle 
hvor der falder saa god Terra sigilata som i Schlesien ad me- 
dicamenta, Nemlig ved Randers, Colding, Klokerup etc.; hvad 
tang de Jyder brænder Salt af, og hvordan og hvortil brugeligt 
og hvortil icke; hvor der falder de beste heste og i hvad Her
reder, hvad Qveg der trivis best, naar det transporteris til Hol
land, hvor den beste rug voxer saa god som Dansig rug, hvor 
den udvalde Hvede voxer.

Saaledes findis ved Stevnsklint i mængde Altites eller 
Ørnesteen i it flinthuus indelugt; Ved Ringkiøbing in Littore 
findis ovum anguinum o: Runesteen; Ved Ringsted Kalk, hvor 
med bønderne i Engeland og Frankrig giøde dieris ager. Ved 
Fanøe findis Raf eller Succinum i mængde. Ved Wordingborg 
findis en Art Frøe, som ey qveker, men bøller som en Kalv, 
Ved Runstedkro findis en mængde Kali spinosum, hvor af de 
Africaner giøre den Salt, som brugis til Muran og anden
steds at giøre den Skiøne og klare glas af. Ved Mariboe i 
Laland findis bøse steene beqvem til Pistoler og fyr-rør etc.

Saa vit D. Resens begiæring. Peder Ressen fik da denne 
sit Atlas danicus færdig Skreven paa Latin, mens blev ey nogen 
tid trygt af aarsag, at om en fiende en gang kom i Danmark, 
at der af ey skulde haves oplysning om landets beskafenhed, 
hvortil den Holstenske Atlas ofte brugis, mens sligt synis kuns

Stadil?
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en utidig frygt, ti om tienden kom i Landet, fant hånd Vel 
reede udj at giøre ondt den foruden. NB. Mig er siden be- 
rætted, at af forbemelte Resenii Atlas skal være bleven trygt 6 
Exemp., mens har icke set nogen deraf. —

Som et Supplement til ovenstående meddeles her følgende 
Notiser af Fuldmægtig A. Petersens Samlinger: I Konsistoriets 
Kopibog er indført et Brev fra Bygningskommissjonen af 13de 
Dec. 1742. »Ved Kommissjonen er nogle fra Branden kon
serverede udstukne Kobberplader, som i Tallet skal være 96 
Stkr., af Vægt 1 Skj? 13 L^, da de fra Materialforvalter Dajon 
ved den kgl. Materialgård er bleven afhentede, men nu be
findes ikkun af 91 Stykker og de øvrige 5 Stykker at være 
bortkomne i den afdøde Stadskonduktør Søren Balles Stervbo, 
da som vi fornemme, at samme Plader tilhører Trinitatis Kirkes 
Bibliothek, skulde vi ydmygst og tjenstærbødigst begære, at 
vore højtærede Herrer gunstigt vilde foranstalte, hvem disse 
Plader har at annamme og derfor kvittere den ved vor Frue 
Kirkes Bygning våren Materialskriver Simon Leth til hans Regn
skabs Bilag, som han nu ved dette Års Udgang har at slutte 
og aflægge.« Herpå svarede Konsistoriet 23de Jan. 1743, »at 
Universitetets Bibliothekarius Professor Anchersen er af os be
ordret at modtage de 91 Stkr. udstukne Kobberplader, det 
runde Tårns Bibliotheket tilhørende, og bemeldte Bibliothekarius 
skal efter de højstærede Herrers Begæring besørge dem afhen
tede hos Materialskriveren.« Af Kobberpladerne findes nu kun 
på Univ. Bibi. Planerne over Kalundborg, Nestved og Nyborg, 
samt Perspektivet af Frederiksborg, som det var på Frederik 
IPs Tid. f privat Eje har været Vordingborgpladen og Pladen 
til Frederiksborg og Esrom set i Fugleperspektiv, der først i en 
senere Tid er gåede tabte. I Arn. Mag. Saml. (Fol. Nr. 361) 
findes et Korrekturark til Nestvedpladen. I det øverste Hjørne 
tilhøjre findes en trykt Dedikation til Rasmus Vinding: »Nobil. 
Amplisimo a Con[s]ultisimo. Viro Dn. Erasmo Vindingo. Asses- 
sori a Referendario Supremi Tribunalis Regii hane Tabulam 
D. P. R.«, hvilken er udeladt på de senere Tryk, derimod findes 
på samme Sted den forklarende Text med Henvisningsnumer 
til Fugleperspectivet af Herlovsholm; denne Text er på det 
nævnte Korrekturark anført ved Siden af Texten til Planen af



281

Nestved. Der er iøvrigt flere Uoverensstemmelser mellem 
dette og de senere Tryk.

5.
Et Brev fra Ole Borch til Erik Rosenkrands.

Meddelt af C hr. Bruun.

Dette hidtil utrykte Brev blev fundet i en Pakke, som indeholder en stor 
Mængde Papirer, Testimonier, Digte etc. af Edvard Londemann Rosenkrone 
(Kgl. Bibi., Ny Kgl. Saml. Folio, Nr. 1338). Det er nu henlagt i det kgl. 
Bibliotheks Brevsamling.

Generosissime Heros, Dne Erice Rosen Krantz, 
Patrone Honoratissime.

Ex quo ultimas dedi de Dn. Burrho, Gothofrido Gerstorffio 
aliisque, oblati mihi tandem sunt ab Antonio van der Hoech 
Amstelredamensi cive 16 Decembr. centum thaleri imperiales, 
quos ut una cum meis prudenter impenderem, Gerstorffio illi 
statim offerre alia conditione non sustinui, qvam ut certum me 
prius redderet bona fide rem geri; itaque ille qvidem de fide 
sua diversa proferre, ego contra manus meas oculatas esse 
respondere, nec credere nisi qvod videant; tandem adjeci me 
pecunias tertio cuidam amico utriusque permissurum, ut abso
luto feliciter opere, dictam summam ibi reciperet, sin frustra 
esset operatio, numi illi a me iterum reposcerentur, qvod illi 
adeo displicuit, ut paulo post a me murmuranti similis disces
serit, adjectis his verbis, si paene annum integrum exspectan
dum sibi adhuc esset, se ipsum opus suum elaboraturum, atque 
tum necesse sibi non esse, ut ab aliis qvicqvam postularet. 
Postea qvidem ab alio mihi narratum est, illum ante triennium 
vere i tinxisse in 0, nolui tamen tuas, Vir Gener, pecunias 
periculo exponere, anteqvam plene mihi responderes, utrum 
sine praevia ejusmodi cautione, dictam summam ipsi debeam 
numerare, et fidei ejus, atque Processibus, ut appellant, cre
dere. Si placeat id, potero etiamnum omnia ejus dicta Arcana 
cum particulari illo, ubi tuam voluntatem rescivero, nancisci, 
numeratis prius pecuniis, qvippe totam hyemem Amstelredami 
adhuc victurus est. Interea tamen centum illos tuos thaleros, et 
paene ex propriis tantundem impendi unico coemendo arcano, 
sed ut spero meliori quam centum arcana alia. Incidi pæne
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casu in familiaritatem magni alicujus Philosophi Galli, Sureau 
appellati, qvem multis argumentis constat Helmontii AI Kahest 
possidere, et mira in arte Chemica scire, de qvibus qvidem 
more Philosophico tecte locutus est mecum, sed ita tamen, ut 
ex ungve facile esset Leonem æstimare. Ab illo partim huma
nitate officiosa, partim precibus, partim denique nominatis jam 
ante pecuniis descriptionem veram AI Kahestii Helmontii obti
nui, sed sub fide aeterni silentii. Eqvidem ibi qvoqve cau
tione me securum reddere volueram, sed qvia ille maturabat in 
Angliam abitum ad alios sibi notos Philosophos [qvi magno 
numero et fervore incredibili ibi et laborant, et varia, ut audio, 
rara invenerunt] et qvia periculum in mora erat, numeravi ipsi 
cupidissime pecuniam, qvod existimem, si ullus unqvam AI Kahest 
sit in rerum natura, hoc ipsum esse genuinum et germanum, 
qvod rogo, uti Gener. Dns una cum descriptione nulli morta
lium revelet, ne mysteria publicentur; interea Helmontium de 
AI Kahestii viribus diversis in locis consulat, et thesaurum sibi 
jam esse communicatum laetabitur. Processus nobilis in hunc 
modum se habet. 4? Et qvidem processus ille, fateor, longiu
sculus , et attentum reqvirit ministrum, sed qvia non nisi semel 
elaborare opus est per totam vitam, molestiam illam pensat 
lucro. Optarem mihi hic Leidæ locum convenientem, et ipse 
operarer, sed longioribus laboribus nulla hic commoditas. Cru- 
cibula mea qvod attinet, ea qvidem Glauberus redimere voluit, 
societate laborum utriusque, et nescio qvibus secretis aliis, sed 
revelari non placuit. Morbo jam affligitur miser, fato, ut apparet, 
vicinus. Ea sub fide silentii jam Gen. tuæ communico : R co
tem Gotlandicam, unde lapicidæ ædium angulos fabricantur, jube 
formari in crucibulorum formam, cujuscunque capacitatis, sed 
duo præcise notanda, si decipi nolis, (1) notandum esse venu
larum in lapide ductum, et formandam esse foveam, non secun
dum, sed contra venulas, (2) per horas aliqvot sensim in arena 
calida fovenda esse, et tum sensim magis calefacienda, ubi inca
luerint plane, qvemvis ignem sustinebunt, et nihil salium, nihil 
vitri ’hni unqvam penetrabit, etiam 20 dierum ignibus, qvod 
sæpe mihi compertum. Res inexpertis incredibilis, sed experto 
exploratissima. Expertus sum etiam saxum Helsingburgicum, 
sed qvamvis aliqvid præstaret, cum Gotlandico tamen conferri 
non meretur. Helmontius filius Amstelredami jam est, verus
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haud dubie hæres paterni secreti, sed adeo occultus, ut ne loqvi 
qvidem de Chemicis sustineat. Est et Amstelredami Reusnerus 
qvidam, ex Duce belli Chemicus, qvi miro hominum concursu 
freqventatur, qvod calculosum 17 annorum et postridie å Chi
rurgo secandum in 16 diebus sine sectione curaverit, et ex eo 
tempore plures alios, an ita felix in pluribus futurus sit, do
cebit tempus. Fuere qvi 100,000 imperial: ipsi pro secreto ob
tulerint, mercatores lucri cupidi nec adhuc sustinuit revelare. 
Mihi ab intimis qvibusdam ejus relatum est, prodire totum 
illud secretum ex vitriolo et calce viva longo labore digestis, 
destillatisque, nihil tamen hactenus affirmaverim, nec admodum 
inhio, donec plurimis experimentis cognitum fuerit, utrum sem- 
per feliciter respondeat eventus. In Regimine ignis nihil ad
modum rarum hic observavi, nisi qvod curiosiores lateres in 
certis modulis formari jubeant, et duplici muro athanorem suum 
circumdari. Dn. Sylvius, magnus hic Chemicus, et Professor 
Medicinæ, sed valde secretus, suum mihi athanorem conspicien
dum dedit ex cupro fabrefactum totum, in medio surgebat 
piger Henricus, ab utroque latere annectebantur duæ fornaculæ, 
variis hinc inde canalibus et machinulis instructæ, qvas mihi 
qvidem describere non est integrum ob varietatem magnam, sed 
ubi contigerit nos aliqvando, volente Deo, iterum colloqvi, ut 
potero delineabo. Illud observo, in sylvium scindere omnes 
carbones in frusta æqvalia, et hac ratione in illo athanore 
æqvalem servare ignem per 48 horas. Frundeck Amstelredami 
vivit, sed apud illum nihil magnum. Qvid samilia sit, non 
asseqvor; per Electrum minerale immaturum video Johsonum 
Chemicum, Anglum intelligere omnia septem metalla certo pon
dere, sub certa constellatione fundendo simul permista, cui 
misturæ magnas attribuit vires, sed nec pondus nec constella
tionem indicat. Illustris Baro Anglus Robertus Boyle fervidis
sime in Chemicis laborat, imo singulis annis 4000 fi sterlin- 
genses, ut audio, laboratorio suo impendit, edidit etiam scripta 
qvædam lingva Britannica, curiosa sane, in qvibus tamen multa 
quæ rara novit, subticet. De aére et vacuo librum emisit nu
per admodum curiosum, sed in eo parum Chemicus; potissimus 
ejus scopus huc tendit; Extrahit artificio qvodam et machina 
ex vitro capaci, totum aerem, hinc mures, pisces, aves immittit, 
experturus qvam diu sine aere vivere possint, mirasque observat
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metamorphoses ; aqvam calidam, non tamen bullientem infundit, 
et mox obnegatum affluxum aeris, potentissime ibi aqva effer
vescit; ita acetum destillatum cum coralliis infundit, et rarum 
fervorem deprehendit. Mitterem librum, nisi hyems navigiis 
cursum intercluderet. Non raro qvidem hic incido in curiosos 
et expertos, sed, qvod doleo, non aperte loqvuntur, et qvod 
superat, multi pecunias contemnunt, nec ab illis qvicqvam spe
rari potest, nisi officiis et humanitate. Alii pecuniis inhiant, 
ipsi inexperti ; adeo hic circumspectum esse oportet, qvi metam 
laborat attingere. Erat hic nuper, cui notum Artificium ex 
multis minutis magaritis majores conficienda, item notum, brevi 
ex 4 Vum elicere, et nescio qvæ alia, sed non licuit in in
tima ejus penetrare, ubi licuerit, mihi non deero. Desino jam, 
Gener. Dne, et exspecto utrum libeat cum Goth. Gerstorffio sine 
prævia cautela, contrahere, an jam tantum AI Kahestio incum
bere elaborando. Qvicqvid libuerit, libebit etiam mihi, nec enim 
diserte asseverare ausim particulare illius successurum esse, 
nec plane id negare sustineo, qvod fama id circumferat ali- 
qvando ipsi successisse. Vale, illust. Dne, et porro favere perge 

Generosis. Nominis Cultori
Olao Borrichio.

Lugd. Bat. 22 Decem b:
1661.

6.
Et Brev fra Theaterdirecteur René Montaigu til Storoantsler 

C. Reventlow.
Meddelt af C hr. Bruun.

Originalen til dette Brev, som er udateret, findes i Geheime-Archivet 
blandt en stor Mængde Breve til Storcantsler Conrad Reventlow. Da han 
døde 1708, og Montaigu antages at være kommen til Kjøbenhavn 1704 
(Overskou, dsk. Skueplads, 1, S. 123) maa Brevet falde i Aarene 1704—8, 
rimeligvis 1706—1707. Skilletegnene ere tildels tilføiede.

Monseigneur!
vostre Excellence a sans doute deja entendu parler des 

choses dont je vay prendre la liberté de l’entretenir. cependant 
comme je ne doute point qu’on ait pris beaucoup de soin de 
lui empoissoner ma conduite, Je la prie auec tout le respect 
que je dois de vouloir bien ecouter mes raisons, et je me flatte
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qu'apres les avoir entendues peutestre ne paroistray je pas si 
coupable que Ton le publie. Vostre Excellence scait, Mon
seigneur, le peu de solidité qu’il y a a esperer pour la comédie 
en dannemarc, ou tous les ans on est sur le point de recevoir 
son congé, elle n’ignore pas non plus que le rabais qu’on a 
fait des gages m’avoit mis dans l’impossibilité de subsister plus 
longtemps dans le pays et de payer les dettes, ou m’avoit en
gagé la grande dépense que j’avois faite pour la comédie si 
bien, Monseigneur, que trouuant un poste favorable j’avois creu 
en l’acceptant ne point faire de crime, d’autant plus que le 
Roy ne se soucie point de la comédie, et que mesme, selon 
les apparences, les comédiens ne demeureront pas longtemps 
au service de sa Majesté, enfin, Monseigneur, n’ayant rien 
receu de cette année, qui commence du premier d’avril, et lais
sant deux cartiers qui m’estoient deus de mes gages, je m’estois 
flatté qu’on me pardonneroit d’aller chercher vn établissement 
solide pour le reste de mes jours, il est vray, que je suis cri
minel d’estre party sans congé, je l’avoue, mais la misere ou 
j’estois ma fait appréhender, qu’on ne me le refusât, ainsy je 
suis venu a hannover dans l’intention pourtant de n’en accepter 
le service, quelque vtile qui me fut, qu’apres le carnaval et apres 
m’estre dégagé du service de sa Majesté, cependant on me 
parla de jouer la comédie et je ne pus pas le refuser. Je le 
fis donc, et mesme auec tout le succès que je pouuois esperer. 
mais ce succès m’a coûté cher, Monseigneur, puisqu’il a donné 
lieu de dire a la cour, que j’avois pris service a hannover. 
il n’en estoit pourtant encor rien alors et je n’avois pas encor 
eu l’honneur de voir son Altesse serenissime, il est bien vray, 
qu’ayant appris depuis, que l’on estoit si fort irrité a la cour 
de dannemarc contre moy, que l’on n'en vouloit plus entendre 
parler, Je crus pouuoir sans crime m’engager a hannover puis
que il n’y avoit plus rien a esperer pour moy a coppenhaque. 
voilQ, Monseigneur, la vérité de la chose, comme elle est dans 
sa source, et J’ay veu auec autant de détonnement que de dou
leur que sa Majesté non seulement me priuoit de l’honneur de 
son service, mais encor qu’elle auoit écrit a Monseigneur le 
duc d’hannover pour l’obliger a me chasser, le coup a suivy 
l’ordre de Roy, et malgré touts les honneurs, dont on m’avoit 
comblé avant que de scavoir ses volontez, J’ay veu tout d’un
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coup mes esperances renversées. Je me suis veu banny des 
états de son Altesse sans scavoir ou donner de la teste. Je 
parts demain, Monseigneur, pour me rendre au lieu de mon 
exil, ou je resteray errant et vagabond jusqu’à ce qu’il plaise 
au Roy d’en ordonner autrement, j’attendray auec toute la 
soumission que ie dois l’arrest qu’il luy plaise prononcer contre 
moy, et je prens seulement la liberté de représenter a Vostre 
Excellence, que, quelque coupable que je sois, Je demande 
pour toute grâce celle de pouvoir au moins gagner ma vie soit 
en france soit en Allemagne, puis que doresnavant le chemin 
de dannemarc m’est fermé pour jamais, quand j’aurois mérité 
la mort on m’accorderoit la faveur que j’implore, et le Roy 
a eu tant de bontez pour moy, que j’espere qu’il en aura encor 
quelque pitié, et qu’il ne voudra pas me rendre éternellement 
malheureux, vostre Excellence y peut beaucoup et c’est d’elle 
que j’attens la decision de ma misérable vie. je suis, Mon
seigneur, de vostre Excellence le très humble et très obéissant 
serviteur

MontaiguJ).

8. 
Et Brev fra Tordenskjold.

Meddelt af Professor Allen.
Originalen til dette Brev eies af Sognepræst Petersen i Allerslev. Det, 

som er trykt med Cursiv, er i Originalen skrevet med latinske Bogstaver. 
Smaa og store Bogstaver kan man i de fleste Tilfælde ikke skjælne fra hin
anden. Skilletegnene ere tilføjede. Admiralen, til hvem Brevet er skrevet, 
er Jndichær.

Hoyedle og Welborne
Herr Admirall

Eders obeisante Skrivelse saa vel som den Nidkierhed ieg 
bør at [have] for vor allernaadigste Kongis Tieneste, digterer 
mig at comunisere saa Retsindig og spirituelle een chavMier 
som deris Velborenhed er, ald den Videnskab, observening (sic!) 
og Betenkning Jeg til hans Majl forhavende desein, miin u-for- 
gribelig Tanke, ieg kand slutte af eders brev det vild først

*) Den 20de Marts 1721 fik Montaigu 200 Rdl. aarlig i Pension af Post
kassen for hans lange Tjeneste. (Sjæll. Tegn. Geh. Arch.)
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gieide Mastran, vilket ieg ej kand finde nøttig langt mindre 
nødig, thj Gottenborg er langt merre pragticable att erobre; thj 
naar Hisinglandet først I posesdon bliver taget, er Resten en 
meget pragticable sag. Den force som nu allerede er her er 
mangfoldig til att optinere vis1) I Saa maade Kand forrefalde, 
for att Ruinere deris baterier med merre, som deres Welbo- 
renhed tilforladelig og tydelig Kand fornemme af dett medføl
gende Carta, som ickons er en Klade eller Copie. Tiden er 
mig for kort att tilsende itt som Kand tegnis nettere, af saadane 
som det Kand forrete tror ieg Admirallen hafver flerre end ieg. 
dett som Kongen og Gabel er tilsentt er ligeledes, undtagen 
ieg haver forandret min leier eliter som raporteme er, det 
Fienden haver hafTt 1 sinde att brecke iemel med sin force for 
at secundere byn, som maa ske med NNW Norden eller og NNO 
Vind, da Kand band nu korne vel tilpads; thj med (?) Fridrik- 
Kald kom her udj afftes, ieg kand sige att den medierer att 
sees, langt merre verdig for att blifve brugt, iust nu ieg sider 
og Skriver dette komer een Capt. med breve til mig fra Gref 
Mumer, om een og anden poster som her bliver for vidløfltig 
att melde om. ieg vild lade samme Capt. see, dett udj Dans
march og kand byges fartøyer. I Kand troe intet vild blifve, 
der vild giøre eder dificchulter udj nogen ting; her er øer hvor 
der er iord mangfoldig att bekomme, Skou vild blive det 
slemmeste, der er icke noget paa øerne, men 'D miil fra Got
tenborg Kand bekommis. Loøen Kand beskydes af Festningen, 
mens naar Skibene liger ved Brygen under, Kand de j Fest
ningen ej dæmpe deres Canfojner saa nidrig, det den kand be
skyde Nogen 1 havnen, som kand verre nogett. Dett beste 
og tilforladeligste baiterje og ataque der vild blive sult, om saa 
skede att tilførselen iemel Bohuus samt ted faste landett ind 
eliter fra Mastran blev indsperritt. dett vild da icke varre 
mange u-ger, thj deris Magaziner der er noget litt. ieg vild j 
Morgen allerunderdanigst oversende til hans Maji min aller
underdanigste tancke om same materf vis indhold vild blive som 
dette, og tror ieg deris Velb. vild falde paa min side, det kand 
j forlade eder til, i skal korne i land paa Hisinglandet og icke 
miste 10 mand derved med saa mange folck vi haver, skal

*) d. e. hvad.
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der noilis og resoneris lenge, 
hav tillid til den som til sin

da bliver det effler gamel sedwane. 
døed er eders oprigtige

og ydmyge tiener
P. Tordenskjold.

i hast Laaland Junij1) 1719.

(Paa Kanten af Papiret).
Videre kand i verre persvaderet att indlagde forhør er til

forladelig; ieg haver ej ansitt depancer for at blive Rett infor- 
merett.

T) Ved Maanedens Navn er rettet; der har først staaet Maij. Brevet maa 
være fra de første Dage i Juni 1719.
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Nye Bidrag til Somagtens Historie i Grevens Fejde 
(1534—1536).

Ved Joh. Grundtvig.

At det i Grevens Fejde lykkedes Christian d. 3die at besejre 
sine Modstandere og indtage Danmark, havde han i en væsenlig 
Grad sin Sømagt at takke for. Kun ved dens Hjelp kunde 
han i Marts 1535 kaste en Troppestyrke iland i Fyen, der var 
stærk nok til at tage det op med Grevens Hær; ene dens 
Virksomhed gjorde ham det muligt efter Slaget ved Øxnebjerg 
at lande i Sjælland; og uden déns Herredømme i Sundet var 
han aldrig bleven Herre over Kjøbenhavn. Desuagtet er det 
yderst tarveligt hvad vi vide om Christian d. 3dies Sømagt. Hvit- 
feldt meddeler os næsten intet om den, og vel har Paludan- 
Müller med stor Flid samlet hvad han kunde finde i vore Ar
chiver og andensteds, og derved forøget det foreliggende Stof 
ikke ubetydeligt, og vel begynder Garde sin »dansk norske Sø
magts Historie« med Aaret 1535, men saare Lidet er det dog 
endnu, hvad der vides om denne vor nyere Sømagis første 
Begyndelse. Vi kjende neppe Tallet paa Skibene1), end sige

l) I den Fortegnelse over de danske Skibe i Maj 1535, som Garde med
deler Side 18, og for hvilken han aabenbar ikke har anden Hjemmel 
end Hvitfeldt, opfører han et Skib som »tidligere erobret fra Ly bek
kerne ved Aalborg«, og faaer derefter ud, at der ialt var 18 danske 
Skibe. Men hvad staaer der hos Hvitfeldt Blad Q. 2? »Hves Skib hånd 
[o: Kongen] tog for Lybke, oc erølfrede for Aalborg.« Det er paa
faldende, at Garde ikke har forstaaet dette, og ikke mindre paafaldende, 
at han ikke kjender den Opgjørelse over Flaaden i Sommeren 1535, 

Danske Samlinger. II. 19
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deres rette Navne og hvem der førte dem, saalidet som vi have 
nogen Forestilling om, hvilke Pengemidler der dengang medgik 
til Flaaden. Da Fattigdommen saaledes er saa stor, tør det 
antages, at ethvert Bidrag til noget nærmere Oplysning om 
Sømagtens daværende Forhold vil være kjærkomment, selv om 
det kun maatte være meget stykkevis, og kun angaae mindre 
interessante Detailler; og der meddeles derfor her neden- 
staaende kort affattede Registratur over en lille Række origi
nale Aktstykker, dels Breve, dels Kvittanser og dels Regnskaber, 
Sømagten angaaende, fra Aarene 1534 til 1536, som alle til
høre det gamle Rentekammerarchiv, (nu under 2den Afdeling 
af Kongerigets Archiv).

De her meddelte Stykker have ikke tidligere været kjendte 
eller benyttede af Nogen. De have sandsynligvis været Bilag 
til Regnskaber, som nu ikke mere ere til, men i Tidens Løb 
af Ligegyldighed eller Uforstand ere bievne tilintetgjorte, me
dens kun nogle Levninger, vistnok ved et rent Tilfælde, ere 
undgaaede samme Skjæbne. De ere først for nogle Aar siden 
komne for Dagen fra et afsides Sted i et af de ældste Archiv- 
lokaler, hvor de sikkert i Aarhundreder have henligget ube
mærkede, da de vedkommende Pakker ikke synes nogensinde 
at have været registrerede. Man har nu i de sidste Aar søgt 
at samle og registrere alle saadanne Sager, og det er saaledes 
lykkedes at tilvejebringe en temmelig betydelig Samling fra 
Christian d. 3dies Regeringstid, der alene for Grevefejdens Tid 
beløber sig til omtrent 1000 Stykker, for største Delen Breve, 
Kvittanser og Regnskaber af lignende Art som de her med
delte, hvilke sikkert vilde vise sig at indeholde ikke saa lidet 
Nyt til at opklare mange forskjellige Forhold i hin Tid, saafremt 
der skulde tilbyde sig en Lejlighed til at faae dem offenllig- 
gjorte paa samme Maade som nærværende lille Samling af de 
Stykker, der indeholde nogen Oplysning til Sømagtens Hi
storie.

Af de her, saavidt muligt i chronologisk Orden, meddelte 
53 Numere ere de 43 Kvittanser, 1 Kvittanse og Regnskab 
tilsammen, 7 Regnskaber og 2 Breve. Den aldeles overvejende

fra det hannoverske Archiv, som findes i Georg Waitz’s Jürgen Wnllen- 
wever III, 392, og som er det Paalideligste, der haves.
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Del af dem, nemlig de 4S, høre til Engel Lantwers Regn
skaber, kun 3 høre til Henrik Schultes, og 2 ere uvisse. Fra 
1534 er kun 1 Numer, fra 1535 ere 16, fra 1536: 31, og 
uvisse ere 5. De ere alle tydske, med Undtagelse af 11, 
nemlig 1 fra Tyge Krabbe, 1 fra Karl Skotte og alle de 9 fra 
Peder Skram, som ere danske, og dette er da udtrykkeligt an
ført paa hvert enkelt Sted. De ere alle paa Papir, ere i det 
Hele velbevarede, og Kvittanserne i Almindelighed forsynede 
med Segl. En Del af dem, navnlig Regnskaberne, ere dog, 
paa Grund af Haandskriftens Siethed, saa vanskelige at læse, 
at det kun er ved en gjennem længere Tid fortsat Beskæf
tigelse med dem, at det kan lykkes. Med Hensyn til et ganske 
enkelt Navn eller Ord kan der vel endnu være nogen Tvivl 
tilstede, men dette er da paa hvert enkelt Sted bemærket.

Registraturen er affattet saaledes, at den fuldstændig ud
tømmer vedkommende Aktstykkers historiske indhold og trods 
sin Korthed meddeler al den Oplysning, der lader sig udbringe 
af dem. Det havde ganske vist været forbundet med mindre 
Besvær at aftrykke dem ordret, men der er her valgt den be
sværligere Vej, for at gjøre Benyttelsen af de i Stykkerne inde
holdte Oplysninger saameget lettere, uden paa den anden Side 
at udviske nogetsomhelst af hvad der karakteriserer dem, for- 
saavidt det paa den Maade lod sig gjengive. Den her anvendte 
Gjengivelsesmaade har fremdeles det Fortrin, at den paa et 
overordenlig ringe Rum meddeler forholdsvis meget, og turde 
derfor vistnok være at anbefale med Hensyn til alle saadanne 
Aktstykker, hvis historiske Indhold kan udtømmes i nogle en
kelte Notiser. Det vilde derved blive muligt at gjøre en langt 
større Del af de Skatte, som Archiverne gjemme til vor Historie, 
tilgjængelige for Almenheden. Men en ufravigelig Betingelse 
for at anvende denne Maade er det rigtignok, at Arbejdet ud
føres med særdeles Omhu og Nøjagtighed, og ikke efter et 
flygtigt Blik paa vedkommende Aktstykker, thi derved vil dets 
Værdi næsten ganske tabes.

idet man iøvrigt skal henvise til selve Stykkerne, skal man 
med Hensyn til Indholdet dog her gjøre opmærksom paa føl
gende. Christian d. 3dies Sømagt i Grevens Fejde bestod som 
bekjendt af en forenet dansk, svensk og preussisk Flaade. Af 
den svenske vil man her intet Spor finde, men kun Oplys- 

19*
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ninger om den danske og den preussiske, og om den sidste 
egenlig ikke meget. Medens vi af de hos Garde, efter Hvit- 
feldt og Fortegnelsen Side 272 i 5te Bind af Danske Magasin, 
3die Række, anførte danske Skibe gjenfinde: De to af Sønder
borg udredede Skibe, karl Skottes Bøjert, den danske Admiral, 
Peter van Achmers Bøjert, Jørgen van der Wischs Bøjert, den af 
Christiern Hvidt udredede Slibøjert, og det af Henrik Rosen- 
krands paa Gulland udredede Skib, der sikkert er identisk 
med »det Gulleske Segenskib« i Nr. 49, finde vi her endnu 
følgende der ikke nævnte Skibe: 1) En Bøjert under Karsten 
Uthermarck, 2) Falken under Henrik Wessel, 3) Jens Splids 
Bark, 4) Jørgen Mynters Jagt, 5) Johan van Roedes Kravel, 
6) den Rigaske Bark, 7) »Ysselen» og 8) »Haffrebocken;« og 
medens vi af paa det nævnte Sted omtalte Høvedsmænd og 
Skippere kun gjenfinde, foruden Admiralerne Peder Skram og 
Johan Pein, Karl van Hustett, ogsaa kaldet Karl Skotte, Jens 
Splid, Jørgen van der Wisch, Peter van Alchmer og Peder 
Hansen, finde vi her følgende nye: 1) Karsten Uthermarck, 
2) Herman Olderogge, 3) Henrik Wessel, 4) Bøve Hansen, 
5) Henrik Hannemann, 6) Hans Flensborg, 7) Bernt van Mep- 
pen, 8) Nis Mummesen, 9) Niels Peper, 10) Hans Ordtman, 
11) Johan van Roede. De fire sidstnævnte findes dog nævnte 
i Tegneiserne i Danske Magasin HI, 5, Pag. 265 og 266 samt 
132. Ligeledes finde vi Thil von Kreutz som preussisk 
Høvedsmand over Skibsknegtene. Fremdeles skal man endnu 
fremhæve, at den Sum, som der i disse Stykker findes Op
lysning om, beløber sig til omtrent 34,000 Gylden (eller 
51,000 fy Lybsk), samt at heraf noget over Halvdelen, nemlig 
omtrent de 18,500 Gylden, ere udgivne til den preussiske 
Flaade, og derimod den noget mindre Del, nemlig omtrent 
15,500 Gylden, til den danske, idethele saaledes dog en ikke 
ganske ubetydelig Sum efter de Tiders Forhold. I hvilket For
hold denne Sum iøvrigt staaer til den hele Udgift til Flaaden i 
Grevefejden, derom skal man ikke udtale nogen Mening, men 
kun antyde, at de her under Nr. 40, 43, 49, 50, 51 og 52 
meddelte Regnskaber, trods de sidstes Mangel paa Tidsbestem
melse, ved deres detaillerede Angivelser om Lønningerne for 
de forskjeliige Stillinger ombord, dog yde et fast og sikkert 
Udgangspunkt for Beregningen af de Omkostninger, Flaaden
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idethele har krævet, hvilket ogsaa er Grunden til, at man her har 
medtaget dem, trods deres tilsyneladende uinteressante Udseende. 
Ifald man turde gaae ud fra, at Hypothesen om, at »Geck« i 
Nr. 2 er Kjøge, var rigtig, vilde heri desuden findes et nyt, hidtil 
ganske ubekjendt Træk til Peder Skrams og Flaadens Historie.

Til Slutning skal man endnu kun bemærke, med Hensyn 
til de under Texten meddelte Anmærkninger, at man ved dem 
kun har sat sig til Formaal at give saadanne Oplysninger, som 
kunde være ønskelige til den rette Opfattelse, men ingenlunde 
at meddele Alt, hvad der kunde vides om de paagjældende 
Gjenstande.

1. Herman Hoyer von Hausem kvitterer til Heinri- 
cus Schulte, hans fyrstelige Naade af Holstens Secretarius1), 
for 400 fy Lybsk til Betaling af de Skippere og Baadsmænd, 
som afgik med de to Skibe fra Sønderborg, s. 1. Mandag 
efter Margaretha Anno D. 34 (20 Juli 1534).

Paaskrift med Henrik Schultes Haand: »Lange Her
mans2) quittantzie 1534.«

2. Bernlin von Oxenfuet kvitterer til Enngel Lant- 
wer8) for 500 Gylden Mønt til Knegtene, som vare paa Ski
bene. Under sin Høvedsmand Wolff von Rosenbergs4) 
Segl. Geck. [Kjøge?] d. 23 Juni 1535.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Bernt van Oxfoet 
quitantie.«

’) Henrik Schulte nævnes snart saaledes og snart som Rentemester, see 
Nr. 24 nedenfor.

2) Ikke at forvexle med Grev Christofl’ers Halvbroder af dette Navn. Han fore
kommer ogsaa under Navnet »Lange Harmen tho Hussem« i en Kvit- 
tanse af 27 Nov. 1534, i Rentekammerarchivet; og der haves ligeledes 
sammesteds et Regnskab for en Udgift af 1200 $ Lybsk, som »Lange 
Herman« har aflagt til Hertug Christian den 8 Maj 1534.

a) Engel Lantwer kaldes afvexlende Skriver, Mønsterskriver, Penningemester 
og Rentemester. I de her meddelte Stykker forekommer han som Rente
mester sexten Gange, som Skriver to Gange, og som Mønsterskriver 
een Gang, i Nr. 31, hvor Kongen selv kalder ham saaledes, d. 25 Juni 
1536. Han blev siden Tolder i Rendsborg, vistnok i 1539.

4) Tjente Kongen fra Juli 1534 i alle tre Krigsaar som Høvedsmand for 
en Fennike Landsknegte. Naar Registeret i Danske Magasin III, 6, 
gjør ham til »Krigsoberst«, da er dette neppe med tilstrækkelig Hjemmel.
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3. AdolffWygell bekjender paa sin Høvedsmand G o e s e n 
zu Foerdens1) Vegne til dennes Knegte, som have ligget 
paa Skibene, af Kongens Skriver Engeil Lantwer at have 
modtaget 250 Gylden i Mønt og 100 Gylden i Klippinge. 
Lejren for Kjøbenhavn. Tirsdag efter Assumptio Mariæ 1535 
(17 Aug. 1535).

4. Adolff Wigel bekjender paa sin Høvedsmand Goe- 
sen zu Foerdens Vegne til dennes Knegte, som have ligget 
paa Skibene, af Kongens Skriver Engel Lanthwer at have 
modtaget 650 Gylden i Mønt. s. I. Ottendedag efter Løverdag 
Egidii (Octava sunnauendes egydii) 1535 (4 September 1535).

5. Johan Peitn2) preussisk Admiral kvitterer til Englike 
Lantwer for 2000 Gylden Mønt til sit Livfolks og Skibsfolks 
(Leibleut vnd schiffleut) Behov. Lejren for Kjøbenhavn. 3 Oc- 
tober Anno D. 35 (□: 1535).

6. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til Enge- 
licke Lanttwer for 1300 Gylden i Klippinge samt 100 Klip
pinge, modtagne efter Befaling af hans naadige Herre, hans 
kongelige Majestæt til Danmark. Lejren for Kjøbenhavn. Fre
dag Vigilia Galli Anno D. 35 (15 October 1535).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Johan Feinen qui- 
tantie vp 1380 g.«

7. Frantz Trebbow bevidner, i Forening med Hr. 
Oue Lunge at have gjort Afregning med Peter Haussen3), 
Skipper paa den Aalborger Bøjert, og betalt ham 260 Gyl
den paa den Gjæld, Kongen stod i til Skibsfolket, samt at 
Kongen derefter bliver alt Skibsfolket 349 Gylden Mønt 8 ß

’) Goessen zu Foerden, (eller tom Voerden), tjente Kongen fra Februar 
1535 af gjennem de to sidste Krigsaar som Høvedsmand for en Fennike 
Landsknegte.

2) Saaledes er utvivlsomt hans Navn, og det er vistnok ene Hvitfeldt, som 
har forledet Garde til at foretrække det urigtige »Preen«, uagtet Paludan- 
Müller i Grevens Fejde II, 189, omtrent har det rigtige, nemlig Peine. 
Bock, Leben Albrechts des Aeltern, Königsberg, 1745. Side 249 nævner 
ham som »Johan v. Pein, Hauptmann von Insterburg«. Mærkeligt nok 
lindes »Preen« dog ogsaa i det i Danske Magasin III, 3, meddelte Peder 
Skrams Levnet, af hans Datter.

8) See Nr. 43 nedenfor. Jevnfør Tegneiser over alle Lande i Danske Ma
gasin III, 5, 132 og 272.
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Lybsk skyldig, foruden Karl Skottes1) og Landsknegtenes 
Penge. Lejren for Kjøbenhavn. Søndag efter Elisabeth Anno 
D. 35 (21 November 1535).

Paaskrift med Engel Lantwers llaand.
8. Frantz Trebbow bevidner, af Engel Lantwer, efter 

Feltherren Cristoffl von Veltheims9) Befaling, til Betaling 
af Skibsfolket at have modtaget 400 Gylden Mønt, samt af 
Mester Johan Bossen g ard paa Engel Lantwers Vegne 100 
Gylden, hvilke Penge han har beregnet Feltherren og Mester 
Johan Fry s s. Lejren for Kjøbenhavn. Mandag efter Elisa
beth Anno 35 (22 November 1535).

9. Hr. Oue Lunge Ridder kvitterer til Engel Lantwer 
for 2000 Gylden Mønt, til 2 Dansk Stykket, til Lønning af 
Kongens Skibsfolk i Landskrone. Lejren for Kjøbenhavn. Man
dag efter Katharina Anno 35 (29 November 1535).

10. Jobst Langen, Profos af Skibet Kongelig Majestæts 
Admiral, kvitterer til Kongens Rentemester Engel for 150 
Gylden Mønt. Lejren for Kjøbenhavn. Onsdag efter Andreas 
Aar 1535 (1 December 1535).

11. Frantz Trebbow bekjender af Engel Lantwer, 
efter Feltherren Cristoffl von Veltheims Befaling, til Be
taling af Skibsfolket at have modtaget 300 Gylden Mønt, hvilke 
Penge Geuert Schencke3) oprindelig har lagt ud, og som 
han har beregnet Feltherren og Mester Johan Fryss. Lejren

Er sikkert den samme, som fjorten Dage senere kalder sig Karl van 
Hustett, Høvedsmand paa den Aalborger Bøjert, i Nr. 13 nedenfor. Han 
forekommer ogsaa i Nr. 43 og 45. Jevnfør Tegneiserne i DskeMag. 111, 
5, 268, og 272 og 6, 199. Det er sikkert ogsaa ham, som Hvitfeldt 
Blad S. 3 kalder Carl Skytte. Om han ogsaa skulde være identisk med 
den »Carl Morri, en Skotte, som siden blev Rigens Herold«, der var 
kommet med et Skib paa egen Bekostning, og som Peder Svave havde 
antaget i Skotland (Hvitfeldt Blad Q. 2.), tør jeg ikke afgjøre.

2) Christoffer von Veltheim tjente Kongen fra Maj 1534 af gjennem hele 
Krigen, først som Ritmester for en Fane hvervede Ryttere, og siden som 
•»Øverste Feltherre.«

8) Tjente Kongen fra August 1534 af i alle tre Krigsaar som Ritmester 
for en Fane hvervede Ryttere. Det er urigtigt, naar Hvitfeldt Blad 
O, 4, og ligeledes Paludan-Miiller 1, 398, først lader ham ankomme i 
For aa ret 1535, og ligeledes urigtigt, naar Registeret i Dske. Mag. 111, 5 
og 6, kalder ham • Feltoberst« eller • Krigsoberst«.
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for Kjøbenhavn. Løverdag efter Andreas Anno 35, (4 Decem
ber 1535).

12. Bernt van Meppen1), Skipper paa Slibøjerten®) 
(vp den Sly bourde), kvitterer til Engel Lantwer for 120 
Gylden Mønt paa Regnskab til Lønning af sit Folk paa samme 
Bøjert. Lejren for Kjøbenhavn. Mariæ conceptionis Dag Anno 
D. 35 (8 December 1535).

13. Karel van Hustett, Høvedsmand paa den Aalbor- 
ger Bøjert (op den Aleborger bonrde) kvitterer til Engel 
Lantwer for 300 Gylden Mønt paa Regnskab for sit Folk paa 
samme Bøjert. Lejren for Kjøbenhavn. Mariæ conceptionis 
Dag Anno D. 35, (8 December 1535).

14. Tille van Cruce kvitterer til Egelge Lantwer 
for 300 Gylden, s. 1. Luciæ(?) Dag s. a. (13 December 
1535).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Thile van Krutzen, 
der prusche Hoptman auer de schepeschen knechtte qui- 
tantien.«

15. Bernt van Meppen. Skipper paa Slibøjerten (vp 
den Slybourde), kvitterer til Engel Lantwer for 542 Gylden 
Mønt 16 /3 Lybsk til fuld Betaling for sig og sit Folk samt 
Bøsseskytterne paa samme Bøjert. Lejren for Kjøbenhavn. 
Luciæ Dag Anno D. 35 (13 December 1535).

16. Johan van Roede3) kvitterer til Engel Lantwer 
for paa sin Lønning for 10 Maaneder (teyn manck langk) at 
have modtaget 344 Gylden 18 /i Lybsk. Lejren for Kjøben
havn. Luciæ Dag Anno D. 35 (13 December 1535).

17. Marthen Lengnick, hans fyrstelige Durchlauch- 
tighed til Preussens Admirals Skriver, kvitterer til Engel Lant
wer, Kongen af Danmarks Rentemester, for 3400 Gylden i 
Klippinge til Betaling af de preussiske Knegte, som have 
ligget paa Skibene, s. 1. 28 December 15** (o: 1535).

‘) See Tegn, i Danske Mag. 111, 5, 132. Om han er den Skipper paa 
»Slyhan«, som nævnes i Nr. 52 nedenfor, tør jeg ikke afgjøre. Jevnfør 
Nr. 15.

’) Er utvivlsomt identisk med »Flybøyert« hos Hvitfeidt Blad S. 3. Jfr. 
Tegn, i Danske Mag. III, 5, 272.

8) At han var Skipper paa en Kravel sees af Tegn, i Danske Mag. 111» 
5, 266.
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Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Des prusseschen 
schriuer vp dem ammeral quitantie.«

18. Tyge Krabbe Ridder, Danmarks Riges Marsk, gjør 
vitterligt, af Engel Lantwer at have oppebaaret 1600 Danske 
til at lønne Kongens Bøsseskytter og Skibsfolk med, som ere 
forordnede paa Kongens Skib, der ligger i Landskrone Havn. 
Lejren for Kjøbenhavn. Mandag efter Nytaarsdag Aar 1536, 
(3 Januar 1536). — Dansk.

»Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Hr. Tuege Crabben 
quitantie vp 640 Guiden «

19. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til En- 
gelcke Lantwer for 1300 Gylden Mønt til sit Skibsfolks 
Behov. Lejren for Kjøbenhavn. Mandag efter Circumcisio Do
mini Anno D. 36 (3 Januar 1536).

20. Thil von Kreutz Høvedsmand kvitterer til Engel 
Lantwer for 2219 Gylden. Lejren for Kjøbenhavn. Søndag 
efter de hellige tre Kongers Octava. s. a. (16’Januar 1536).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Tyle v. Krutzer 
quitantie.«

21. Mellichor Zweck Høvedsmand1) tilskriver C ri
stof vonn Veltheim, Kongen af Danmarks Øverste Felt
herre i Lejren for Kjøbenhavn, og i hans Fraværelse Cunrat 
Pfenning Oberst^) tilhænde, og beder ham om at betale 
Overbringeren Asmus Heintz3), som en Tid lang har ligget 
under hans Fennike (Fenlin), men som nu den Øverste Admiral 
paa det preussiske Skib, Johan Payn har antaget til Høveds
mand paa samme Skib og gjeme vilde have strax, forinden 
Mønstringen og Afregningen, hans tilgodehavende Lønning for 
lire Maaneder, hver Maaned sex Soide, med 96 Gylden, af 
hvilke han aldeles intet har modtaget. Helsingør (Helle-

’) Melchior Zweck tjente Kongen fra Juli 1535 af i de to sidste Krigsaar 
som Høvedsmand for en Fennike Landsknegte.

2) Conrad (Cort) Pfenning tjente først under Christian 2 i Norge i 1532 
(Hvitfeldt Frederik 1. S. 284, 312. 314, 335), og derpaa Christian 3 fra 
Juli 1534 af, gjennem alle tre Krigsaar, som Oberst ved Landsknegtene.

3) Mulig identisk med »Rasmus Heyms«, som efter Tegn, i Danske Mag. 
Hl, 5, 322, d. 6 Aug. 1536 fik Pas til Holsten og tilbage.
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schenoer). Søndag efter Sebastiani Anno D. 36 (23 Januar 
1536).

22. Jürgen Thuen kvitterer i preussisk Admiral Johan 
Peyns Navn og paa hans Vegne til Engel Lantwer for 2344 
Gylden Mønt til Kongen af Danmarks Skibsfolks Behov (tho 
behoeff des Schepe folckes Kho.n Durch.1 tho Dennemarcken 
thokamende). Lejren for Kjøbenhavn. Fredag efter Conversio 
Pauli Anno l). 36 (28 Januar 1536).

23. Frants Trebbow bevidner, af Engel Lantwer, 
efter Feltherren Cristoff von Vheltheims Befaling, til 
Betaling af Skibsfolket at have modtaget 350 Gylden Mønt, 
hvilke han har laant Feltherren og har beregnet denne samt 
Mester Johan Fryss. Lejren for Kjøbenhavn. Valentini Dag 
Anno D. 36 (14 Februar 1536).

24. Carsten Uthermarcke1) kvitterer til Kongens 
Rentemester Heinrich S c hul te for fire Maaneders Sold med 
8 Gylden i dan sit Mønt og 8 Gylden i Lybsk Mønt. Gottorp. 
Første Fredag i Fasten Anno 36 (3 iMarts 1536).

25. Peter van Alchmer2) kvitterer til Rentemester En- 
ghelke Lanthwer for 200 Gylden i rund Mønt. Lejren for 
Kjøbenhavn. Fredag i Fastelavn 1536 (3 Marts 1536).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Peter v. Almerhes 
quitantie.«

26. Jobst Langen von Bamberg Profos paa Skibene 
kvitterer til Kongens Rentemester Engel Lantwer for 100 
Gylden, s. 1. Mandag efter Sanct Virgilius Aar 1536 (6 Marts 
1536).

27. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til Kongen 
af Danmarks Rentemester, sin gode Ven, for 700 Gylden 
Mønt til Betaling af Skibsfolkene. Helsingør (Helschenor). 
Tirsdag efter Misericordia Domini Anno D. 36 (2 Maj 1536).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand.
28. Peder Skram kjendes at have oppebaaret paa Kon-

*) Høvedsmand paa en Bøjert, see Nr. 31 nedenfor.
*) Høvedsmand over en Bøjert, see Nr. 30 nedenfor. Jevnfør Tegn, i Dske 

Mag. 111, 5. 267. Hvitfeldt Blad S. 3. gjør ham til et Skib: »Peter von 
Alckmar, et Skib saa kaldet,« hvilket atter har forført Garde til i sine 
»Efterretninger om den danske og norske Sømagt«, 1, 28, at lade Jørgen 
van der Wisch og Karl Skotte friste samme Skjæbne.
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gens Vegne af Engelke 400 Gylden i Mønt til Skibs Behov. 
Lejren for Kjøbenhavn. Tirsdag efter Søndag Cantate Aar 1536 
(16 Maj 1536). — Dansk.

29. Peder Skram gjør vitterligt at have oppebaaret af 
Engeicke Kongens Rentemester 400 Gylden i Mønt til 
Kongens Skibs Behov. Lejren for Kjøbenhavn. Mandag 
næst efter Søndag Exaudi Aar 1536 (29 Maj 1536). — Dansk.

30. Johann von Wttert (Underskrift: Jan van Wte- 
recht) kvitterer paa Petter von Alchmer, Høvedsmand over 
en Bøjert, hans Vegne, til Engell Lantwer Rentemester for 
300 Gylden Mønt, hvilke han har overgivet hins Baadsmænd. 
Lejren for Kjøbenhavn. d. 15 Juni Aar 1536.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Johan van Vtrechts 
van wegen Peter van Almeher quitantie.«

31. Christian udvalgt Konge til Danmark og Norge etc. 
tilskriver Mønsterskriver Engelke Lanthwer, og begjærer at 
han vil give Overbringeren Kersten vth der Marck, Høveds
mand paa Bøjerten, 10 Gylden paa Regnskab. Vor Stad 
Roskilde. Søndag efter Johannis Baptistæ Anno D. 36 (25 
Juni 1536).

32. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til Kongen 
af Danmarks Rentemester Engel Lantwer for ved Rejnolt 
Sachsenn at have modtaget 3000 Gylden i Mønt til Betaling 
af sit Skibsfolk. Lejren for Kjøbenhavn. Mandag efter Visi- 
tatio Mariæ virginis Anno D. 36 (10 Juli 1536).

33. Per Skram, kongelig Majestæt til Danmarks Ad
miral, bekjender at have modtaget af Engeicke Låntuer, 
Kongens Rentemester, 2050 $ til Kongens Skibsfolks Behov. 
Lejren for Kjøbenhavn. Søndagen næst efter Sanctæ Mariæ 
Magdalenæ Jomfrus Dag Aar 1536 (23 Juli 1536). — Dansk.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Peter Schrammen 
des Ammerals quitantie.»

34. Per Skram til Vgerup, Kongelig Majestæts Admiral, 
kjendes at have undfanget af Engel Lantwer 200 Gylden 
Mønt til Kongens Orlogsskibs Behov. Lejren for Kjøbenhavn. 
Sancti Jacobi Dag Aar 1536 (25 Juli 1536). — Dansk.

35. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til Kongen 
af Danmarks Rentemester Engel Lantwer for 220 Gylden
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Mønt til hans Skibsfolks Behov og Betaling. Kjøbenhavn. Lau
rentii Dag Anno D. 36 (10 August 1536).

36. Jürgen van derWysk1) kvitterer til Engel Lant- 
wer for 160 Gylden i dansk Mønt til sit Skibsfolks Behov. 
Kjøbenhavn. Mandag efter Laurentii Anno D. 36 (14 Au
gust 1536).

37. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til Enge 
Lantwer, Kongen af Danmarks Rentemester, for 300 Gylden i 
Mønt til Betaling af sit Skibsfolk. Kjøbenhavn. Tirsdag efter 
Assumptio Mariæ Anno D. 36 (17 August 1536).

38. Heinrich Wessell kvitterer til Engel Landwer 
Rentemester for 326 Dansk i Penninge til Betaling af 
Folket paa Falken2). Kjøbenhavn. d. 20 August Anno 36 (□: 
1536).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Hinrick Wesel 
hantschrift vp 130 Guld. 9 /?«.

39. Peder Skram til Vrup, kongelig Majestæts Admiral, 
kjendes at have annammet af Ene kelen, Kongens Renteme
ster, 120 Dansk til at lønne hans Naades Skibsfolk med. 
Kjøbenhavn. Mandag næst for Bartholomei Dag Aar 1536 
(21 August 1536). — Dansk.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Peter Schrammen 
quitantie vp 48 Guiden.«

40. Regnskab for Lønning til en Del Skibsfolk.
Skipper og Styrmand Hans Flensborg 47^ ^2/3 

Dansk.
En Høvedsbaadsmand 35
En Skriver og Baadsmand 35
Tre Skibmænd den ene 29 og de to andre 28 J ^3/3,
Fem Baadsmænd hver 23 &
Tre Bøsseskytter hver 21 Gylden, alle for 3i Maaned.
Jacob van Hamborg og Herman Michilborrig3) 

hver 15 Gylden for 2J Maaned.

‘) Jevnfør Nr. 49 nedenfor og Tegn i Danske Mag. 111, 5, 272 og 6, 199. 
See Tegneiser i Danske Mag. 111, 6, 199, hvor »Falken af Aarhus* 
nævnes under 2 Dec. 1538. Jevnfør Nr. 41 nedenfor.

3) Efter Lønningen at dømme sikkert Bøsseskytter.
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Alt beregnet til nu forgangne Søndag. Ialt 516 8 /3
Dansk, er i Mønt 206 Gylden 14/3. Kjøbenhavn. Mandag næst 
for Bartholomei Anno D. 1536 (21 August 1536). — Dansk.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Peter Schram- 
men reckenschop vp de boBluede, so mit de geschutte na 
lande Holsten vorden.«

41. Hinrick Wessell kvitterer til Engel Lanndttwher 
Rentemester for 107| Dansk til Betaling af Skipperen og to 
Baadsmænd paa Falken. Kjøbenhavn. den 22 August Anno 
36 (o: 1536).

42. Pedher Schramtil Vrup kongelig Majestæts Admiral 
bekjender at have oppebaaret af Kongens Rentemester Engle- 
cken 1000 Gylden i Mønt, hver Gylden beregnet til 2| 
Danske, til Kongens Baadsmænds Lønning. Kjøbenhavn. Sanct 
Bartholomei Aften Anno D. 1536 (23 August 1536). — Dansk.

43. a) Peter Hanssen kvitterer for paa sin og sit Folks 
samt Høvedsmandens Lønning efter nedenstaaende Regnskab 
afEngelanwer at have modtaget 1118 Lybsk eller 745 
Gylden. Kjøbenhavn (Kopmanhagen). Løverdag efter Bartho
lomei Anno 36 (26 August 1536).

b) Regnskab for Skibsfolket paa Karel Schottes Bøjert.
Karel Schotte Høvedsmand 16 maanedlig i 10 Maane- 

der, er 160
Skipper og Styrmand 16
Højbaadsmand og hans Mat 11 ^L,
To Skibmænd hver 10
Kokken og hans Dreng 10
Ni Baadsmænd hver 4
To »Putkers«1) hver 4
En Bøsseskytte 6 alt maanedlig i syv Maaneder.
En Kvartermester 8
Fire Baadsmænd hver 4
En Bøsseskytte 6 alt maanedlig siden Paaske i fem 

Maaneder.
En Bøsseskytte 6 maanedlig i ti Maaneder. s. 1. & d.
Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Peter Hanssen des 

schippers reckenschop vnde quitantie«.

’) Denne Benævnelse forekommer ogsaa i Nr. 50 nedenfor.
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44. Johan Pein preussisk Admiral kvitterer til Engel 
Lantwher, Kongen af Danmarks Rentemester, for 1300 Gyl
den i Mønt til Betaling af sit Skibsfolk. Kjøbenhavn. Søndag 
efter Bartholomei Anno D. 36 (27 August 1536).

45. Karil Skotthe Høvedsmand paa den Aalborger Bøjert 
kjendes at have annammet fra denne Brevviser Henryck 
Skol te 102 Gylden i Mønt. Rendsborg. Sanct Mikkels Aften 
Anno D. 1536 (28 September 1536). Og har han bedet 
Mattias Rottlock besegle paa hans Vegne. — Dansk.

Paaskrift med Henrik Se hulte s Haand: »Karle Schotten 
quitanlie vppe 102 Guld., de Jck ejime to behouv szynes sche- 
pesfolkes entrichtet hebbe.«

46. Peder Schram til Vrup, kongelig Majestæts Admi
ral, kjendes paa Kongens Vegne at have betalt denne Brevviser 
Willom Beyeruolt1) dobbelt Sold for 10 Maaneder i det for
gangne Aar for sin Tjeneste, som han har tjent paa kgl. Maj. 
Orlogsskib; og bekjender sammeledes, ingen Penge at have 
givet Sander Frimodt, som blev skudt for Landskrone, »hvis 
Sjæl Gud naade.« Kjøbenhavn. Tirsdag næst efter Allehelgens 
Dag Aar 1536 (7 November 1536). — Dansk.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Peter Schram- 
men bewifi vp Sander Frymot vp 80(?) Guiden«.

47. Hynrick Hanneman, min naadigste Herre og 
Konges Tjener, bekjender at have modtaget af Engel Lantwer 
362| Kjøbenhavn. s. d. 1536.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Hinrick Hanemans 
quitantie vp 145 Guld.«

48. Henrick Hannemans Regnskab for 452 ud
givne til hans fire Bøsseskytter, som have tjent fra 1J til 4 
Maaneder, 147| en Høvedsbaadsmand og 8 Baadsmænd, af 
hvilke to anføres som »fangne«, samt en Dreng, som alle have 
tjent fra 1 til 4 Maaneder, 239 Elleve Halvmænd, som 
have tjent fra 1^ til 4 Maaneder, 65^ Ialt efter skete Af
drag tilgode endnu 362J s. 1. & d. (1536).

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Hinrick Hane
mans des schippers register vp sine bofifolck, darvp gegeuen 
362| #, is 145 Guld.«

*) Efter Lønningen at dømme vistnok en Høvedsmand eller Skipper.
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49. Regnskab for Lønning til en Del Skibsfolk.
»Thette er thet falck, Bom skall wd paa Jørgen Myn- 

thers Jaet1) oc nw skal the strax vtsegle.«
Skipper Boye Hanssen2!, har tjent fire Maaneder, og skal 

Mele her3) forliges med ham selv hvad han skal have om 
Maaneden. Han siger, at Jørgen van der Wisk har sagt 
han 4 Gylden til om Maaneden.

Sten Finde Kok, har været paa Jørgen van der Visks 
Skib og skal have 13 Dansk for to Maaneder.

Jens Lauritzen Baadsmand, har tjent paa Jens Splits 
Bark og skal have 23 fy Dansk for 3| Maaned.

Dydrick van Hafluen Høvedsbaadsmand, er nys tagen i 
Tjeneste og skal have 5 Lybsk om Maaneden, og skal nu 
have 5 Lybsk paa Haanden, det er 8 4 Danske.

Jens Andersen Baadsmand, har tjent paa Jens Splits 
Skib for en halv Mand, og skal nu have 12^4/3 Dansk for 
3J Maaned.

Gert Bøsseskytte, var paa den Rigeske Bark, og skal 
have 18 Gylden for 3 Maaneder.

Hans Nyelsen Baadsmand, var paa Ysselen4), skal have 
20 for 3 Maaneder.

Gert Friis Baadsmand, var paa Haffrebocken(?); skal 
have 20 for tre Maaneder.

Casper Baadsmand, var paa det Gulle ske Segen- 
skib5), skal have 23 fy for 3-JMaaned.

Herman Bøsseskytte6), som var paa kgl. Maj. Ad-

See Tegn, i Danske Mag. 111, 6, 37, under 13 Aug. 1535.
2) Forekommer i Nr. 50 nedenfor som Skipper paa det Skib, paa hvilket 

Herman Olderogge var Høvedsmand. Paa Jørgen van der Wischs Bøjert 
har Tegn, i Danske Mag. III, 5, 264 under 4 Nov. 1535 en Hans Itzer 
som Skipper.

3) Det er Landmarskalk Melchior Rantzow. Jevnfør Nr. 50 og 53 nedenfor.
4) Mulig et af de »Overysselske« Skibe, som efter Hvitfeldt Blad Q. 2, 

bleve tagne af Skram under Gulland i Juni 1535.
5) Er sikkert identisk med det af Henrik Rosenkrands af Gulland udredede 

Skib (Hvitfeldt Blad Q. 2), samt med Henrik Rosenkrandses »Seyden- 
skib« (Tegn, i Danske Mag. 111, 5, 272) ligesom med det d. 2 Dec. 
1538 (smst. 6, 199) nævnte Gullandske »Seydenskib«.

e) At han er den samme som Herman Olderogge, fremgaaer af Engel 
Lantwers nedenstaaende Paategning. I Nr. 50 nedenfor optræder han
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mi ral, skal have 12 Gylden for to Maaneder. item var han 
»Tøchtmester« [Profos?] paa fornævnte Admiral 1| Maaned og 
skal derfor have 12 Gylden, samt maanedlig 8 Gylden.

Summa 254 $ 4 /3. s. 1. & d. — Dansk.
Paaskrift med Engel Lantwers Haand : »»Peter Schram- 

men Zedel vp de bofiluede, so ick Hermen O Iderock en de 
bussenschutte gegeuen hebbe 1011 Guiden 4| /3.«

50. Hermen Olderogge Høvedsmands Regnskab for 
Lønning i 2| Maaned til Skipper Boye Hansen 6 Gylden, 
Peter Finebo 6 Gylden, en Høvedsbaadsmand 4 Gylden, En 
Høvedsbaadsmands Mat 5 En Skibmand 5 En Kjelder- 
knegt 5 Fem Baadsmænd hver 4 Kok og »Puttker« til
sammen 4 Lybsk, alt maanedlig. Med paategnet Kvittering 
af Harmen Olderoge og hans Kjelderknegt Hans Vtimer(?) for 
135 Gylden, s. 1. & d.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »»Hermen Olde
rogge reckenschop vnde Hantschriflt vp der boBluede besol- 
dinghe vt beuel Melcher Rantzaw.«

51. En Afregning med tre Skippere, med Engel Lant
wers Haand.

Nis Mummesens1) Rest efter Frans Trebbous Regn
skab 1800 Gylden. Herpaa modtaget af Hr. Oue Lunghe 
217 Gylden 14 /3, af mig 480 Gylden, og staaer han antegnet 
derfor i Udgiften. Kongen bliver ham da skyldig 1102 Gyl
den 10 /3.

Nis Peper-) Skippers Sum efter Frants Trebbos 
Regnskab 431 Gylden. Herpaa har hans Bøsseskytte modtaget 
af Hr. Oue 42 Gylden, hans Bøsseskytte Peter llolste af Hr. 
Oue for otte Maaneder 8 Lybsk maanedlig, er i Mønt 42 
Gylden 16 /3, har han modtaget af mig 100 Gylden og staaer 
i Udgiften derfor; Tonnies Windt er afbetalt for sex Maaneder, 
med 6 Gylden maanedlig, 24 Gylden; Hans Hennichensen for

som Høvedsmand. Hegn, i Danske Mag. III, 5, 26<‘» er han d. 12 Dec. 
1535 endnu Bøsseskytte paa Johan van Roedes Kravel.

*) Efter Tegn i Danske Mag. 111, 5, 265: Skipper paa den danske Admiral 
d. 3 Dec. 1535.

*) Hans rette Fornavn synes efter Nr. 52 nedenfor at være Niels. Han 
forekommer i Tegn, i Danske Mag. IH, 5, 266, d. 3 Dec. 1535, og som 
Niels Peber smst. 6, 103. d. 20 Nov. 1536.
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otte Maaneder, med 4 Lybsk maanedlig, 21 Gylden 8 /3. 
Kongen bliver ham da skyldig 201 Gylden.

Hans Ordtmans1) Sum var efter Frans Trebbos 
Regnskab 646 Gylden. Herpaa har hans Bøsseskytte Peter 
Frese modtaget i Landskrone af Hr. Oue 42 Gylden, af mig 
har han modtaget 202 Gylden og staaer derfor i Udgiften. 
Kongen bliver ham da skyldig 402 Gylden, s. 1. & d.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: «Nis Mummessen. 
Nis Peper, Hans Ordtman der schipper zedel, so em restede 
vp Frands Trebbo reckenschop, dar vp so van my vp de reste 
entffangen hebben, in alle nha ludt dusses zedel 827 Guld 8 Æ°-

52. Regnskab for 86 8 li Lybsk, nemlig til Ny els
Peper | Aars Sold 12 Gylden eller 18 hvoraf modtaget en 
»syse lyt« paa 10J Lod til 1 Loddet, Rest 7 8 fi, Hø-
vedsbaadsmanden og Kokken hver 3 tolv Mand hver 2| 
Skipperen paa »Slyhan« 4 fire Mand hver 2| alt maa- 
nedlig i Maaned. Kander og Potter 2 s. 1. & d.

53. Galle von Lin dau s2) Regnskab for sit Tilgode
havende som Profos fra 22 Januar 1535 til 14 October 1536, s. 1. 
& d. indeholder blandt andet, at han havde laant Landmarskalk 
Melchior Rantzow i Slagelse (Sclawelse) 100 Gylden Mønt 
i dobbelte Skilling, til Behov for Knegtene, som kom fra 
Skibene.

Paaskrift med Engel Lantwers Haand: »Galle van 
Lingen reckenschop de wile he profos is gewesen«.

Efter Tegn, i Danske Mag. III, 5, 266: Skipper paa Grev van der Hoyas 
Bark. Mulig er dette det rette Navn paa det preussiske Skib, som 
Hvitfeldt Blad Q. 2. og Tegn, i Danske Mag. III, 5, 272 kalde: »Hoyer 
Barck. •

*) Tjente Kongen fra Januar 1535 af gjennem de to sidste Krigsaar som 
Profos, og fra October 1536 af som Høvedsmand for en Fennike Lands- 
knegte.

Danske Samlinger. II. 20
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Tolv Breve fra Peter Wessel (Tordenskjold). 1711 og 12.
Meddelt af C. C alu ndan. Assistent i Ministeriernes Arkiv.

1.
Efterfølgende Breve fra Peter Wessel overgives til Offentligheden, ikke 

saameget fordi de levere noget egentligt Bidrag til Søkrigshistorien i Be
gyndelsen af forrige Aarhundrede, som fordi de, ved den Frimodighed hvor
med Brevskriveren henvender sig til sine to høitstaande Velyndere, Baron 
Løvendal og General Hausmann, og den Uforbeholdenhed hvormed han be
dømmer sine Foresattes Handlinger, kaste et eiendommeligt Lys saavel over 
Wessels Personlighed som hans Forhold til de nævnte Mænd.

Til Veiledning for Læseren skulle vi forud tillade os at oplyse1), at 
Wessel, der er født 28 October 1691, og indskreven som Lærling ved Hol
men 1706, efter et Par længere Reiser, under hvilke han 1709 blev udnævnt 
til kongl. Søcadet, i Efteraaret 1710, efterat Krigen med Sverrig var udbrudt, 
kom tilbage til Norge, hvor han af den commanderende General Baron Lø
vendal, der tillige var Øverstcommanderende over den norske Sødefension, 
strax blev givet Commandoen over et lille Skib paa 4 Kanoner, Snauen 
• Ormen« kaldet, der blev udrustet som Kaper. Efter et 4 Maaneders Togt 
med dette Skib, under hvilket han ved sit Mod og sin Aarvaagenhed stadig 
var. steget i Løvendals Gunst, blev han i April 1711 forsat til Fregatten 
»Postillonen« ført af Capitain Rostgaard. Udnævnt til Underlieutenant 
i Ma rinen den 17de Juli 1711, opn&aede han endelig ved sin Nær
værelse hos Baron Løvendal i Norge i August s. A., at blive befriet fra en 
afhængig Stilling der i ingen Henseende behagede ham, og tog den 3die 
September Afsked fra Postillonen efter igjen at have faaet Commandoen over

') Af trykte Kilder ere bl. a benyttede:
C. P. Rothe: Tordenskjolds Liv og Levnet.
H. G. Garde: om den danske og norske Sømagt. 11. B.
Bernt Moe: Tidskrivt for den norske Personalhistorie, oe
T. Hofman: Historiske Efterretninger om velfortjente danske Adelsmænd.
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Snauen Ormen og Løfte af Løvendal om senere at faa en Fregat, som han 
vilde lade bygge til ham. Da »Ormen« den 16de var bragt i nogenlunde 
seilbar Stand forlod W. samme Dag Langesund for at gaa til Frederikstad 
med Brev fra Commandeur Knoph til Løvendal, af hvem han ved denne 
Ledighed fik Ordre til Vedkommende om, at forsyne Snauen med hvad den 
iøvrigt behøvede.

De følgende 12 Breve, der gaa fra 23de Septbr. 1711 til 17de Septbr. 
1712, ere altsaa skrevne i Wessels første Tjenesteaar som Lieutenant i Ma
rinen og da han var i en Alder af 19 <\ 20 Aar.

Deres Exellence
Hr. General & Chef Baron Løwendahl 
naadig Herre!

Efter deres naadige Behaug haver jeg indgivet til Hr. 
Schoutbynacht2) Hvad som ieg fornøden haver ti! Dend nye 
Snow3), llvilchet ieg vil formode, om naadige Herre behager 
at dens navn maa være Lowendals Gallee som ieg sagde til 
Hr. Justitsraad Mercher om hånd har Sagt det til naadige 
Herre ved ieg iche.

Hvad Amonition og andre materialler Som ieg fornøden 
Haver bekomes idag af de 2de Galleer som bliver oplagt mens 
Hr. Schoutbynach vil ei som Hr. Justitsraad Mercher haver 
beordret mig en metahl 4 Funder istedenfor dend Jern 4 
Pundner, om det var deris naadige Villie ved ieg ej. Saa og 
2de 3 Fundere og 4 toe Fundere, som skulle tages af Gal- 
ieerne til videre, Lever i det underdanigste Haab at naadige 
Herre vilde behage at lade mig dem beordre.

’) Waldemar Friherre af Løvendal, Statholder og commanderende General 
i Norge med Titel af Chef eller Gouverneur over Civil- og Militair- 
etaten fra 1710—12, var en Søn af Statholder og høistcommanderende 
General i Norge (1664—99), Greve til Laurvigs og Jarlsbergs Grev
skaber, Geheimeraad, Generalfeltmarskalk Ulrich Frederik Gyldenløve i 
hemmeligt Ægteskab med Sophie Urne. Født 1660, døde han Aar 1740 i 
Dresden som sachsisk General og Overhofmarskalk.

?) Schoutbynacht (Contfeadmiral) Nyburg eller Nybnr, som under den 
commanderende General i Norge Baron Løvendal, førte Commandoen 
over den norske Sødefension, og som laa i Fredrikstad med den norske 
Galleiflotille der benyttedes til at beskytte Handelen.

8) blev en Fregat der fik Navnet »Løvendals Gallei.« Forskjellen mellem 
en Snau og en Fregat beroede foruden paa Skibets Størrelse væsentlig 
paa Kanonernes Antal og Kaliber.

En Snau førte mellem 4 og 18 Kanoner, en Fregat mellem 20 og 40. 
20*
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Her er iche saa mange Jern en Punder at faae, Om det 
iche er deres Viliie at faa de ovenbemelte ej Heller nogen 
Balberer, og hafde ieg kunde faaet noget Pladster med mig 
kunde ieg noch vere den foruden, skal altid efterstrebe i alle 
mulige Maader at fuldkomme Deris naadige Viliie som en ret
skaffen Søemand og Soldat og Haaber nest Guds Bistand med 
tiden at faa en bedre Fregat at Commandere Recommanderer 
mig Stedse udj deris Frome naade forbi, til min død 

min naadige Herres
Troe Knecht

P. J. Wessell.
Dend nye Snaw

til anchers ved fridrichstad d. 23de Septbr. 1711.
A son Exellence

Morsgneur le Baron de Løwendahl Chevalier del’ Ordre 
deel7 Ellephant, et general en cheff de l’Armee et du Ceville, 
Pour Sa Majesté le Roy de Danemarch et Norveque

a
Christiannia.

2.
Wessel seilede 29de Septbr. fra Fredrikstad og krydsede hele October i 

Kattegattet snart under svensk Side snart mellem Læsø og Anholt og snart 
omkring ved Skagen. Den 2den Novbr. blev han af Baron Løvendal beordret at 
gaa ned til Aalborg med nogle Breve til Generallieutenant Rodsteen, der 
benyttede ham til at assistere de derværende Transportskibe der skulde be
fordre Cavalleriheste til Norge og indskibede den 15de 4 Compagnies

Deris Høye Excell.
Hr. General Baron Løwendahl.
Naadige Herre.

Etter Som jeg dend Skipper som har Naadige Herres samt 
Hr. General L. Rodstens Hester inde paa sit førende Skibrom, 
hvilche forsvarlig er Embarqueret, Haver og laant hannem 4 
befarne Matroser til at befordre sin Reyse med til Norge, mend 
saasom vinden var ey saaledis for dem at De kunde Lovere1) 
sig ud med mig maatte de blifve beliggende til anchers ved 
Hals, som naadige Herre igaar Underd. er til melt, vil Jeg nu

*) Lovere, lavere o: for Smaasejl krydse op mod Vinden.
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underdanig indhendte naadige Herres villie i at afhendte for 
bemte Transport shib og haaber nest Guds Hjelp med første 
goed vind, at fortsette min Reyse til Hals og siden med Een 
dørstaaendevind at Convøygere bemelte shib direchte til Chri
stiania. Beder og underdanigst at naadige Herre vil have dend 
Naade for mig at jeg motte Commandere fergaten Dend fly
vende Fesk, efter Som Monsr. Fireck shal overtræde paa Pa- 
ckan som her spargeris Eller og antage dend anden Snauv 
saasom dend er 2 Fod lengere af Kiølen, muligviis at den er 
Bedre at holde Søen med Desse tilstundende Vinterdage, Lever 
I det Haab at naadige Herre er mig behjelpelig herudinden, 
Skal jeg altied af yderste formue og største flid strebe at fuld
komme Naadige Herris Vilie til Hans Kongl. Maj. tjeneste, Saa 
Jeg med tiden shal haabe at vinde hans Naade, Haver jeg og 
under danigst tilmeldet de høye Herrer deputerede udi Slots
loven2) angaaende de 300 Rdlr., som Jeg Efter Hr. General 
Lieutnt. Hausmands Befalning, bekom til maanedlig Gagie til 
mine folck saa vit de kunde tilstreche, hvilche Jeg ved neste 
post skal indgive til de Høye Herrer Een Rigtig Rule. Jeg 
forblifer Stedse til min døed deris

Høye Exellences 
min naadige Herres 

underdanigste tro Knecht 
P. J. Wessell. 

Snaven Ormen
ligende til anchers i Stavern d. 23. Novbr. A? 1711.

3.
HøyEdle Velbaarne,

VelEdle og Velbyrdige Herrer 
deputerede udi Slosloven.

Efter Deris Exell. Hr. General L. Housmands mig gifne 
naadige Ordre at Jeg med min Tilbage Komst shulde indgive

’) en dørstaaende Vind 3: en Vind hvormed man kan seile uden at krydse. 
*) et collegialt Statholderskab (1704—1722), der foruden Vicestatholderen 

bestod af forskjellige militaire og civile Medlemmer. Generallieutenant 
Hausmann var Commiteret i Slotsloven 1711.
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til de Høye Herrer, efter min underd. ansøgning at mine un
derhavende folch maatte nyde i det mindste 2de maaneders 
gage huor til mig efter hans naadige Ordre blev leverit udi 
Langesund «300 rdl., hvilchen Summa ieg tilkommende post 
dog schal Indgive Een Rigtig Rule sampt og Kostpenge med 
andre Udgifter som til Hans Kongl. Mayts. tienistes fornøden
hed, — mig er og forrekommen at de høye Herrer for nogen 
Tied schulde verre relaterit om nogle Kostpenger for monsr. 
Gyntelberg hvilche er spargerit at ieg schulde verre bortseylet 
med og iche vilde levere dem1) hvilche er formasteligt skrevet 
af dem som til De høye Herrer saadant tilmelder, mens or- 
sagen er langt anderledis hvilchet iche sømmer sig langt 
mindre kunde Permiteris, Dennem Saadant et referere, Dog 
mand kand nogen lunde Presomere huad aarsagen har verrit, 
af dem, at tilmelde saadant eftersom udi Langesund var spar
gerit at Jeg med Snauw og folch schulde verre omkommen paa 
min Chrys tocht mellem anholt og Lessøe i dend haarde storm 
som for nogen tied havde verrit, shulde de nu have Nogen 
Pretentioner er Jeg altid Een tiener af dem i at Explisere mig 
som Ret og ansvarlig kand verre, Lever og i det Haab at Jeg 
iche schulde have underkast mig De Høye Herrers sincere 
Domme over slige Bedrifter som for Een Officer iche er an- 
staaelig, at Saadant av mig schulde verre passerit, mens schal 
til min døed af yderste Kraft gjøre min flid at compartere mig 
i min fet-) som af Een officer og Soldat kand udkrefvis, Een 
hver til Fornøyelse, forblifv. stedse til min Døed

de Høye Herrers 
ydmyge tiener

P. J. Wessel.
Snauen Ormen

til anchers udi Stavern d. 23de Novbr. A° 1711.

Pr. Lieutenant Henrik Gunlhelberg, der commanderede Fregatten »Myn
den«, havde i Skrivelse af 26de October 1711 til General Hausmann 
anklaget Wessel for at være bortseilet med 2 Maaneders Kostpenge, 
hvilke G. havde givet W. i Commission at indcassere hos Tolderen 
Grønvold i Laurvig. Slotsloven henviste Sagens Afgjørelse, som et per
sonligt Mellemværende, til Parterne selv.

2) skal formodentlig være fait.
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4.
HøyEdle og Velbaarne 

veiEdle og velbiurdige
Samptlig deputerede Herrer udi Slosloven.

Mit Seniste var til dem forleden Post huor fore efter Løfte 
Sendis herudinden Rigtig Rule over Een dehl af mit allem, 
anfortrode mandshab, samme haver bekommet 2de maaneders 
gage tillige med nogle Kostpenger for mig og min Leiulnant, 
sampt andre nødvendig udgifter til min førende Snauvs Repe- 
ration, hvilche penge nemlig 300 rdr. blev mig efter Ordre 
fra Hr. general Leiutn. Housmand In octbr. 1711 udi Lange
sund leverit, de Resterende 9 mand af mit anfortrode mand
shab med min Leiutn. har bekommet den 22de Septbr. 1711 
sidstafvigt, efter Ordre fra deris Høye Exell. Hr. Baron Løwen- 
dahl 3de maaneders Gage, hvilche er de Høye Herrer vel til- 
forne bekjendt, Og som fornemmis at de andre Søe Leiutn. 
nyder deris Kostpenger som Een Captn. nembi. 16 rdl. maa- 
nendl. vil Jeg underdt. formode her efter mig det samme 
motte meddehlis; Er og ydmygt begierrende at naar Som helst 
der bliver gjort Anstalt for de andre Officerer til at annamme 
deris Kostpenger, Jeg da ogsaa motte bekomme for mig og 
min Leiutnant 2de Maaneder saasom tiden er nu paa Een 8 
Dags tied ner, forleden, Jeg tviler ey paa de Høye Herres gode 
Afection til at forhielpe mig herudinden, huorimod Jeg for- 
blifer Stedse

HøyEdle og velbaarne 
veiEdle og velbiurdige 

samti. Herrers 
underdt. tiener

P. J. Wessel. 
Snauven Ormen

til anchers udi Laurvigen den 2den Decemb. A° 1711.

5.
Efterat have overført endeel Heste ankrede Wessel i Laurvig den 16de 

Decbr. 1711. Her blev der overgivet ham endeel svenske Fanger, som han 
skulde føre til Christiania, hvor han den 22de traf sammen men sin Patron 
Baron Løvendal, der foreslog ham at føre Snauen Ostern som da skulde 
omdøbes til »den flyvende Mercurius«, et Navn der passede bedre for
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den hurtige Wessel end »Ormen", men Planen blev opgivet. Med Undta
gelse af et Par Recognoseringstogter i Begyndelsen af Januar 1712, hvor
under W. lagde sædvanlig Dristighed og Aandsnærværelse for Dagen, maatte 
han ligge indefrossen i Langesund til den 15de Febr. Efter Ordre fulgte han 
Løvendal til Aalborg i Marts, og mindede ham paa denne Reise om den lo
vede Fregat, der blev bygget under Jørgen Pedersens Opsigt. Løvendal gav 
ham bestemt Tilsagn om dens hurtige Fuldendelse, idet han tillige tilkjende- 
gav ham, at han for Fremtiden havde at rette sig efter Ordre fra General 
Hausmann, der skulde afløse ham som commanderende General i Norge. 
W. tog fra Aalborg den 28de Marts med endel Transportskibe som han led
sagede til Fladstrand, hvor han for disses Skyld maatte blive liggende til 
den 8de April og kom derefter til Laurvig den Ilte April.

Deris Excelensce Hr. General L. Husmand1).
Hans Excelence Hr. General Baron von Løvendal liafver 

mig af indbemelte Dato Naadigst tilskrefvit, at ieg Straxens 
med min Tilbagekomst Skulde forføye mig paa Vegsiden og af 
deris Excelense indhente af mig underdanigste Efterlevende 
Ordre, shal ieg lade see min Deevoiur, som Een Retshafen 
Søemand og Soldats til sin Kongens Plicht udkrefver, Skulde 
ieg hafve forseilet, dend tid ieg sate hans Excelense Hr. Ge
neral Løwendal i Land Een Miil nedenfor Fladstrand, Saa dend 
Naadige Herre Self, huorledis ieg var forsiunet med Compas 
Styrmand og Desligeste, da ieg Louerte mig fra Skagen paa 
Een Miil nær Fladstrand op imod vinden, kulte Sterch med 
Snee og Slud, Blev det dog Sambtl. med min naadig Herre 
Følgende, Løcheligen og vel i Land Sat, Lefver i det haab at 
Deris Excelense har den Naade for mig at ieg maate med min 
Ordre blifve Expederit at ieg med dene lyse Maanit kunde for- 
seigle paa Vegsiden

Forblifver Stedse Deris 
Excelencis ydmyge tro tiener

P. J. Wessel. 
Snauen Ormen

til Anchers ved Laurvigen den 12te April 1712.

’) Casper Herman von Hausmann, Generallieutenant af lnf., høistcom- 
manderende General i Norge 1712 — 16, tillige Committeret i Slotsloven 
1711; f. 1653 død 1718 i Christiania. En Søn af Amtmand, Etats- 
raad Daniel H. i Segeberg (vide Nicolaisens: »Norske Stiftelser«) og 
Margrethe von Pappen, og en Halvbroder til den foran nævnte Ulrick, 
Fred. Gyldenløve (f. 1638 t 1704) der var en naturlig Søn af Kong Fred, 
d. 3die og Mag. v. Pappen, senere som Enke, 1683, adlet med Navnet 
Baronesse Løvendal.
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Blef forleden Fredag 3de Transport Skibe Efterligende 
ved Hals som ej kunde udkome over Grundene, kunde ieg iche 
forsvare lengere der mig at opholde, forseilte med femb af 
dem til Fladstrand, hvorpaa bege Fregaterne Der ligende, anden 
Dagen Lætede, hvor de ere indkombne ved ieg iche.

Kongl. Mayts. Lieutenant Hr. Wessel.
Al den stund i iche med bedre Styrmand, Compas og 

desligeste Nødvendigheder ere forsiunede, tør ieg iche hazar- 
dere Eder over til Vigsiden, mens ieg har nu skrefvit Hr. Ge
neral Hausmand til at hånd Eder dermed shal forsiune og 
haver i Dermed at forvente videre Ordre fra Hanem.

Imidlertid kand i forblive hoes Fregaten »Søerideren« oc 
med den tillige til Norge overfølge.

Gud befalit
af Eders Velvillige tiener 

Løwendal.
Ellinge Gaard d. 12te Marts 1712.

Ich Hofe ihm baldt Ein besser fahr zeug zu vershafen. adid. 
Rigtig Copi af orginalen

P. J. Wessel.

6.
Beordret af Gen. Hausmann at henseile paa Vigsiden for at opsnappe 

svenske Lodser, tog Lieutenant Wessel der nogle Roggebaade (store Dæks- 
baade) med Proviant, en Skude og 8 Lodser, som han den 29de April bragte 
ind til Stavern (Frederiksværn). Da Fregatten »Løvendals Gallei« nu var 
sin Fuldendelse nær, overgav han den 30te April Snauen »Ormen« til 
Lieutn, Kralbech, men blev derefter til sin store Ærgrelse nødt til at op
holde sig hele Mai Maaned i Langesund, for ved sin personlige Nærværelse 
at paaskynde den, ved Chicaner og Trævenhed, forsinkede Udrustning saavel 
af Fregatten som Snauen Neptunus, der ogsaa var bleven underlagt hans 
Commando og med Hensyn til hvilken der, ifølge Skrivelse af 2den Mai fra 
Gen. Hausmann, blev viist ham den udmærkede Tillid »at det ikke alene blev 
ham tilladt men endog hermed befalet til samme Snaus Førelse at udtage 
en døgtig Søofflceer, hvilken han paa Snauen kan sætte til Lieutenant.«

Deres Excelence
Hr. General Løynant Hausmand. 

Min naadig Herre.
Min underdanig Pligt udkræver at reportere ieg nu laavet 

vere Gud har paa en 5 mand ner met Mandskab til begge
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fartøyerne, beder ieg ydmygest min Hiertte Herre hånd som er 
den ieg har mig naadigst til at forlade i at beordre mig huad 
ieg høyst nødvendig haver for Freggatten og Snauven, Gud 
bedred 1 aftets jeg kom her da jeg mente at alle ting skulde 
verre paa rede hender mens langt fra, saa ieg umuligt seer mig 
Capabel at korne i søen endnu paa en 12 dagers tid. Er her 
ingen Barlast malm1) i komen for Fregatten, sente ieg i natt 
en løyt. der dit at tagge uad malm der udj Kragerøn var at 
bekome, ifald ieg den icke maatte beholde kunde de alle tider 
faa den tilbage, ieg haver vel ordre tel at aname Øltønder udj 
Larvigen mens maa der først naadigst beordres proviant skri
veren at straxen lader Køyperne forsee2) saa mange tønder og 
oxhoveder som jeg til begge fartøyerne behøver, er mig be- 
retted at der Sr. Styrs3) skib indkom ved Tønsberg liger en del 
Jeren baands fader som hånd haf de Vand udj for Hesterne, 
uar det vel fornøden om de mig maatte blive telskeckel, har 
her ingen ved desse vedliggende steder som kand forfærdige 
3 store Lanterner tel Fregatten agter fra Compagnien4) var det 
vel muligt at de der paa steden kunde blive forferdiget og hid- 
skicket med ledighed lever ieg og I det Haab ifald om Sr. 
Jørgen Pedersen icke Er nogne ordre telstellet at forskafue til 
begge fartøyerne huad som hånd kand, da at det naadigst ham 
maatte blive beordret for at man sig ej skal opholde, haver 
ieg efter ordre satt en Løyt. paa Snauen tel videre ved Nafn 
Søren alant fra Trunhiem komen med Marinerne, vil ieg endnu 
ydmygest Erindre en Balber saa og Klaake tel Fregatten saa 
og vil ieg haabe Naadig Herre er mig Saa naadig og beordrer 
mig 2de Maaneders Kostpenge tel det ieg tel gode haver, de 
penge som ieg hafuer og haver ordre tel at aname, er paa det 
Knappeste at de kan telstreke tel Kostpenge og en Maaneds 
gage for folket, har ieg efter ordre anmelt tel Herr Schautbi- 
nacht angaaende Maanedssedler for de af mig antagende offi
cerer og Matroser, mens suagheden vil ham det ej tillade, Vil

1) Ballastjern, som er i Bunden af ethvert Orlogsskib.
2) Køyperne forsee □: Kyperne eftersee.
3) Anders Styr(?), Command., Capits. Charact, Sde Juli 1717.
4) Campagnelanterner eller Lanterner paa Hakkebrædtet til at markere 

Skibets Sted og Stilling.
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ieg lade ydmygst det bero paa liaadig Herre om ieg det skal 
forrette eller uad for officer han der tel naadigst vil beordre, 
giores uel fornøden at giøre Raaerne1) noget smekere tel Fre
gatten end som de Erre mens tiden vild ej tillade det denne
gang skal ieg i Herrens Nafn forsøge den først, nu naadig 
Herre ieg vil ydmygest haabe band dog har sin tro Knegt udj 
hukomelse, i at enuer som mig skal assistere den maatte ufor- 
sømelig ladde se sin flid for Konggens tieneste, skuden2) 
bruger ieg at afhente uad ieg fornøden haver skal med ind- 
skekes. Vad der var udj skuden staar det til naadig Herre om 
ieg det skal beholde eller ikke, fartøyerne er god tel Kongens 
tieneste, Vil ieg ydmygest recommandere mig naadig Herres 
afle etion lever tel min Død min naadig Herres underdanig 
tro Knegt

P. J. Wessel.
Løvendals Galej den 17de Mai 1712.

7.
Deres Excellence

Herr General Lieutenant Hausman. 
Naadige Herre.

Efter den Naadige mig gifne Ordre andgaaende de 7 Mat
trosser som var paa Priserne, og mig er medgifved Ordre at 
de slial Overtrede paa Fregatten hvilchet Herr Schoubinacht-3) 
ej vil tilstede mens Commanderte dem i sit schib saa og er 
mig ej Perrniterit at tage nogen Enroullered Mattros eller en 
anden fra nogen af Coftardie Skibene isteden for den Marinner 
som dem igjen tilbage schal blive leverit, saasom min Flag
mand samme Ordre haver, da tøer ieg ej og bliver mig ej til
stedet derfra nogen at tage; Alt saa er ieg høieligen forceret 
min herre at anmelde at han dog for alting vil mig Asistere 
at ieg dog kand komme i siøen med fartøjerne.

Barlast haver ieg nu bekommet Ombord mens Endnu ingen

*) Ræerne. 
formodentlig Skuden som han har taget fra Svenskerne.

3) Schoutbynacht Wilster der commanderedc Nordsøeskadren og som paa 
den Tid laae i Laurvig. Han yndede ikke Wessel.
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Anstalt er gjort for Proviant for mig her udi Laurwigen, støcher1), 
kugler, alt saadane Sager haver ieg bestelt hos Hr. Ober In
specteur Børn, saa mig aliéné fattis Proviant, fustagier og at 
maa tage folch saa mange ieg fornøden haver. Min Naadige 
herre haver de nogen godhed for mig hjelp mig at ieg dog 
Engang kand komme i siøen, ieg tenchte og sagde at det saa- 
ledis vilde gaa mig, Det er langt i fra at ieg tøer disputere 
min Chef uden saa er Naadige herre ham det self tilmelder. 
Jeg recommanderer mig underdanigst i min Naadige herris 
Affection Og forblifver

til min Død
Deris underdanige troe Knecht

P. J. Wessel. 
Laurvig d. 18de Mai 1712.

8.
Deris Ezcellence

Hr. General Lieutnt. Huusmand.
Naadige Herre.

leg er høiligen Forcerit at anmelde at ieg Gud bedred 
endnu ligger her med Fregatten og Snowen af Aarsage at alt 
Jernverk af Bochs Horen2), Bolter, Rapperterne og alt andet 
som endelig maa og Skall være forfærdiget er nu først udi 
arbeide. Maa ieg saa ilde udgifue de mig assignerede Maa- 
nedspenge til Kostpænge til Folchene somme 3 Ugger og een 
Deel 14 Dager,

Min Hjerte Herre ieg ydmygst Begjerer een gang for alle, 
at Seigneur Jørgen Pederssen derom maatte vorde tilschreven, 
Saa det i sin tid ej mig Skall blive regnet til Forsømmelse,

Jeg maa gaa her med chagreng og see tiden saa unøttig 
at Spilde nu beste Sommers tid, og gaar der ifra denne Dag 
vel 8te Dager førend hånd kand lade forfærdige Fregatten, som 
dend shall være med sit tilbehør;

leg schref Naadige Herre til med forrige Post angaaende

r) støcher o: Kanoner.
*) Bukshornene ere store Jernhager paa hver Side af Kanonportene til 

Brogens eller det Tougs Befæstelse hvori Kanonen tørner op ved Skudet.
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Barberer, Lanterner og Kloche Mens ieg veed ej om mig naa- 
digst noget Svar er tilstillet saasom Posten er her endnu ikke 
ankommen, Tør ieg ej opholde Naadige Herre lengere, Mens 
ydmygst vil Recommendere mig udj erindring for at komme i 
Siøen, Da nest Guds Bistand at overføre først Hr. General von 
Løwendal, Jeg lever til min Død

Min Naadige Herris 
ydmygste tro Tienner

P. S. Jeg vil ydmygeligst haabe Kostpengene ere mig med 
denne Post tilstillet.

Fregatten Løwendals Galej
til Anchers ved Langesund d. 24de Maj A? 1712.
Dette er indkommen fra Capitainl. Wessell1).

9.
Efter under 22de Mai at have faaet Ordre fra General Hausmann til, 

saasnart han var klar, at støde til Schoutbynacht Wilsters Division der 
skulde opsøge og attaquere den fjendtlige BBkadre som var udløben fra 
Gøtheborg, bragte han det endelig ved sin utrættelige Iver saa vidt, at han 
den 31te Mai kunde forlade Langesund med sit nye Skib.

Istedetfor nu strax, at forene sig med Wilsters Eskadre, som han, 
ifølge en samtidig Rapport, havde seet Nordpaa, foretrak han at gjøre 
en Tour paa egen Haand ad Skagen til, for, som han udtrykker sig, 
»at probere Fregattens Seilads«, en Ulydighed, der imidlertid satte ham 
istand til allerede Dagen efter den 1ste Juni, at udføre en af disse kjække 
Bedrifter, som man saa hyppigt træffer paa i hans Historie, idet han tog en 
af Svenskernes bedste og hurtigstseilende Kapere ved Navn »det svenske 
Vaaben« der i lang Tid havde gjort den danske Handel stor Skade og efter- 
haanden opbragt ikke mindre end 20 danske Coffardifartøier. Den 2den Juli 
seilede han til Stavern med sin Prise der fik Navnet »det norske Vaaben« 
og blev underlagt hans Commando. Her opholdt han sig til den 7de, men 
maatte endelig, ihvormeget det end stred imod hans selvstændige Natur, be- 
qvemme sig til at parere Ordre, og indfandt sig den 10de ved Schoutbynacht 
Wilsters Eskadre. Dagen efter, den Ilte, blev det et meget haardt Veir og 
hans Skib led den Skade, som han i det følgende Brev omtaler og som 
nødte ham til at ligge over i Langesund til den 20de Juni.

*) Da Underskrivten er glemt, har Brevet ved Modtagelsen erholdt den an 
førte Paategning.
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Deris Excellence
Herr General Lieutnant Hausinan. 

Naadige Herre.
Min underdanige Pligt udkrefver at rapportere at ieg nu i 

denne Momang er kommen af Siøen, af Aarsage mig er sched 
en Malheur i gaar Kl. 2, min foche Mast overbord sejlet da 
mine folch var i stor Mers og for Mers beslog begge Mersei- 
lene, fich lovet være gud folchene bjerget, uden 2 Mand som 
fløe for langt fra Skibet saa mand ej kunde faae dennem igjen,

Fregatten Losen som tillige med mig giorde Jagt paa 4 
Coflardje Skiber1) som var kommen fra Amsterdam og vilde til 
Sohn2) I Christianiafiorden, berettede at de haf de haft Ombord 
5 Svenche Orlog Skiber og 2 Snaver paa Dogersand3) som der 
holte det krydsende, leg viste vel der stod mig en u-løche 
fore at ieg sliulde Conjungere mig med de andre, haver Hr. 
Schutbinacht Wilster alle tider bruget mig til at lage efter 
fremmede Sejlere Saasom gud vere Eret min Naadigste anfor- 
troede fregatt er mester af Sejlads for alle de andre det er at 
beklage at ieg iche kand faa saa meget toug Verch som ieg 
høj Nødvendig fornøden haver, som falder for Vittløftig for 
deris Excellence at opregne, leg kunde vel have taget fra 
Snaven Norske Vaaben af det som mig tilkom og brugt til 
Fregattens fornødende men Eftersom ieg maatte forsiune den
nem med Folch og andet Nødvendigheder, da lod ieg det og 
forblifve ved den, Min naadige Herre ieg tviler iche paa der 
io Naadigst bliver Jørgen Pedersen beordret mig at Assistere 
med nye Foche Mast og bugsprydet, Seilene og Toug Verch 
fich ieg gudskee Lof bierget, som var det Princepaleste, Endeel 
der af maatte mand kappe efter som det bleste en halv storm 
og hulsiøe, Fregatten Lossen føldte mig omtrent 2 Miil her fra 
Volden. Siden band igaar Secunderte mig med sin iolle og 
Chaloupe for at berge forbenefnte Redskab, Voris Orlog Skiber 
og Fregatter var i gaar Kl. 3 N. T. W. 10 Miil fra Stawern i 
Siøen, Posten som ieg medtog efter Herr Schoutbinachts Ordre 
maa jeg skiche til Laurwigen igien, Jeg begierte vel nogle

’) viste sig at være holstenske Skibe.
2) Soon, en lille Handelsstad.
”) en Banke midt i Nordsøen med c. 11 Favne Vand paa.
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Gange at maatte bringe Posten over mens blev mig svared at 
ieg Skulde vel faa Ordre naar jeg den skulde fortsette.

Jeg lever og i det under danig Haab at min Naadige Herre 
kaster ej nogen ugunst til mig derfore denne recontre, det var 
nu langt bedre den gich overbord for min Foch, End som ieg 
Skulde være forceret af min fiende til at løbe og blive over
rumplet, den fich allerede et knech den Tid ieg seilte ud af 
Langesunds Gab, som timmer Basenx) samme tid saae da han 
følte mig ud efter, Jeg kand sige ved min Saligheds Eed at 
ieg iche haver over 24 befarende gode Mattrosser, Resten kand 
allene være Siøe Vante, snart iche ved hvad et løbende Red
skab heder udj Skibet, De Folch som haver duet noget er 
mesten Delen bortrømt, Endel hielper dertil at de ingen Maa- 
neds Sedeler have faaet, Gud hielpe mig Snart klar, som i S 
Dager vel kand skee,

Skal ieg vel oprette kongen den bekostning og min Naa
dige Herre til fornøielse for den store Omsorrig Som band for 
mig drager, Mine Vindever i Chahytten blev allesammen af 
siøen indslaaet og Chahytten halv fuld af Vand, følger hos 
Specification paa de fornødne Poster som ej var udj Medica- 
mentkisten da ieg den bekom i Dramen som Mesteren2) Ende
ligen maa have, saa og Landterner for Fregatten vil ieg for
mode deris Exell. haver i Hukommelse, tør ej opholde min 
Naadige Herre lengere, mens Recommanderer mig udi hans 
Naadige Affection Og forbliver stedse til min Død

Ders Exccllencis
Underdanige og troe Knecht

P. J. Wessel.
Fregatten Løvendals Gallej

til anchers udi Langesund d. 12te Juni 1712.

10.
Deris Excellence

Hr. General Lieutenant Huusmand.
Naadige Herre.

Med hidsente Expresse, vil jeg underdanigst tilmelde Min 
Naadige Herre at ieg lovet været Gud i Morgen Kloken 12 siett

Tømmerbasen o: Tømmerformanden.
2) Doctoren.
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skall være Klar at kunde gaa i Siøen, Og taker ieg under- 
danigst for all dend store Naade og for dend medgifne Assi- 
stence som Brefvit indeholder; Da jeg saae Monsr: Jørgen 
Pederssen hafde ikke noget touværk til at assistere mig med, 
saae ieg ingen bedre udflugt for i en Hast at blive Klar, foer 
ieg med min Chaluppe ud ad Siøen til nest afvigte Tiisdag, 
Da Hr. Schoutbynacht var een Miil eller halfanden fra Volden 
her, Eendeel for at give Hannem vist Relation om de Svænske 
som Krysser imellem Dogern og Refuet som een Aabenraa 
Skipper berettede, som de Svenske hafde været om borde hos, 
som var den 5te næst afvigte; Saa og for at bekomme Ordre 
til Seignr: Alsback, for at bekomme en Deel af Trosser som 
jeg ogsaa fik Dagen efter, haver jeg nu saa meget nap og 
Knap til at tachle Fregatten ud med, mens vare gods1) ikke 
det allerringeste som ieg nødvendige maatte hafve, Hvilket ieg 
endnu efter mit forrige vil Naadige Herre anmode om, at aller- 
naadigst maatte Blifve mig anskaffet, Skall ieg saasnart Vind 
og Værlig føier mig i Morgen aften forføje mig til Stavern og 
Conjungere mig med Hr. Schoutbynacht Wilster, som ieg nok 
troer udgaaer med det første, Bogsprud, Fuche Mast og for
stang er allerede indsatt, og i Aften vil blive Klar med Tache- 
lasien;

Recomenderer mig Stedse udj Min Naadige Herris gode 
affection og forbliver til min Død

Hans underdanig tro Knecht 
P. J. Wessel.

Fregatten Løwendals Gallej d. 17de Juni 1712.
P. S. Constablen Naadige Herre anmelder er bleven i 

Schoutbynactens Skib, Mens Lanterner haver hånd ikke det 
ringeste til mig omtalt.

11.
Wessel forlod Langesund den 20de Juni og kom den 23de til Flaaden 

ved Skagen. Han krydsede nu frem og tilbage i Farvandet mellem Skagen og 
Marstrand til den 27de uden at møde noget fjendtligt Skib og gik den 28de 
over paa Vigsiden for, efter Schoutbynachtens Ordre, at see at skaffe ham 
Underretning om Fjendens Foretagender. Uforsagt styrede han den 30te lige 
ind i en svensk Havn kaldet Treringøen og tog en Baad med Tilbehør og

) Varegods o.- Reservegods.
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5 Matroser til at roe den og desuden en svensk Roggebaad samt nogle 
Lodser hjemmehørende i Lysekilden og Kedringøen. Med dette Bytte vendte 
han tilbage til Schoutbynacht den 30te og seilede ud igjen den 1ste Juli for 
at recognosere.

Deris Exell.
Hr. General Lieutnant Hausman. 

Naadige Herre.
Lader ieg underdanigst Deris Exell. vide at vi nu er her 

udenfor Volden med Esqvadren omtrent 6 Mil fra Staviern. 
Den 30te Juny var ieg nere paa Vigsiden i Kierring Øen og 
recognocerte og bekorn der 2 kongens Lodser og 2de andre, 
fich Underretning af den gi. JVIand naunl. Olle Erichsen som 
var med mig udj Christiania hos min Naadige Herre, at de 
gjør ald den hast de kand for at faa floden klar i Carls Crone 
med en Transport til Pomern og tager de udaf alle omliggende 
Pladser alle de borgere og borgerbørn som haver værre paa 
siøen og kand tiene dertil, og dennem fortschicher til Carls 
Crone til at besette deris flode med og fuldbyrdige den Trans
port paa Pomeren, hvilchet udj ald Sandhed skal vere saaledis, 
saa og blev mig beretted at nerverende Svenske Galleyer og 
skjerboder liger udj en haun heder Smouet, Nembi. Gallejernis 
Naune, Wreden, Anne Regina, Schelpaden, Lachsen, Aborn, 
Brachsen, Fregatten Fama, forventer dj Endnu 4 a 5 Stkr. 
skierboder hver Dag som skal Conjungere sig med de andre.

Vil ieg underdanigst forvente Svar fra Naadige Herre om 
ieg naar floden indkommer da maa følge min Naadige gifne 
Instrux ifald floden nu skulde indgaa og iche afhente hans 
Exell. Hr. General og Baron von Løwendahl som nu formodentlig 
vel skal Vere Ventendis udj fladstrand; da bedis ieg Ydmygist 
at Eftersom min Allernaadigst Anfortroede Fregatt lovet vere 
gud er Endnu mester af seilads for alle de andre her udj Es
qvadren Verende Fregatter, at ieg da straxsens Naadigst maatte 
blive beordret den Naadige Herre at afhente, hvilchet ieg og 
noch troer han med mig derudinden skal Vere fornøjet, De 
Blus Lanterner som Deris Exell. Naadigst til mig ommelte at 
skulde vere til Stawiern ankomen haver ieg iche bekommet, 
kunde ieg med bodet faae Endel af de brand kugler som Naa
dige herre lovet mig den sidste gang ieg var udj Christiania 
saa ieg det gierne saa og andstalt om det fornødene Vahre 

Danske Samlinger. II. 21
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Gods som mig Saa lenge til Fregatten er lovet af Monsr Jørgen 
Pedersen til at forskaffe,

tiden vil ej tillade Deris Exell. lengere at opholde, mens 
vil underdanigst Recommandere mig udj min Naadige herris 
Affection Og forblifv. til min Død

hans underdanige og troe tienere
P. J. Wessel.

Fregatten Løwendals Gallej
seilende nu 6 Mil fra Staviern d. 1ste Juli 1712.

Efterfølgende Skrivelse uden Underskrivt, der var indesluttet i det fore- 
gaaende Brev, og efter sit hele Indhold maa være affattet samtidig med 
dette, er aabenbart et af de mærkeligste Actstykker i denne Samling. Ved 
Siden af en utaalmodig Gjentagelse af Wessels stadige Ønske om at blive 
befriet fra ethvert Afhængighedsforhold, indeholder det nemlig en hemmelig, 
og som det senere viste sig, berettiget Anklage af den 20aarige Lieutenant 
mod hans Foresatte, den Øverstcommanderende over Nordsøflaaden, Schoutby- 
nacht Wilster, en Anklage for Mangel paa Mod og Dygtighed. Hvorvidt der end
videre ad anden eller officiel Vei er klaget over Schoutbyn. Wilsters Forhold 
i denne Sag, have vi ikke kunnet faa oplyst, men Factum er, at Schoutbyn. 
Trøyel, som den 13de Juli 1712 ankom til Kjøbenhavn fra Østersøen og 
strax fik Befaling at afgaa til Nordsøeskadren, hvis Commando han i Wil
sters Sted skulde overtage, den 30te Juli blev beordret at foranstalte Krigs
forhør optaget over Wilster som den der, trods de ham undergivne Chefers 
Forestillinger og det afholdte Krigsraads Beslutning at angribe Fjenden, 
havde ladet en betydelig svensk Convoy undslippe til Gøtheborg. Da An
klagen fandtes gyldig blev W. hjemsendt og arresteret paa Gammelholm den 
22de Septbr, og senere fradømt sin Charge. Straffen blev imidlertid under 
25de Aug. 1714 formildet til Afsked i Naade, en Godmodighed som Wilster 
belønnede med at gaa over til Fjenden, hvor vi allerede Aaret efter, i Be
gyndelsen af 1715, finde ham som Schoutbynacht paa det svenske Orlogsskib 
Bremen i Kamp mod sit Fædreland. Han avancerede kort efter til svensk 
Viceadmiral.

Rand ieg og ikke forbigaa at ieg som Een af naadig Her
res tro Knægter maa gifve Regtig report om dene vaares ud- 
gangne Krydstogt som hafver veret icke andre steder uden 
tel ankers Indenfor skagens ref, dog somme tider Fregatter 
ver sin Dag at reconesere, d. 29de nest afvigt fek schautbi- 
nachtten at viide ved Regtig report at de suenske var med 
dem 11 støck af orlogskibe, Fregatter og Comfardi seilende 
nermere skagens Reef end Dogerssand, igaar eftermeddag Kl. 
6 gick han under seil som ieg kunde see, da ieg kom fra 
Kierringøn styrede N. T. W. over som var Rett Curs tel Norge,
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nu i Maargest Kl. 2 fek de 11 suenske at see gick ind udj 
Lyse Kild, huorom icke da1) eftersom Vinden var god denem 
at forfølge sitto og kunde denem tutaliter der inde udj hafnen 
hafve ruineret tellige med galeierne, eftersom icke tilforen udj 
søen Er bruget nogen Retskafuen og forsuarlig Sømans og 
Soldatskab denem at recontere huortel tror ieg neppe I dette 
aar saadan leilighed presænteres,

huad har nu Naadig Herre for ald hans store omhøgelig- 
hed for Eschaderen saa og Vi underhafvende Officerer Indet 
end skam og bagttalelse af alle Menisker Gud bettale den 
skylden halver, efter min Ringe Conduitte synes mig at det 
hafvde veret bedre, at vilde de aldrig hafve seilt lengre bort, 
da at begynde med Schoutbinachtskibet omtrent en miil fra 
skagen af, og siedeu med de hos sig havende 15 smaa og 
store paa en mil veis distans fra uer andre, da paa 3 miel Vej 
kunde hafve været nær Norge saa icke en skude kunde hafve 
paseret, det kunde mand vel tencke at suensken var icke saa 
taabelig at søge skaggen efTter som hånd veste at vaar Eschadre 
laa der, mens saa smogt begynde omtrent ved Lan Kiending 
af forder-) sieden søger den første hafn den Kiereste, ieg 
beder at min Naadig Herre dog engang dog har den Naade 
for mig at ieg maatte korne tel at Kryshe efter den mig Naa- 
dige gifne indstrugs, Naar Gud vil at hans Excelens Løvendal 
er over kommen, min fromme Herre ieg beder for den død og 
pine Gud har tolt at det ej til nogen bliver kunt at ieg naadig 
Herre hafver det tel melt da muligens ieg fick baade skam og 
last faar at sandhed maatte høres, mens ieg tror der bliver og 
dem, der det tel naadig herre reporterer saa vel som ieg, den 
almægtige Gud søger ier ienge og vel i fornøyelig glæde og 
velstan.

12.
Juli og August Maaneder hengik for W. med smaa Recognoseringstogter 

mellem Jylland og Norge, med at overføre Baron Løvendals Familie til 
Norge og med Reparationer af hans Skibe.

Den Ilte Septbr. tog han 2 svenske Fartøier ladede med Beg, Potaske 
og Kobber. Den 12te heftig Storm. Wessels Fregat blev under denne be-

*) o: hvorfor ikke da.
*) formodentlig Fjordsiden.

21*
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tydelig medtaget; Ankeret maatte han kappe fra sig og drev ind i Katte
gattet, men naaede dog i god Behold Kjøbenhavns Rhed den Ude, hvor han 
maatte lægge ind for paa ny at reparere. En halv Snees Dage iforveien var 
Østersøflaaden, (16 Skibe) under General Admiral Gyldenløve1) der i Begyn
delsen af Septbr. laa under Bornholm og som den 4de havde faaet den 
svenske Flaade (25 Orlogsskibe) i Sigte, søgt op under Dragøer, hvor den 
afventede Fjenden i Slagorden, en Udfordring som imidlertid ikke blev mod
tagen. Den 18de September stødte Wessel, efter endt Reperation, igjen til 
Nordsøeskadren, der under Admiral Trøyel ligeledes var ankommen til Kjø- 
benhavn i Begyndelsen af Maaneden for at forene sig med Østersøflaaden.

Deris Excellence
Hr. General Lieutnant Hausman.

Naadige Herre.
Min skyldighed udkrcfver at reportere dennem at ieg med 

min Naadigst anfortroede Fregatt er her ved hodfloden indtil 
videre, som var mig uformodentlig, min udsejling fra Larwigen 
Er deris Exell. vel bekiendt hvad tid det var, hafde en Con- 
trarie Vind med En storm udi 4 Dage saa ieg ej kunde naa 
Fladstrand til at kaste Posten udj Land, Holte det krydsende 
nogle Mille udeufor Schagen, Var gud mig Saa god til den 
fortred ieg haver haft, at ieg recontrerte 2de Lurendreiere som 
kom fra Warberg ladet med Beeg, Potaske og Kaaber, de 
haver vel hollandske Connossementer som ere falske, Skibene 
blef taget forleden Vinter fra Norge, saa Skib og Ladning 
bliver Priis, Jeg lovede snart at oprette skaden som nu og er 
skeed, da ieg kom her Som var d. 14de Nest afvigte forfant 
ieg Hr. Schoutbinacht Trojel med Esqvadren her uformodent
lig, Gud give vi hafde verret her for 10 Dage da mueligens 
det hafde verrret bedre, da de svenske eftersøgte vore hvor de 
rettererede til Dragøe, men fregatten Blaa Hejeren er af 2de 
svenske Orlog Skibe Skot udj synch, Saa snart Vinden bleser 
god vil hans Høi Exell.2) Seile med floden, Gud give Løche, 
det vil see falsk ud skulde de 10 findske Armerede vere an-

J) General Admiral Ulrich Christian Gyldenløve, Greve til Samsøe, Fri
herre af Marselisborg, Geheimeraad, Overkammeherre, General Postmester 
i Norge F. 1678 f 1719. En naturlig Søn af Kong Christian d. 5te 
og Sophie Amalie Moth og yngre Broder til Stamfaderen for Greverne 
Danneskjold-Samsø.

*) General Admiral Gyldenløve.
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kommet til de svendskis flode som her for hvis spargeris. Saa 
vil der blive En god Slaugbog for en fattig Karl, nu kand 
Naadig Herre Erfare det Er som ieg for 2de Maaneder tilforne 
haver Sagt hvorledis det vil tilgaa udj Øster Siøen,

De venter hans Maist. her i Over Morgen, Hr. Schoutbinacht 
Trojell er i dag overtredet paa Orlog Skibet Pr. Friderich som 
er natt og dag paa Arbeidet, Jeg nyder vel den Naade at Naa- 
dige Herre mig nogle faa Linier tilstiller, om hånd her paa 
stedet noget haver at befahle, førend ieg skulde forseile til 
Norge igien, Naar denne Expedittion er skeed da har hånd det 
sin tiener altid at befale, Jeg lever til min Død

Min Naadige
Herris underdanig tiener 

P. J. Wessel.
Fregatten Løwendal Gallej

til anchers paa Kjøbenhafns Red d. 17de Septbr. 1712.

Paa Grund af sine Bedrifter i Østersøen blev Wessel den 14de October 
1712, førend han endnu fuldt havde tilbagelagt det 20de Aar, udnævnt til 
virkelig Captain-Lieutenant og avancerede derefter under Krigens Fortsættelse 
saaledes :

28de Decbr. 1714 Capital ns Characteer.
24de Febr. 1710 ophøiet i Adelstanden med Navnet Tordenskjold.
ISde Juli 1716 Commandeurs Char.
14de Novbr. 1716 udnævnt til Øverstcommanderende over den norske 

Sødefension og Nordsøeskadren.
30te Decbr. 1718 Schoutbynachts Char.
17de Aug. 1719 Viceadmirals Char.
Til en Sammenligning skulle vi anføre at Jørgen Liebedanz, der var 

Schoutbynacht da Wessel blev Underlieutenant, endnu stod som saadan da 
W. blev udnævnt til Viceadmiral, og at Ulrick Friederich Montague Lillien- 
skjold der forfremmedes til Lieutenant samme Dag som W., først naaede at 
blive characteriseret Premierlieutenant 4 Maaneder efter WesBels Udnævnelse 
til Viceadmiral.

I Forbindelse med foranslaaende Række meddeles sluttelig endnu 
et Brev fra Peter Wessel, der senere velvilligt er overladt os til 
Offentliggjørelse af Hr. Etalsraad Abrahams.

Brevet, der er til Hs. Maj. Kong Fredrik den 4de, og af en 
noget yngre Dalum end de foregaaende, er nærmest skrevet for
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at anbefale P. Wessels ældre Broder Eiler Wessel til et ledigt 
Præstekald.

Denne, der var født 9 Januar 1680, og den 5le af Raadmand 
Wessels Sønner, blev theol. Candidat, med haud, 1713 efter i 13 
Aar at have været Collega (Adjunct) og Cantor ved Aalborg Latin
skole. Ved en foregaaende personlig Henvendelse til Kongen havde 
denne givet begge Brødrene Løfte om »Hjælp og Promotion« 
for Eiler W. Det ansøgte Kald fik han imidlertid ikke, men blev 
derimod under 9de Mai 1714 udnævnt til personel Capellan hos 
Sognepræsten til Tingvold paa Nordmør, Mag. Jens Juel. Fra Ting
vold blev han i Aaret 1719 forflyttet til Tronhjem som Hospitals
præst, og kaldtes 24de Juli 1722 til Sognepræst for Ørlandet Me
nighed i Fosens Provsti. Provst 1735. Død 1740.

Stormægtigste Monarch
Allernaadigste Konge og Herre!

Saasom Westbye Præstekald paa Tolloug i Norge d. 30te 
May saavist er bleven Vacant, og Jeg engang tilforn Aller
underdanigst hos Deris Kongl. Maytt, haver begieret, det min 
Broder Eiler Wessel maatte finde Deris Maytts. Naade til Em- 
ploy, alt saa er her ved min Allerunderdanigste Begiering, 
Deres Kongl. Maytt. i Naade vilde Andsee Ham, og forunde Ham 
bemte Vacante Westbye Præstekald, Hans Lefnetz forhold kand 
noch enhver ham bekiendt bære Vidne om, og videre Hans 
Capacite nochsom fornemmes ud af de Hannem fra Aalborg 
Skole gifne Testimoniis, Deris Kongl. Maytt. min Allernaadigste 
Konge og Herre kaster dog Naade paa os for dend Høyeste 
Gud Skyld, der allene er Voris Patron, og uden Ham vi aldeles 
ingen har; Og som Jeg nu er beordret at Convojere til Hol
land1), ynskede jeg mig gierne dend Naade af Gud, at ieg 
paa denne mig Naadigst andfortroede Convojering med Con-

*) Ifølge Slotslovens Ordrer af 26de Mai og 8de Juni 1713 skulde W. 
med Fregatterne Søormen, Løvendals Gallei og Snauen Neptunus con- 
voyere en Coflfardiflaade fra Norge til Holland. Afseilingen blev imid
lertid, ved forskjellige Rygter om et svensk ludfald i Norge og om en 
Flaades Udrustning i Gotheborg, forhalet lil deu 29de Juli, da han for
lod Flekkerø med de der forsamlede Handelsskibe.
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phardie-Skibene maatte raccontrere noget fientlig, som iche 
var altfor groff for mig, vil jeg haabe, Deris Maytt. med for
nøyelse skulde erfare, at skal holde mig som en ærlig norsk 
Mand.

Ofver alt tilbeder Jeg mig Deres Maytts. Naade, stedse 
forblivende

Deris Kongl. Maytts
Min Allernaadigste Konges og Herris 

Allerunderdanigste Tro Knegt
P. Wessel.

Fregatten Løwendalls Galley
Anchrende ved Laurvigen d. 6te Juny 1713.
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Johan Henrik Lidéns Dagbog nnder et Ophold i 
Kiøbenhavn 1768.

Meddeelt af Provst, Dr. phil. P. W. Becker.

Joh. H. Lidén, født i Linkøping d. 6. Januar 1741, død 
d. 23. April 1793, paa en ham tilhørende Eiendom i Nærheden 
af Norrkøping, hvor han havde opslaaet sin Bolig, da en 
langvarig Gigtsygdom, som i mange af hans sidste Leveaar 
fængslede ham til Leiet, tvang ham til at nedlægge sit akade
miske Embede i Upsala (s. Biogr. Lexicon, VIII. 100 f.), efter
lod det nævnte Universitet, blandt flere Haandskrifter, saavel den 
af ham under hans Udenlandsreise i Aarene 1768 til 1770 førte 
Dagbog i en Kække af Bind, som en ligeledes af flere Bind be- 
staaende Samling af Breve fra svenske saavelsom fra uden
landske Lærde.

Paa sin Reisé besøgte Lidén, efter et Ophold i Kiø
benhavn, Nordtydskland, hvor ban tilbragte 8 Maaneder i Got- 
tingen; han gik derfra over Holland til England; han besøgte 
der Oxford og Cambridge, opholdt sig en Tid i London, og 
prædikede der i den svenske Kirke, hvor han talte Sveden
borg blandt sine Tilhørere. Efter at have tilbragt 4 Maaneder 
i England, gik han til Paris, hvorfra han vilde være reist til 
Italien. Dette Forsæt forhindredes ved det fra Sverrige mod
tagne Budskab om hans Faders Død. Han begav sig da over 
Strasborg, Frankfurt, Hanau, Weimar, Gotha, Jena, Leipzig, 
Halle, Dresden, Wittenberg, Berlin, Stralsund til Hiemmet.

Den omtalte Dagbog er ført med stor Udførlighed, og giver 
mange Oplysninger om Sæder og Tilstande og offentlige Ind-
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retninger paa de Steder, som han besøgte, ligesom den ogsaa 
er rig paa Bidrag til en Skildring af de Universitetslærere og 
andre berømte Mænd, som han opsøgte, og af hvilke han 
overalt blev vel modtagen* som en dannet og kundskabsrig ung 
Mand. Om Varigheden af flere af de mellem Lidén og Ud
landets Notabiliteter sluttede Forbindelser findes Vidnesbyrd i 
den omtalte Samling af Breve til ham.

Ligesom nærværende Meddeler i sin Tid har i et andet 
Tidsskrift1) ladet aftrykke de tvende eneste Breve, som Brev
samlingen indeholder fra nogen dansk Lærd til Lidén, begge 
fra Langebek (daterede den 28. Juni 1771, og den 20. Oc- 
tober 1773): saaledes fremlægger han her den ham af en ven
skabelig Haand givne Udskrift af de Blade af Reisedagbogen, 
der angaae Lidéns Besøg i Kiøbenhavn i Juni 1768. De 
lindes i Haandskriftets L Deel, S. 105—129.

Den 6. Juni, Malmø och Kopenhamn.
Motvåder hade alla dagar hindrat afresan till Kopenhamn; 

kanske doch och goda wånners sållskap afven gjort något. 
Winden var val apnu emot, men jag hade foresatt mig at innen 
aftonen se Kopenhamn. Således var jag redan om bord på min 
bestålta båt Kl. 6 om morgenen. Wådret var genorn behage- 
ligt, men motvåder och Tåge gjorde, att vi laverade till Kl. 
4 eftermiddagen, da vi lade till ved Danska hufvudstadens 
brygga. Man går eljest hårofver på 2 å 3 timmer, når vinden 
år god, och råknas 4 mil emellan Malmo och Kopenhamn. 
Uti Malmo år den anstallt fogad, att 10 Formån skiftevis åre 
forbundne att hjelpa dfver de resande. Emellan Michaelis och 
Påsk betales båten med 60 Daler Kopparmynt, men den ofriga 
årstiden med 48 Daler Mynt. Som hår såilen tryter resesåll- 
skap, foljas merendels flere åt, då Kostnaden år mindre. —

Ofverfarten var i dag, ehuru långsam, doch genorn ange- 
nåm. Svenska och Danska vallen fornojer på en gång ogat, 
och de många til och ifrån Sundet gående fartyg åro fågnesamma 
prof af handelsrørelsen. Jag låste under wågen Fru Norden-

A) Annaler for Nord. Oldkyndighed og Historie, Aargangen 1856, 
Side 372—377.
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flychts poëm i Witterhets Arbeten: Tåget öfver Bålt, som nu 
förnöjde mig dubbelt, såsom stadd på sjön och i grannskapet. 
Hårvid kommer jag ihog, hvad någon skrifvit: in transitum 
Svecorum per fretum Balticum*1658:

»Mirum percipite prodigium: 
Deus Sveco gratificaturus, 
Pontem struxit super Ponto, 
Non de lapide, sed de glacie, 

Quo demonstraret, 
Se summum esse Pontificem.«

Wid framkomsten feck jag quarter i de sa kallade Num- 
rorna1), strax vid kongl. Slottet och gent emot Holmkyrkan. 
Man bor hår på ett både wackert och bequåmt stålle.

Hvad som först foil mig i ögonen var, att gator och grån- 
der ej hår, såsom i Stockholm, voro med sina namn betecknade, 
som år for resande så ganska bequåmt, ej heller husen nu- 
mererade. Man råkner i Danmark uti Riksdaler och Schilling. 
1 Rdr. år 6 mark eller 96 schilling. Skillnaden emellan Ham- 
burga och Dansk courant år 23, samt Hollåndsk och Dansk 
emellen 20 procent. Hollåndsk Ducat gålide i Danmark 15 
mark 8 Schilling. Wåre Svenska sedler togos begårligt; men 
man behagede nu ej gifva mer ån 58 Schilling för en 6dalers 
sedel. Større sedlar betaltes litet högre, så att jag for 100 
daler kpmt feck ungefàr lika mot Svensk råkning. Man brukar 
åfven i Danmark Bancosedlar, på 100, på 50, på 10 och på 
1 Rdr., men icke fiera slag.

Sedan jag hått mina saker i Forvar och ordning, geck jag

*) I de saakaldte Nummere ligeoverfor Holmens Kirke — saaledes kaldte, 
fordi de vare de eneste af alle Stadens Huse, som, lige til Struensees 
Periode (1771), vare numererede, — var der allerede længe før Lidén 
giestede Kiøbenhavn, Huse hvor Fremmede indlogerede sig. Det var i 
Nr. 4, at Anna Peders datt er, Enke efter en Mourils Friis, Embeds
mand ved Provianthuset, og tidligere gift med en rig Viintapper, Gal- 
skjødt i Kiøbenhavn, holdt Logis og Spiseqvarteer for Norske, i det 
første Decennium af det 18. Aarh. Det var hende, som frelste den 
bekiendte Lector Th. von Westen, ved Laan af et Pengebeløb, da han 
truedes med at blive sat i Gieidsarrest, og senere indlod sig i Ægteskab 
med ham (Hammond, Nord. Missions Historie, S. 45). Det var i dette Nr., 
at Jesper Oldfux , (Jacob von Thyboe II. 1) samledes med Skipper 
Adrian fra VIi e, og af hans Mund hørte sin Patrons Berømmelse.



331

ut i staden for att spatsera på vallarne, som åro med vackra 
alléer besatte. Allestådes varo tiggare till mötes, som vittnade, 
at polisen hår icke år båttre ån i Sverige. Antalet af dessa 
uslingar var doch större hår, ån jag seet på Stockholms gator. 
Mot aftonen geck jeg uti den vid Kongl. Slottet Rosenborg 
belågna trågården, den wackraste, jag ånnu seet. Den år my- 
cket vidlyftig, och med de hårligaste alleer beprydd; hår få 
stadens ennevånare utan åtskillnad och utan kostnad fornöta 
sin aften. Hår var ingen, som vid utgången fordrede betalning 
for det man i en så vidlyftig trågård gått sig trått. Hår var 
och nu en ansenlig folkmångd. Uti såliskap med några Svenske, 
som hår tråflades, tillbragtes aftonen i denna trågård med ser- 
deles förnöjelse.

Den 7. Juni
Besökte jag Professor Pilo, Svensk till bord, men nu kongl. 

Dansk Hofmålare samt ledamot af kongl. Danske Skildre- Bild- 
hugger og Bygnings-Academie, som har sitt sate på Charlot
tenburg, der åfven Prof. Pilo bor. Jag tråffade hanom arbetande 
på nuvarende Drottningens contrefait, som var hjerteligen va- 
ckert. Hr. Professoren viste mig all høflighet, samt låt mig bese 
alla Academiens rum och inretningar. Academien tog sin bör- 
jan 1754; men genom nu regerande Konungens forsorg har 
den nyligen fått reglerad stat, medelst viss anslagen fond. 
Lårlingarne arbeta 2 grl. om året for premiers vinnande; och 
var det en Swensk, Hr. Lorenz Pasch, som 1754 vant den 
forstå premiemedaille af silfver. Det rum, der Academie og 
sammenkomster hållas, var aldeles kongeligit, beprydt med sköna 
målningar; innanfore var en samling af de till denne Academies 
goremål hörande böcker, och pryddes rummet tillika af leda- 
mötemes portraiter. Om denna Academies inrättning och 
goråmål får man båsta underråttélsen af dess tryckta consti- 
tutioner. — Mot middagen geck jeg på Be ursen, der Herrar 
Rothe och Pelt hafva sine Boklåder. — Eftermiddagen be
sökte jag Justitiæ Rådet Jacob Langebek, en, ej mindre for 
sin lårdom, ån intagande våsende ålskvård man. Landshöfding, 
Baron Tilas, hade mig hos Hr. Langebek recommenderat, och 
dette var mig till mycken nytte. Han umgecks strax mycket 
fortroligt med mig, och förde mig in i sitt sköna Bibliothek.

Detta år en kostbar samling in historicis. Jag hade ej
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förr seet Codex diplomaticus Regni Poloniæ et magni Ducatus 
Lithuaniæ, Vilnæ 1758, Voc. 1, IV, V. Fol. Den 11 och 111 ära 
ännu ej utkomna1). Häruti finnes mycket vår Historia rörande. 
Till min stora forvåning såg jag hår en större samling i vår 
Svenska historia, ån jag hos utländsk man vante bort. Åfven 
våre rareste böcker hade ej undflytt Hr. Justitiæ Rådets upmårk- 
samhet. Uti ett serskildt rum, innanföre stora boksalen, voro 
alle till Danska historien hørende böcker upsatte, till ett stort antal2).

Pro-Cancelleren E. Pontoppidan hade på K. Frederik Vtes 
befallning börjat utgifva Atlas Daniæ, hvoraf Del 1 et 11 i dess 
lifstid utkom; Del 111 fants mäst fårdig i mspt., och år nu ut- 
gifven, samt verket fortsatt af Etatsrådet Hans de Hofman, 
hvilken nyligen lemnat det allmänne Del IV, som handler om 
Stiften Wiborg och Aarhus. 1 dessa sednare delar har Hr. 
Langebek ganske mycken del, såsom de under dess upsigt 
blifvit utgifne, och fått många tillökningar. Del V. skall åfven 
Hr. Hofman utarbeta. (Den år reden under trycket. De 4 
utkomne Banden kosta nu 13 Rdr. Dansk. Af Del 1 och II fås 
svårligen fiera exemplar). Men den VI, som skall afhandia 
Hertigdömet Schlesvig, samt sluta hela verket, har Hr. Lange
bek måst sig åtaga, hvarom han nyligen utfårdat ett Aver
tissement (som hår år bifogadt tryckt och dat. d. 30. April 
1768).

Af Mscptr. eger Hr. Langebek ett stort antal, Nordiske 
historien rörande; bland andre vistes mig Sverres Saga på 
Svenska öfversatt. En gammel Codex membranaceus3) in Fol. 
(skånkt till Hr. Langebek af Biskop Serenius), innehållende 
donations bref till Nydala Kloster; på forstå sidan låses: 
Litere super Wrixstadha Soken; det forstå donations- 
brefvet år af år 1279, doch finnas åldre båttre fram i boken. 
På fråmsta bladet står med gammal nog olåselig munk styl: 
»Anno domini 1521 martirizatus et submersus fuit Venerabilis

’) Disse Dele ere aldrig senere udkomne.
2) 1 det Følgende o ntales en Del sjeldne, navnlig danske og islandske 

Bøger, som fandtes i Langebeks Bibliothek.
3) Denne Codex findes nu i det kgl. Bibliothek, n. kgl. Saml. Nr. 1432. 

Om Giveren, Biskop Jacob Serenius, og hans Forhold til Langebek, 
der havde lært at kjende ham som Sognepræst i Nykøping, s Lange- 
bekiana ved Nyerup S. 185. S. iøvrigt Biogr. Lex. XIV. 199.
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pater Abbas A r vi du s cum conventualibus suis a nephandissimo 
Tiranno Christierno, Rege Danorum, qui etiam decapitare fecit 
Episcopos et nobiles quamplurimos Regni Sveciæ galianos(?); 
ideo expulsus per strenuissimum et serenissimum Nobilastam 
Gostawum Ericsson, et inde euanuit ut promervit prædictus 
Christiernus in pudore et confusione permaxima.« Ett stycke 
langre ned på samme sida låses: »Anno Domini 1524, domi
nica nvocavit reconciliatum est Monasterium Novvallense cum 
capella mulierumet cemiteriis utrisque per Reverendum in Christo 
patrem et dominum D. Johann em, Dei et Apostolicæ sedis gratia 
Episcopum Lincopensem, et facta confirmatione et reconciliatione 
consecravit et benedixit fratrem Johannem Marti ni conven- 
tualem Alvastrensem in Abbatem Nove vallensem post deces
sum Abbatis Arwidi, cujus anima in pace requiescat, qui etiam 
benedixit tabulam summi Altaris cum cæteris imaginibus non 
benedictis.«

Justisrådet visede mig ett stort antal af gamla Danska mo
numenter, som Herr Abildgaard sorgfålligt tecknet af, som 
ånnu på Konungens bekostnad reser omkring Danmark for att 
upleta och tekna af dylika monumenter. Større delen af Hr. 
Langebeks Bibiiothek hade han sjelf låtit binda om, så att åfven 
utvårtes prydnaden svarede emot bockernas invårtes godhet. 
De vid Svenske Academierne utkomna historiska Disputationer 
hade Justisrådet låtit binda hvarje disput, serskildt med titul. Herr 
Langebek sade sig hafva fogat den anstalt, att dess samlingar 
efter hans død blifva oskingrade tillsammans. Hårpå besågs 
Hr. Justitsrådets Myntcabinett; hår var aha medaillerna i gips 
aftagne.

Hårifrån geck jag att upvagta Conferentsrådet Klevenfelt, 
också en hoflig och artig man. Han viste mig sitt Mineral- 
cabinet.

Herr. Langebek hade budit mig till aflonmåltid. Jag åter- 
kom således till honom. Han år enkling, och har en son af 
mycket godt hopp samt en liten dotter. Sedan vi åtit, foljdes vi 
åt till Rosenborgs trågård, der vi långt inpå natten promenerede.

Den 8. Juni.
Upvagtade jag Hr. Etatsraad Suhm, en af Danmarks lår- 

daste och lyckligaste mån. Han er en liten behagelig man;
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likner i sitt wåsende mycket Hr. Hofrådet Warmholtz i Sve
rige, med hvilken han dessutom eger lika lyckliga yttre om- 
ståndigheter. Genom ett rikt gifte vid Trondhjem i Norrige 
har han blifvit egare af store penningar samt en artig fru, med 
det enda lyckliga vilkoret att aldeles lemna Hofvet, der han då 
var Kammerjunker. Han hade ett ganska stort Bibliothek af 
skona Grekiska och Latinska Auctorer; uti historien och mynt- 
kunskapen samt naturalhistorien, helt visst till ett antal af 12000 
band; det intog hela ofversta våningen i hans hus, och en del 
af mellersta1).

Han okar sterkt denna Boksamling, och hade i dag fått 
en myckenhet nya bocker från Holland. Uti dess Frus formach 
forvarades i glasskåp en stor mångd Danska, Franske och 
Tyske Poeter. Utom Bibliotheket visade mig Hr. Suhm sitt 
stora och kostbare myntcabinett, samt skånkte mig ett gammelt 
Kong Olofs (Regis Norveg.) mynt. Llårpå vistes snåckcabinettet, 
stencabinettet och Naturalsamlingen, utom mångfollige curiosa. 
Hårpå gingo vi ned i trågården, derest uti tvånne lusthus en 
myckenhet naturalia forvarades. Hr. Etatsrådet år, som mig 
tyckes, en af de få lyckliga menniskor. Egare af allt hvad 
man sig ønska kan, år han dertill af ett nogdt och stilla sinne, 
dependerer af ingen, soker sitt noje inom sig och bland sina 
bocker, dem han vål forstår att nyttja, og bland dem han håst 
trifves.

Uos Hr. Suhm tillbragte jag hela formiddagen, och lem- 
nade vid min bortgång, såsom en liten tillokning i dess sam- 
lingar, en vål skuren runstaf, som jag fort med mig ifrån 
Sverige.

Eftermiddagen besågs Kongl. Konstkammeren, som står 
i en byggnad frå sddra sidan af slottet, derest den indtager 
sju (?) stora rum i ofra våningen. Denna Konstkammare skall ej 
ega sin like i Europa, och måtte jag tillstå, att den fortjener 
af en resande beses, som doch måste gifva sig tid, for att med 
nytta kunna betragte så många synvårda saker. — Uti førsta 
rummet var skilderier; i det andre mynt (hår stod ofverdorren, 
med allt skål: »oculis non manibus«); i det tredje oppstopade 
djur samt naturalier; i det Ijerde åtskilliga Konstycken, såsom

x) Flere numismatiske Værker nævnes her.
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en ljuskrona af bernsten; i det femte, mångfolliga Cbinesiska 
och Indianska saker; i det sjette antiquiiteter og curiosa. Här 
stod Tycho Brahes konstiga himmelsglob, ett orgelverk, som 
spelte sjelft, i form af et skåp med spegelglas, konstigt arbe- 
tadt; Grefve Stenbocks i elfenben arbetade Konststycken, under 
sin fångenskap i Köpenhamn; i det sjunde stode Danske Ko- 
nungers och Drottningars bilder i naturlig storlek, pousserade 
i wax med kongelig klådsel, sittande i Glasskåp. På en guld
pokal stode foljande vers:

Kongens Födselsdag d. XI. Oct. 1721.
Det halve er forbi.
Gud fylde hundred Aar, 
En bedre Souverain 
Vor Norden aldrig faar.

Ofver sjelva rummet lastes foljande :
Tout ce que la nature ou l’art a de curieux, 
Par les soins de deux Rois se rassemble en ces lieux. 
Christian commença cet illustre assemblage; 
Frédéric de nos jours a couronné l’ourvage, 
De tant de raretés les spectateurs surpris, 
En 66énissant le Père, admireront le Fils.

Man skulle behöfva fiera dagar for att genomse alle dessa 
hårliga saker, som visserligen fortjente en tryckt beskrifning. 
Bland märkvärdiga porträtter må har anføres det af Christian 
Jacobsen Drachenberg, som född i Norrige år 1626, ånnu 
lefver i Aarhus, 142 år gammel, samt vid god styrka. Dette 
porträtt år nyligen blifvit stucket i Koppar i Leipzig. Man be
taler sin nyfikenhet hår med 2 Rixd. Dansk.

En famn bokved såldes nu i Köpenhamn for 4 Rixd. Dansk.

Den 9. Juni.
Idag besågs Universitetets Bibliothek, som står un

der Bibliothekarien M. Abraham Kalis vård, en mycket ung 
man, endast 25 år (men dess Far år Etatsråd), men ganske 
tjenstagtig, samt i historia litteraria vål bevandrad. Bibliotheket 
står längs öfver hvalfvet ofvanpå Trinitatis Kyrkan, eller det så 
kallade Runde Torn, hveneten man dit ingår. Runde Torn år 
af 300 alnars højd, och upputi hvilket man kommar på en trappa 
utan steg, uti en jernn och i en snäcka löpande upgång, hvil
ken hvilar så fast i muren och en midt i tornet upstigande
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pelare, och sluttar tillika så långsamt, att man kunde fara upp 
och ned med hästar och vagn. Då Czar Peter d. 1ste och 
store 1716 var i Köpenhamn, red han dit upp, och hans Gemål 
Cathrina for upp i vagn. Denna byggnad är af Christian IV 
anlagd till ett Observatorium Astronomicum, efter ett utkast af 
Christ. Longomantanus, T. ßrahes trogne lärjunge. Här för- 
varades den sednares namnkunnige himmelsglob, af 6 fots dia
meter, som med Kyrkan, tornet, Bibliotheket och Observatorium 
afbrann uti den store vådeiden 1728. Bibliotheksrummet är 
84 alnar långt, men mycket lågt och mörkt. Alla böckerne stå 
inlästa uti skåp med glasdörrar. Heia Bibliotheket afbrann, 
såsom sagdt, 1728, hvorvid heia Resenii samling af manu- 
scripter, jemte många flera, blefvo ett oder für elden, som var 
en aldeles obotelig förlust. Nu äro der å nyo samlade emellan 
26 och 27000 Volumer, som Hr. Kall trodde. Pontoppidan i 
Danske Atlas sager 40000, men sådant är falsk, som blotta 
påseendet intygar. Häröfver är Catalog. i 3 Folianter, uprättad 
efter Vetenskaperne, hvoretter böckerna äfven stå upställda. 
Bland rara böcker vistes Rudimentum Novitiorum, Lubecæ 1475, 
Fol.; Resenii Atlas Danicus 1677 Fol. af 100 Kopperstick, och 
skall være det endaste befinteliga completta exemplar, som af 
Pontoppidan agts att blifvit hitsållat för 100 Riksdaler. (Detta 
försäkredes väl på Bibliotheket. Men icke desto mindre såg 
jag några dagar deretter ett exemplar haraf i Gref Moltkes Bi
bliothek, hvarest äfven beskrifningen häröfver förvaras i flera 
band i Folio), Plåtarna härtill, som tillika med exemplaren 
brunnit, läge nu på Bibliotheketl något af elden skadada, men 
doch brukbare, om de upputsades. British Zoology, London 
1766 Fol. var ock ett präktigt verk. Professor A mas Mag- 
næus hitskånkte efter branden en stor samling Isländske Ma- 
nuscripter (nemligen 379 in Folio, 901 quarter och 481 Oc- 
taver, tillsammans 1761 Band), jemte ett legatum af 13000 
Rdr., till någre Islandske Studenters lön, fôr det de copierade 
och ederade de basta af Nordens Sagar. Collectanea Bartho- 
liniana, Mspt., som blifvit hitköpta, samt öfriga munuscripta 
stå främst uti ett afskrenkadt chor, inläste i skåp, öfver skrenket 
står Deo et populo; hår står och den Bibliotheca hymnica, 
eller samling af Tyska och Danska psalmböcker, som Prin- 
sessan Sophia Hedevig hitskänkt. Biskop Trellund och
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Conferensrådet Rostgaard hafva gifvit mycket hit; denne 
sednare. har och hitskånkt Arabiska och Persiska Typer, som i 
sin låda stå i Bibliotheket med inscriptioni Typi Arabici et 
Persici, Hafniensi Universitati post incendium Urbis denuo 
oblati a Fr. Rostgaard 1737. Derofver sitter hans portrått. — 
Universallexikon på Tyska i 68 Band i Fol. år bland de storre 
verken. Utom bocker och manuscripter forvares hår åfven ett 
stort antal gamla diplomata, af hvilka 1875 stycken rora endast 
Norrige; hår låg och en myckenhet gamla alfaline sigiller. Uti 
många tomer i Folio var samling gjord till ett Danskt Lexikon, 
hvårpå flera arbetat, och kan tjena till hjelpreda i framtiden. 
På en Foliant stod foljande titul: Bibliotheca realis, ne
cessitatis ultimæ Norvegiæ 1 742, och som detta lårda 
arbete var mig aldeles obekannt, oppnade jag det, och fann åt- 
skilliga mjblprofver deruti forvarade, som af bark och annat 
blifvit tillagade och nyttjade i sista Norska hungersnød; det var 
en låda i form af en bok. En sådan Bibliotheca realis vore ej 
god att ofta nyttja. Bibliotheket år oppet 5 dagar i weckan 
från Kl. 8—10 f. m. samt 2—4 eftm. Hår år Bibliothecarius 
och Under-Bibliothecarius; den forre låser och publice på Bi
bliotheket historiam litterariam. Herr Kali hade utarbetat en 
kort historia om Bibliotheket, som han årnar låta infora i St 
111 och IV af Danska Journal. Någat om Universitets Bi
bliotheket kan och låsas i Hofmans Samlinger af Fundationer. 
Bibliotheket kan årligen inkopa for 800 Rdr, som åro intressen 
af donerade capitaler.

Ofverst i Runde Torn år Observatorium, helt vål in- 
råttadt och med nodvåndiga instrumenter forsedt; taket år platt, 
och med jerngaller omgifvet, så att man kan derofvanpå gå. 
Man ser hårfrån på engång hela staden (som ej år mycket 
stor, men tått bebygd) en god del af Seland, hafvet och Skåne, 
hvilket sednare land lårer med storre fågnad beskådes hårifrån 
af Svenska ån af Danska ogon. Det var nu middag, och jag 
hann blott som hastigast gå in i Consistorii rummet, der Pro
fessor Go iske examinerede for oppna dårrar några Candidatos 
ministerii, som voro klådde i svarta kapper. Justis Rådet 
Langebek hade budit mig till middagen; hår spådde vi ut vi
num sapientiae med åtskilliga andra slags viner, och det ofver- 
flodigt; hvorpå Hr. Langebek sjelf tåcktes fora mig på det 

Danske S am linf er. II. 22
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kongeliga Bibliotheket, hvilket Herr Sub-Bibliothekarien 
Brant visade. Bibliotheket år en stor Sal af 100 alnars långd, 
belagdt med ett af svart och hvit marmor i rutor lagdt golf. 
Detta rum har ett aldeles kongeligt utseende. Det omgifves 
på bågge sidor och åndar med en rad af corinthiska pelare, på 
hvilka forgyllda capitåler hvilar ett galleri, som går omkring 
hela rummet, och bår i dubbla repositorier alla band in quarto, 
octavo, et 12™°, då der nere endast stå folianter, och dessa 
utgora ett forfårligt antal. I borjan var Bibliotheket indelt efter 
Konungens symbolum: Pietate et justitia, så ett Theologi 
stod på ena sidan, och Juridik på den andra. Denna sal år 
just under Konstkammaren och således i mellerste våningen. 
Bockernas antal troddes stiga till 100,000 Voluma; de få nu 
ej mei'å rum på hyllarne, utån låge till stor myckenhet i hogar 
upstapplade, hvilket Hr. Brant med skål beklagede. Biblio
theket anlades af den lårde Konung Frederik III., och har fått 
tillokningar utur Pet. Seavenii, Lars Ulfelds, Just H6egs, 
Joach Gersdorfs, Es. Pufendorffs och Christ Reizers 
Boksamlingar. Kongl. Bibliotheket oppnos ej ordentligen till 
allmånt bruk. Wid bågge ånder af Galleriet forvaras i skåp 
med glasdorrer manuscripter, som åre komna från Danne- 
skoldska, Rostgaardske, Deichmannske, Gramiske, Fossiske m. fl. 
Bibliotheker. De vare, som sades, sålian synbare, såsom Hr. 
Etatsrådet Mollman, hvilken eger upsigt ofver Bibliotheket, sorg- 
fålligt bevarer »nogelen« till Mss. Jag hade eljest rått gerna 
onskat få se den rygtbara codicem F lato ejensem. 1 ne- 
darste våningen, under Bibliotheket, år Magazin for flere hun
drede metall canoner, som efter orden må kalias jus canoni- 
cum. Dessa forvares hår af den orsak, att bakom ligger tyg- 
huset med sina många byggnader och serskildt inlopp for 
fartyg, som der låsta och lossa. Uti Bibliotheket feck jag doch 
se de Arabiske och andre orientalske manuskripter, hvilka det 
i Arabien resande såliskap hemsåndt. Deribland var en ganska 
vacker codex af Hebraiske Bibeln på pergament. Puncterna 
tycktes vara senare tillsatte.

Från Bibliotheket forde Hr. Langebek mig ned uti det 
strax derimod belågna Geheime Archivum eller Riksarchi- 
vum, der alla våningarna vora hvålfda samt med dorrar och 
ucker afjern forsedda. Hår forvares hufvudarchivet samt alla
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Rikets handlingar uti basta ordning uti hvart sitt skåp. Jag kan 
aldrig nog berømme Hr. Langebeks outtrottliga moda, att visa 
mig dessa af så få rått vårderade skatter. Uti ett silfverfoder 
låg hår forvarad Lex Re gi a eller Kongeloven, skrifven på 
pergament af P. Schumacher (Griffenfeld) samt souverånitets- 
akten. Doch har aldrig tituln blitvit inskrifven på det eljest 
prågtigt ritade titelbladet. Den Hogste låte aldrig i Sverige 
mere en sådan act blifva sedd! Libertatem nemo bonus 
nisi cum vita amittit. Likaledes vistes Originalmanuskriptet 
på pergament af Danska Lagen, inbunden i silfver. Det cas- 
serade exemplaret af Friedrich 111. Handfæsting, hvårpå Konun- 
gen sjelf sdnderskurit sitt namn, till ett bevis, att han sin For- 
såkran ej mera behofde hålla, sedan han blifvit souveraiii. Kong 
Christian II. renunciations bref på riket 1546; uti det vidhån- 
gande vigillet står: Christiernus quondam Rex . . . Några 
samma Konungs originalbref till Kong Friedrich I (på hvilkas 
utanskrift står: Til N. IN. min kåre Frånde uti dess egen hand) 
och Breve till Moder Sibrit, som ej åro ledsamma att låsa. Af 
diplomata forvaras hår en stor mångd, de åldsta voro af X 
seculo. Ett stort antal hade Hr. Langebek redan afskrifvit, 
såsom han arbeter på ett Corpus Diplomaticum Daniæ. Uti 
Archivet lågo och forvarade alle ritningar af Svenska monu
menter, som Hr. Langebek under sin resa kring Sverige låt 
afteckna. Hår voro åtskilliga monumenter afritade, som finnas 
i Linkopings Domkyrka, i Skenninge, men måst utur Wadstena 
Klosterkyrka. Bland annet voro åfven de 3 kroner afritade, 
som finnas på Wårdsbergs Altartafla, och hvilka Scheffer an- 
forer såsom bevis uti den bekannte tvisten emellan Sverige och 
Danmark; men Hr. Langebek sade sig af ett årtal på sjelfva 
taflen kunna sluta, att den år målad 1438 och sålunda efter 
unionstiden.

Uti ett rum forvarades alla fredsforbund med fremmande 
magter, vid åtskilliga voro Bullor af guld vidhåftade. Det køpe- 
bref, hvarmedelst Tranquebar åt dem Danskom forsålldes, er 
ritat uti hoprullade guldblader. Uti Archivet gingo vi till sena 
morkret.

Den 10. Juni.
Gjorde jag bekantskap med Hr. Christ. Carl Lous, Pro

fessor vid det kongl. Soe-Cadett Academi och Navigations Di- 
22*
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recteur. Han har forledit år utgifvit: »Forsog till et nyt Mis- 
visningsinstrument att bruge på Land-Jorden« Kph. 1767, åfvensom 
en annan från Svenska på Danska ofversatt skrift, af hvilka han 
gaf mig ett exemplar.

Nu besåg jag och kongl. Slottet Rosenborg, anlagdt af 
Kong Christian IV. vid norra wallen. Slottet år ej stort, men 
ganska rikt. Det år byggt i Gotisk smak. Det innehafver 
mångfalldiga rariteter, såsom en kammare med allehanda kon- 
stigt arbetade glasarter, en kostbar sadelmondering, lysanda af 
allehanda ådla stenar och ett skont arbete; en kammere, hvori 
vågger, tak samt god del af golvet bestod af bare spegelglas 
(jag onschade mig ingelunde en sådan kammer, såsom jag der 
hvarken kunde sitta eller ligga), många pocaler samt andre 
konstigt arbetade stycken af guld, och med ådla stenar besatt. 
Det dyrbaraste år doch den hår forvarade Guldservise, som stod 
i 3 Kister. Hår voro fat, talrickar, knifvar, skedar, allt in 
summa till ett bord horanda af massift guld. De stolar, som 
Konungen och Drottningen sitta uti vid Kroningen, stodo hår 
åfven; den ene af silfver, den andre af elfenben, konstigt ar
betade, fast gammelmodigt. Ett talror går på ena sidan genom 
Slottet, så at man i den ena åndan deraf helt vål kan hora 
hvad någen i den andra åndan taler. De kongeliga Regalierna 
forvares och på detta Slott; men till dem sades Konungen sjelf 
hafva nyckelen. De blefva således osedda. Tre vål arbetade 
lejon, nåsten i naturlig storlek, stode hår i en sal; de brukas 
vid Kroningen. Uti kållaren under slottet sades ånnu vara fbr- 
varadt Rhenskt vin altsedan Christian IVs kroning 1596, hvoraf 
stundom allernådigst skånkes något till patienter. Man ger 2 
Rdr. for at se denna herligheten.

Klockan 4 hade jag fått lofte at bese kongl. Skilderi 
Cabinettet på Slottet. Det år upsatt i ett Gallerie och be
står af 58 de utvaldaste stycken af måst beromda måstare, med 
mycken kostnad samlade i Frankrike och Italien. Detta rums 
dppnande kostade 1 Ducat specie, som kanhånda varit båttre 
anvånd på någen god bok, derest jag ej vore så stor ålskare 
af goda målningar.

Hr. Philiberts Boklåda besoktes sedan. Den år storst 
af alla i Kopenhamn; men ock den dyraste. Håri staden åro 
eljest 8 Bokhandlare, utom 2, som mångla med gamla bocker;
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34 Bokbindare samt 12 Boktryckerier. Herr Poelsch är en 
här i staden mycket berömd styigjutare. Jag besökte hårpå Hr. 
Doctor Peder Rosenstand Goiske, Theol. Professor vid 
Universitetet. Han frägade mig om Svedenborg, hvars theo- 
logiska uppenbarelser han halt for fabler. Aflidne Prof. Nils 
Wallerius ansåg han for en meget lärd man.

Slutteligen var jag hos Herr Riisbrigh Phil. Professor 
Extraord., en ung, stilla och behagelig man, for hvilkan jag 
fattade serdeles tycke. Han skref i min stambok dessa Boëthii 
sköna ord:

O! felix hominum genus, 
Si nostros animos amor, 
Quo coelum regitur, regat.

Den 11. Juni1).
Rödt og mineralgrönt voro favoritcouleurer i Köpenhamn, 

så att de fläste af condition woro häraf kladde.
Kiöbenhavns Efterretninger om lærde Sager 

skrifvas nu for tiden af Conrector Sahl; men dessa Tidningar 
ega ej serdeles credit, utan anses har just såsom S al vi i 
Lårda Tidningar i Sverige.

Eljest utgifves ock Gr i tische Journal af Conrector Ba
den i Helsingør. — 1

Dänische Journal. St. 1. Leipz. 1767 år en ny Jour
nal, som recenserer alla Danska Skrifter från nuvarende Ko- 
nungs antråde till Regeringen, hvoraf år ej mer ån 1 St. ut
kommet. Författarne dertill åro Pastor L or ch, Prof. Sc hl egel, 
Oeder, Kall, Trant, Seidel, Jansson, ehuru de utgifva 
verket anonymice . . . .2).

1 dag feck jag ock till genomlåsning låna en liten bok, 
den jag väl hörde nämnas under vareisen i Stockholm, men 
som var de la dernière rareté. Tillåfventyrs åro de få, som 
sett, eller få se den, i anseende till omståndigheterna. Jag 
vill hår anteckna dess titel: Lettre d’un Suédois, demeu
rant à Londres, à un de ses amis à Stockholm. 8. 
Decembre 1766. 49 Sidd. Annus og locus impressio
nis förtigas. Den år doch tryckt 1767, samt, såsom jag 
gissar, i ***, men full med trykfel. Den år en målning af sist

Her anføres Tallet paa Fødte og Døde i Kjøbenhavn i Aaret 1767. 
s) Her anføres Navnene paa de daværende Biskopper.
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forlobne Riksdagen i Sverige, och de dervid antagne Forfatt- 
ningar blifva på det skarpaste granskade. Till prof på Forfat- 
tarens Tanke- och skrifgåfva vill jag anfora borjan og slutt af 
denna skrift. — — — — — — — — — — —

Den år ock bfversatt paa Tyska af den bekannte H e s s e, som 
bifoget många anmårkningar. På denna skrift år och ett alf- 
varsamt svar utkommit, som jag ånnu ej sett. Obs. formode- 
ligen Remarques af C. P. Warmholtz.

Jag genomgeck i dag något nogare Arn. Alagnæi manu- 
scripta uti Universitets-Bibliotheket. Deribland år en stor 
mångd Islåndska saker1).

Den 12. Juni. Son dag.
Gudstjensten bivistades uti Holm-Kyrkan, der Pråsten Hee 

holt en upbyggelig predikan. Vid Gudstjensten mårkte jag den 
olikheten mot i Sverige, att ljus brenne på altaret; efter pre- 
dikans slut låstes vålsignelsen på predikstolen, då folket sedan 
geck ut, undantagandes de, som skulle communicera; vid bro- 
dets og vinets utdelande sager Pråsten hår: detta år Christi 

^lekamen; detta år Christi blod. Wid hvarje omgång af com- 
municanter, låste Pråsten en kort formaning, innan de stodo 
upp från altaret. Sådant sker hos oss, sedan alla communi- 
cerat; men den her brukade sed behagade mig mera. 1 dag 
uplåstes forstå gangen bon en for Kongens lyckliga resa, den 
man onskade måtte lånda Gud til åra samt Kongens och Få- 
derneslandets sannskyldiga båsta.

Danska Pråsterskapet brukar, då någon embetssyssla for- 
råttes, ringkragar om halsen samt fotsida Kaftaner med smala 
årmar. Klockarere gå deremot hår klådde just som våra Svenska 
Pråster, med små krager och kapper, som doch ej råcka långre 
ån till knået; de hafva dessutom manchetter. Wid de storre 
kyrkarna i Kopenhamn kan en klockares lon stiga till 1000 å 1200 
Rdlr., hvedan studeråde personer ofven soka dessa sysslor. 
Klockaren vid Holmkyrkan, som gunstigast låste upp en bånk 
for mig, år en lård man, och hette Olaf Bang, och år den- 
samme, som udgifvit: Samling af adskillige nyttige og

’) Flere Haandskrifter henhørende til Sveriges Historie nævnes.
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opbyggelige Materier etc. Kph. 1743. uti VII St. 8°. 
Klockaren vid Trinitatis Kyrkan eller Runde Tom ar ock en 
litterat man, heter Hoysgaard, och är auctor till: Accentuered 
och raisonnered Grammatica. 1747. 8°, samt: Methodisk For- 
sög til en fullständig Dansk Syntax. 1752. 8°. Så lärde Kloc- 
kare kunde understundom vara besvärlige nog für olärde Præ
ster. Uti Holms kyrka ligge i ett från Choret utgående Be- 
grafnings-Capell de så namnkunnige Danske Admiralerne Juel 
och Tordenskold begrafne.

Till middagen var jag inviterad till Hr. Etatsrådet Suhm, 
der äfven Hr. Langebek med några flere voro. Deribland äfven 
Hr. Rector Dass, en lärd Norrman, och Etatsrådets förtrogne 
vän. Herr Dass spisor hår altid, såsom ungkarl, disponerar 
några rum i huset, der dess Bibliothek står, men bor eljest 
på ett annat stalle. Han var en ganska nöjsam man, och 
liknade mycket vår behageliga Lagman Appelblad. Sedan vi 
både på kroppens och sinnets vägna mått härligen i detta så 
ypperliga hus, skänkte Hr. Etatsrådet mig, vid Bibliothekets 
besökande, sina egna arbeten, som altid hedra Författaren. Hr. 
Etatsrådet har nu ett vidlyftigt arbete under händer, om ori
gines gentium, och bör man wänta något vackert i detta eljest 
så svåre ämne, såsom Hr. Etatsrådet tvänne gångor genomlast 
alla Græske och Latinske Auctorer, samt nästan allt hvad i 
Historien blifvit skrifvet, deri han och är mycket stark.

Sedan besökte jag Hr. Etatsrådet Kall (1 Danmark äro så 
månge Råder, att man biir aldeles rådlös vid deres upräk- 
nande: Geheimeråd, Conferentsråd, Etatsråd, Krigsråd, Cancel- 
lieråd), hvilken är L. L. O. O. Professor vid Universitetet, en 
mycket trygg och alfvarsam man, och som, enligt egen utsago, 
aldrig rest längre än emellan Köpenhamn och Roeskild1), men 
är en in orientalibus grundligen lärd man. Han visade mig 
sitt i dessa delar sköna Bibliothek, som dessutom pryddes af 
en hop wackre Arabiska Manuscripta. Han var stor föraktare 
af den nya Engestromka methoden i Hebraiskan. Jag frågade 
(honom) om värdet och innehållet af de orientaliska manu- 
cripta, som det resande Arabiska selskapet hemsändt, och jag

,) Dette stemmer ikke med I. C. Kalis Levnetsløb i Worms Lexikon 
I. 523.
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först sett på Kongl. Bibliotheket. Herr Kall sade, att de ej ånnu 
voro egenomsedda, utom några gamla Codices af Hebraiska Bi
beln, dem han nyttjat till varianters samlande åt Hr. Kenni- 
cott i England. Professor Goiske hade ock af någen andra 
codicibus samlat varianter åt Hr. Kennicott, så att Danmark 
håruti hedrat sig. (Från Sverige lårer ingenting kommit, ehuru 
man äfven der finner åtskilliga Codices; men jag vel ej, att 
någon nu nyttjat dem till detta åndamål.) Eljest hade Konun- 
gen fore sin afresa utsett Hr. Etatsrådet Kall, Prof. J. A. Cra
mer samt Prof. Oeder att samfålt genomse Arabiska Rese- 
såilskabets hemkomna papper, diarier och samlingar, hvarmed 
redan var gjord början. Till min hjertliga fagnad, beråttade 
Hr. Kall, att Prof. Forskåhls papper woro de besta, ja af 
alla de endast dugliga; ty Prof. Haven hade, som han sade, 
varit en commod man, samt till denna resa ej serdeles skicke- 
lig, åtminstone på kroppens vågna, som varit af fetma nog 
ovig, het och gåsande(Y); dess journal skall ej heller innehålla 
något så serdeles, äfvensom Hr. Cramers dagbok skall vara af 
föga nytta. Herr Niebuhr, den enda af hela resesållskapet, 
som återkommit, har i sin sak gjort mycken flit och arbetan 
på sin Resebeskrifning, som antingen serskilt, eller i forening 
med de öfrigas kommer att utgifvas. Han var nu i Köpen- 
hamn; men jag sökte honom flere gr. förgäfves, mig till my
cken harm, såsom jag af honom sjelf gerna önskat få under- 
råttelse om denna resa. Han beskrefs såsom af mycket heder
lig moralisk character, mycket tystlåten, samt af mindre in- 
sigter än de öfriga resande (?).

Jag besåg åfven i dag den af Directeuren Hr. Sal y (Jac
ques François Joseph) tiliika Directeur vid Skildre-Byggnings Aca- 
demien, förfärdigade Kong Fredric V. stod till håst, som på 
den ottkantiga Frideriksplats kommer att upresas, och blifvit 
bekosted af Ostindiska Compagniet, dertill af Gref Moltke öfver- 
talede, såsom man aldrig kunnat forestille sig den odrågelige 
Kostnad dertill åtgått. Stoden år visserligen ett Konstens 
måsterstycke, och beses ej utan förundran; men då man hör 
omtalas, hvad den kostat, sattes man åfven i skålig förundran. 
Första accordet derföre var 50,000 Rdi., hvartill Compagniet 
sedan laggt 1000 Rdl. årlig pension så länge Hr. Saly lefver 
samt Konungen ökt med 1000 Rdl. årligen ur sin egen cassa,
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så länge Hr. Saly vistes i Danmark; dessutom bor ban prägtigt 
och for intet på Charlottenburg, egandes fritt wed, ljiis m. m. 
Herr Saly hade haft den försigtigheten, och Compagniet det 
ådelmod, att ej utsätta någon viss tid, enom hvilken stoden 
skulle vare färdig; sålunda har arbetet blifvit utdraget nu i 16 
år, och troddes ännu 4 år åtgå med dess putsande och up- 
såttande, och derpå tappar ej Herr Saly, som forstår sin konst 
i grund. En säker man försäkrade mig, att denna Kongeliga 
stod redan kostar Compagniet till det minsta 500,000 Rdl. 
Jag horde sedermere andre, som räknade kostnaden till en 
million Rdl.

Om vår Svenske Hr. Meyer, som forstå projectet var, 
blifvit nyttjad till detta konststyckes förfärdigande, hade val 
stoden förr och med mångfolldig mindre kostnad varit färdig, 
men den hade ej då af en Fransos warit förfärdiged, som vid 
Danska Hofvet vill säga ganska mycket. Herr Nicolas Henry 
Jardin, en berömd Fransk Architect, som nu i 14 år varit i 
Köpenhamn, njuter af Kongen 4000 Rdl. årligen, samt eger 
fria rum, ved, Jjus m. m. Jag talte både vid Hr. Saly och 
Jardin hos Prof. Pilo; de voro, såsom alle Fransoser, mycket 
artige, och förtjena högaktning för deras utmärkta insigter, 
hvar og en i sin Konst.

Den 13. Juni.
Nuvarande Academie Stat vid Universitetet i Köpenhamn1). 
De 16 Ordinarii sades kunna göra sina loner til 1000, 

1200 â 1500 Rdl. årligen. Professores börja läsa d. 1. Sept, 
och sluta d. siste Julii; och böre således endast vare ledige i 
August månat. Men nu hada allesammans varit så flitige, att 
de afslutat redan sina både publique och private föreläsningar2).

Vid detta Universitet äro, på Engelska viset, serskilt fun- 
derade Collegier, 4 till antalet, neml. Collegium Regium 
för 100 Studerande, Collegium Walkendorfianum, Eler- 
sianum och Mediceum eller Borrichianum, i hvilka 16 
Studenter, å hvarje Ställe, hysas. Hvart Collegium eger sina 
serskilda Byggnader samt små Bibliotheker. Stipendiaterne i 
Colle g. Regium fmgo 1711 privilegium exclusivum att bäre

*) Samtlige Professorers Navne anføres.
*) S. Side 346.
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personer af rang til grafven. De få hederlig betalning for det 
de blott sätta kistan på likvagnen.

Utaf en Disputationshandlare, som geck omkring med 
Tyska Disputationer, handlade jag ett ansenligt parti. Han tog 
3 Rdl. for 20 Alphabet, som ej gör 1 styfver per ark. Med 
honom kunde man ock byta. En sådan handiare felas i Sve
rige, då der likvål finnes så god nedimateria(?).

Jag besökte i dag Biskop Harboe, en åfven till utseen
det behagelig man, som beviste mig all höflighet. Jag fann 
honom mycket tolerant, en lika sällsynt som berömvärd och 
nödig theologisk egenskab. Wi talte om missionernes utbre- 
dande både på Tranquebar och Grönland. Jag frågade, hvad 
han tyckte om Crantz Grönlandska historia. Han sade, att 
det basta deri var taget af Egede; att det ofriga ej vore så 
tillförliteligt ; men att boken innehöll mycket upbyggeligt i den 
practiska Christendom; ett efter mitt omdöme helt billigt om- 
döme af en Luthersk Biskop om en Herrenhutisk Scribent. 
Biskop Harboe eger en stor samling af original editioner af 
Lutheri alla scripta. Han är en måg af afl. Biskop Hersleb. 
Böd mig till middagsmåltid, hvaraf jag doch intet kunde pro
fitera, såsom redan bortbjuden. Emelian 12 och 1 hörde jag 
Prof Rottböll läsa privatim öfver Linnæi Philosophia Botanica. 
Han gjorde det wäl, och förglämde ingalunda vår Svenske Na
turforskares tortjenta loford.

Middag spisades hos Hr. Conferentsrådet Terchel Kle- 
venfeldt, och blef jag ypperligen undfågnad. Han eger stora 
samlingar uti Danska Genealogien; en stor mångd original- 
sköldebref, utvalda skilderier, en hop dockor kladda i alla i 
Norges provinser brukeliga klädedrägter, dessutom ett godt 
mineralcabinett samt en natt boksamling. Allt visades utan 
allt forbehåll. Hr. Klevenfeldt hade for någon år sedan låtit 
i koppar sticka några vapen, såsom början eller försök till en 
Dansk wapenbok, som ånnu saknas. Sedan spatserades ut for 
att se Kongl. Lustslottet Fredriksberg, som ligger strax 
utanföre Köpenhamn i wester. Slottet ar bygdt af K. Fridric IV, 
och har den största trågård i Danmark. Ofvanpå Slottsaltan 
får man den behageligaste utsigt öfver heia landet, Köpen
hamn, sundit och Skåne. Det var en ganska förnöjande syn. 
Belägenheten och den oförlikneligen sköna trågården utgöra
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detta Slotts behagelighet, ty byggnaden år gammal, och till en 
del forfallen, meubleringen ej heller på nyaste modet; målnin- 
garne i taket åro doch wackra. Det store menageri hår for
dom warit, år nu aldeles forstort. Seden vi uti trågården for- 
nojt oss in på aftonen, ginge vi till staden, for att hos Hr. 
Langebek sluta dagen med en skon aftonmåltid.

Den 14. Juni.
Geck jag upp att auscultera i Hoiste Rett, som sitter 

på Kongl. Slottet. Konungen presiderar sjelf i denna sin Hof- 
rått; men nu stod dess thron der i stållet, under det Kongen 
forluster sig med utrikes resor. Assessores åro 30 eller 40, 
alla forsedde med characterer af Conferens-, Etats- eller Ju
stisråd. Nu voro ej mer ån 9 tillstådes. De vore klådde i 
roda kappor och Procuratorerne i svarta. Rummet år stort 
och Råtten reapectabel, men taket åndoch wackrast, som fore- 
ståller lasternas och oråttrådighetens flygt for Guds ansigt, och 
år måladt af Italienarn Miani. Målningens i taket fortråff- 
lighet sysselsatte så aldeles min upmårksomhet, att jag foga 
gaf akt på saken, som nu forehades. Den angeck likvål en 
jordatvist vid en Pråstgård. Procurator, som nu talte i denna 
sak ifrigt, beråttades vara den storste skrikhals af alla. Jag 
tror han kunnat skråmma sjelfva Råttvisan med sitt forfårlige 
skrik. Bågge Procuratorerne stodo inom sitt skrank, af lag- 
bocker och papper omgifne.

Hårifrån geck jag att afhore tråtor af en annan beskaffen
het, uti Convictoriisalen på Universitetet, der Studenterne hvarje 
formiddag Kl. 10—11 komma upp och såtta sig omkring 12 
bord (hvardera forsedda med en Decanus, utom det 12te, som 
eger en Præpositus, och år fornåmst af alla), samt disputera 
om Theologiskt och Philosophiskt grål. Nu disputerades dfver 
Bartholini Ph y sic a; åmnet var om magneten. Forfåårsedan 
disputerade man ånnu ofver den fromme Frommii Metaphy- 
sica1). Hårligt! Då 12 Præsides med sine Opponenter och Respon-

D L. A. Frommen. Synopsis Metaphysica, Berol 1658 12 (den udførlige
Titel angives af Beckman: Historia Com. Reg. Haf. 1785 8VO Pag. 
31) var i Brug ved Øvelserne paa Communitetet siden Beg. af 18de 
Aarhundrede, og afløstes omtrent 1763 af Baumeisters Metaphysik,
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denter, på en gång och uti ett rum, med hög röst tala, eller 
rattare skrika (hvortill Studentarnes sorl på golfvet kommer), 
lemnar jag hvar och en att dömma, huru mycket man kan höra 
af dessa lärda samtal. Emedlertid vinnes hårigenom färdighet 
i Lalinets talande, samt penningar. Sedan man kommit öfverens 
om magneten, blef allt tyst, och Decani låste upp hvar sin 
bleckdosa, börjandes räkna penningar samt dem åt Auditores 
vid borden utdela. Sådant skedda förr blott en gång i veckan, 
men som borden aldrig voro fullsuttne mera an om Lørdagen, 
då dessa klingande argumenter vankades, så sker nu utdelning 
hvarje dag. Absentes carent. Jag markte en serdeles ferm 
attractions Kraft, då har kom an på att emottaga penningar, 
och hela discursen om magnetiska kraften visade sig i håndarne.

Inviterad spisede jag middag hos Etatsrådet Kali, hvorpå 
jag förgäfves sökte Herrar Cramer och Kratzenstein.

Efter öfverenskommelse, geck jag sedan att bese det Grefl. 
Moltkeska Palais, ett af de 4 (Schack-Brochdorf-Leve- 
zau-Moltke) aldeles lika byggda på Amalienborg. Detta 
var snarare kongligt ån privat; men Gref Moltke har och varit 
mer ån privat i forrå Kongens tid. Allt var hår på det aldrapråk- 
tigasta. Naturaiiecabinettet ganska kostbart och stort. Biblio- 
theket, mera dyrbart ån vidlyftigt, innehåll stora och pråktiga 
verk. Hår förvarades: Rubens originalteckningar; Danske og 
Norske Adelige Vaaben, i 6 Band in Fol.; Hermanni Her
barium vivum i 5 Band, hitskånte af Archiater von Linné, sedan 
han derutur utgifvit Flora Zeilonica. Af Tassos Gjerusalemma 
liberata var hår ett exemplar, Venedig 1745, in Folio, med 
pråktigt illuminerade kopparstycken, som ensamt sadas kosta 
500 Rdr. Något tål vel att pruta; men Poeten biir åndå dyr. 
Öfver Bibliotheksdorren kunde såsom inscription såttas: »Doctior 
est domino Bibliotheca sua«; ty egaren sades hafva mycket 
måttliga studier. Bland den kostbare samling af Skilderier hår 
fanns, vore oförnekeligen de båst, som forestålte Adam och 
Eva, då de utdrifvas ur Paradiset, af van der Werf ft. Man 
kan ej se sig mått på dem. Ifrån dessa pråktiga boningar, 
der yppighet, konst och pragt i ailt regerade, geck jag till det

hvorom s. Buhle: Gesch. der neueren Philosophie IV, (Gott 1803) S. 
658. Beckman 1. c. Pag. 95—96.
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ej långt derifrån belägna Fr id rich s Hospital, en välsignad 
inrättning af förre Konungen, samt af ypperligare varde än 
Moltkiske Palais. Åtminstone gjorde dette mer intryck på mitt 
sinne. Gref Moltke till heder, bör jag doch nämna, att han i 
dette Hospitals inrättning har haft mycken del. Bland andre 
hospitalets fonder är och en afgift pä alla Kortlekar. Detta 
sjukhus är af ansenlig, vidlyftig och bequäm byggnad, och 
rikeligen af Kongens egna medel stiftat. 300 fattige njuta här 
fri skötsel. Här är kyrka, Apothek, Laboratorium samt Biblio
thek i hithörande ämnen. Det anlades 1752, och blef invigdt 
1757.

Bredvid ligger den nya Botaniska Trägärden, öfver 
hvilken Prof. G. C. Oed er har upsigt, och som sjelf den nu 
visade. Ur Trågården gingo vi i Bibliotheket, som består allt 
af böcker i Naturalhistorien, och är redan ansenligt. Prof. 
Oeder utgifver Flora Danica, hvaraf IV Fasciclan utkommit. 
Hvarje Fase, koster oilluminerad 4 Rdl., men illuminerad 9 Rdr. 
Nu är priset nedsatt, så att från d. VII. Fase, kostar oillum. 
expl. 2J Rdr. och ett illumin. 8 Rdr. Tvänne Fasciclar skola 
årligen utgifvas, hvardera af 60 blad.

Den 15. Juni.
Den Svenske Partigänger. Kph. 1758. Qu., år en 

Dansk Veckoskrift af en Svensk Auctor; Magister Söderberg, 
bekannt af sin olyeka i Sverige, utgaf den under sin varelse i 
Köpenhamn, men hann endast till 22 ark, då arbetet afstadnede. 
Åtskilliga ark syfta på Sverige. Auctor var utnämnd af Konun
gen i Preussen till Professor i Halle, men druknade på vägen 
dit, under Moeri.

Försällskapad af Hr. Langebek, geck jag i dag å nyo ut 
till den del af staden, som kallas Christianshamn; här såg jag 
Asiatiska Compagniets hus med sitt store packhus; Dockan och 
Flottan. Vår Frälasares kyrka är den vaekraste; har ett 144 
alnar högt torn och ganska prydligt af en trappa, som går i 
en spirallinea rundt om detsamma, ända upp, blifvandes smalare 
åt höjden, och försedd med en välarbetad balustrad på utsidan, 
så att man utifrån och i fria luften kan upstiga på densamma 
med all säkerhet, och komma till det store jordklot af 4 aln. 
diameter, på hvilket står vår Flälsares bild, förgylld, 5 alnar
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hög, och hållande segerfanan, såsom en flaggstång, i handen. 
Kyrkan blef iardig 1694, men det besynnerliga tornet upför- 
des 1749.

Den nya Fridriks Ty ska kyrka, vid hvilken Hr. Josias 
Lorch är Pastor, er med god smak upförd; man arbetade nu 
på tornet. Strax hävid ligger det Upfostrings Institut för 
flickor, som Pastor Lorch berömligen inrättat af det samman- 
skött, han förmätt förnäma Fruar att gifva härtill. Fru öfver- 
hofmästarinnan von PI essen (hvilken nyligen blifvit disgracierad 
från Hofvet), åren som mäst härtill bidraget. Nuvarande Drott- 
ningen tyckte så mycket om denna inrättning, då hon den i 
höstas besög, att hon ökade den med underhåll för 12 flicker, 
dem hon här underhåller. 120 flickor nyta här fritt underhåll, 
samt undervisning i Christendom, Tyska språket, sy och spinna. 
De emottagas merendels vid 6 års åldar, och blifva här till 16de 
året. Hr. Lorch har upsigt på allt, och hushållet här beröm
ligen. Jag bortgeck helt förnöjd med denna vackra inrättning. 
— Wi besökte nu Theol. Professorn Doct. Holm, en lärd man 
och exemplarisk Präst; bade ett godt Bibtiothek, som han vi- 
sade oss, var sträng orthodox. Hade mycket att päminna vid 
Pontoppidans Collegium pastorale pract., sade, att deruti kättare, 
såsom Arnold m. fl. tages för mycket i försvar. Uti Consistorio 
berättedes han vare semper contrarius, sålunda icke vål liden. 
Han lefver ungkarl, med sina böcker, dem han lärer testamen- 
tera till almänt bruk. Härpä geck jag till Prof. Schlegel, en 
liten, men munter Tysk, som hade en mycket skön ung Fru. 
Utan lön vid Universitetet, har han taget sig förnäma mäns harn 
i pension. Han arbetar på en historie om Konungarne af 01- 
denburgska huset, hvartill Preisler Sticker deras porträtter. Hos 
honom samlas ett sällskap, som håller och läser alla utkom- 
mande Journaler af något värde; en inrättning, som jag flera 
gånger i Upsala projecterat. Jag sökte nu Hr. Etatsrådet An
eher, Just, råderna Hübner och Horrebow; men fann dem 
ej hemma.

Jag spisada åfven i dag hos min älskvärda Langebek, hvars 
myckna höflighet och wänskap jag aldrig nog kan berømma. 
Dit kom äfven min alter Mæcenas Danicus, Etatsrådet Suhrn, 
med hvilka jag spräkade till Kl. 5, da jag geck på danska Co- 
medien. Der upfördes Myndlingen, öfversättning af La Pu-
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pille par Mr. Fagans. Acteurerne gjorde ,sin sak vål, i synnerhet 
hufvudactrisen ; efteråt upfordes en aldeles ny Ballet, kallad 
Ariadne, abandonnée de Thesée, et reçue de Bacchus, (tagen ur 
Ovid. Metammorph. Lib. VIII Fab. 2). Sedan spatserade jag 
med ett godt sällskap uti den så kallade Philosophen-Gang, längt 
in på aftonen.

Den 1 6. Juni.
1 dag feck jag änteligen lära känna Hr. Pastor Lorch, som 

jag hört mycket berömmas, och förgäfvas några gånger sökt. 
Han visade mig sitt sköna Bibliothek af 10,000 Band. Han 
eger och en stor samling af Bibeleditioner, hvilkas antal nu 
steg inemot 3000. Förmodeligen är denna samling unique ; 
den ökas ständigt. Han hade och en väldig hop disputationer. 
Mannen var ganska vanlig, munter och behagelig; lika så dess 
Fru och barn. Det var ett hedershus. Med serdeles nøje till- 
bragte jag hos dem hela förmidagen, jemte min ledsager, Hr. 
Langebek. Lorch har under arbete ett verk, som han ämnat 
kalla Sæculum Fridericianum, och skall innehålla larde 
Danske mans lefverne under forre Konungens iregering; men 
såsom politicus lårer Hr. Lorch nu kalia det sæculum Chri- 
stierneum. Det skall ock prydes med de lårdes portraiter, 
hvoraf en del redan varo i koppar stuckne.

Eftermiddagen bortgeck under afskedstegande och små 
præparationer for resan.

Den 17. Juni.
Omståndelig beskrifning om Köpenhamn kan låsas utiPon- 

toppidans Danske Atlas, Tom. 11. Cap. 4 m. m. Jag har 
endast antecknat, hvad jag sjelf sett; törhända åfven deraf något 
kan wara glömdt. Det Grefliga Th o tt ska Bibliotheket feck 
jag ej se, såsom Grefven var opasslig, och icke består sig någen 
Amaxuens, utan sjelf visar sin stora Boksamling.

Jag har ej heller talt något om det kongliga Hofvet, 
som nu ej heller var i Staden. Hvad jag af allmånt och en- 
skildt tal horde, var ungefår följande:

Christian VII, en ung och oförfaren 19 års herre (född 
1749, tilltrådde regeringen d. 14. Januar 1766). Kom från 
scholstuen och fårlan till thron och scepter. Utan serdeles
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studier, skall han ega intet mindre an godt hjerta, lntagen af 
sin oinskränkte höghet och magt, sades han icke ega den für 
en monark så nödiga egenskapen, att älska sina undersåtare, 
som ej heller ega for honom någon kärlek. Religion ar honom 
en okänd sak, och af präster år han stor hatare. Dess seder 
skola fullkomligen svara emot dylika grundsatser. Hans Maje
stät berättades hafva funnit fôr godt, att besöka åtskiliiga hor- 
hus, samt der åfven en gång fått stryk. Sjelfva dess bleka, 
magra och sjukliga utseende skal bevisa dess öfverflödiga kär
lek für könet. For sin Drottning skall han ega så mycken 
mindre vänskap. Han omgifves af unga herrar, som vunnit dess 
förtroende, då de smickrat hans passioner; bland dem en ung 
GrefveHolk, som nyligen blifvit Hofmarskalk samt Stallmästaren 
von Sperling i synnerhet ansågos såsom favoriter. Sedan han 
kommit till regeringen, äro otalige förandringar skedda, gode 
och onde; deremot hafva ock många befordringar skett, cha- 
racterer och riddareband oftast utan förtjenst utdelade i rikeli- 
gaste mått. Mansade: »granna band roa gamla barn«. Det hade 
forleden måned fallit H. M. in att gora en utlåndsk resa, som 
strax verkställdes, så att han nu redan år i Holland. Sådant har 
mindre roet dess undersåtare, hvilkas utlagor hårigjenom blifvit 
ansenligen förökte. Genom en nyss utkommen Forordning, skall 
Prästerskapet erlågga 10 procent af alla sina inkomster, dem 
de edeligen böra upgifva. Man visste ej, hvart eller huru långt 
Konungen ärnar resa; men man trodde, att H. M. ej engång 
visste det sjelf. Korteligen, han beskrefs såsom en ej den 
bäste Konung. Drottningen, Carolina Mathilda, en Engelsk 
Prinsessa, född 1751, förmäld 1766, har redan gifvit Riket en 
thronföljare. Hon år mera ålskad i nationen. Är ej serdeles 
vacker, men dess ungdom gör henne ånnu behagelig. Är 
ganska fet, och går mycket stärkt. Enkedrottningarna Sophia 
Magdalena och Juliane Maria lefva i sin stillhet; och Ko- 
nungens Bror, Prins Fredrik, född 1753, vinner i samma mån 
Nationens kårlek, som Konungen, dess Broder, arbetar på att 
den förlora.

Kl. 4 om morgenen var Postvagnen für dörren, och jag 
fårdig att lemna Köpenhamn. Jag tog vågen åt Hels in gör,
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forbi K. Lustslottet Hirschholm, som är Enkedronningens 
Lifgedinge. Hela denna vågen genom Djurgården är ganska 
wacker och angenäm. Emelian Köpenhamn och Helsingör räk- 
nas 5 Danska mil, och kostar en vagn häremellam, om som- 
maren 2| Rdr. På 5 timmar körde jag häremellan. Som ha- 
stigast besåg jag Helsingör stad, med Croneborgs slott; men 
utsigten hårifrån till både Nordsjön och Östersjön låter sig 
battre kännes an beskrifvas. Det var något rätt vackert att nu 
på engång kunna räkna 150 Fartyg, som dels passerat, dels 
skulle passera sundet. Ibland kunna ännu fiera räknas. Sun
det emellan Helsingör och Helsingborg räknas vara en half 
Svensk mil. Med en stark vind geek jag häröfver på litet 
mindre än 30 minuter, och var så åter på Svensk botten. 
Båten kostade ock nu, efter serskildt accord, 1| Rdr. Jag feck 
nu landstiga på samma brygga, der Prins Gustaf for snart 2 
år sedan emottog sin Sophia Magdalena. Sedan jag lemnat 
Helsingborg, resta jag till Ramlösa Hälsobrunn, tagandes der- 
ifrån vägen till Landscrona, och återkom midt i natten, under 
ett hållande regn, genomblött, till Lund, for att deltage i det 
forestående Academiens Jubilæum.

Danske Samlinger. H. 23



354

Nye Bidrag til Oplysning om den danske Skueplads 
i dens første Aar.

Meddelte af C hr. Bruun.

Den Skildring, Overskou har givet af den danske Skue
plads i dens første Aar, er for en stor Del støttet paa de for
skjellige kongelige Bevillinger og Resolutioner, som bleve givne 
i Anledning af de fra Theater-Entrepeneuren og Directeuren 
indkomne Suppliquer, og som Werlauff meddelte Rahbek, der 
indrykkede dem i Tidsskriftet »Hesperus«, fjerde og femte 
Bind. Werlauff fremdrog disse Aktstykker fra de vigtige Pro- 
tocoller, »Sjællandske Registre« og »Sjællandske Tegneiser«, 
som dengang bevaredes i Cancelliets Archiv; derimod benytte
des ikke en anden ligesaa indholdsrig Række af Kildesamlinger, 
nemlig »Extracter af Suppliquer« og de saakaldte »Ind
læg« J). Disse forskjellige Samlinger, (hvortil ogsaa hører 
Conseil-Protocollen), som nu alle findes i det kongelige 
Geheimearchiv, supplere hverandre saaledes, at, forsaavidt 
Suppliquerne ere bevarede, hvilket ikke altid er Tilfældet, man 
har Suppliquen, eller idetmindste en Extract af Suppliquen, 
Indstillingen til Conseillet, Conseillets Beslutning og endelig 
den kongelige Piesolution. De nævnte indlæg ere af stor Vig
tighed og indeholde i mangfoldige Retninger betydningsfulde 
Bidrag til Oplysning om mange indre Forhold, idet de be- 
staae af de originale Andragender til Kongen, Anbefalinger, 
Betænkninger, Memorialer etc. Det bedste Vidnesbyrd herom 
er netop de Bidrag, som i det Følgende fra denne Kilde 
meddeles om den danske Skueplads i Aarene fra 1722 til

Derimod meddelte Werlauff i sine »Historiske Antegnelser etc«. 185S nye 
Bidrag af «Gonseil-Protocollen.«
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1728. Ganske vist forandre de intet Væsentligt i hvad der hidtil er 
fremkommet om Skuepladsens Historie, hvilket naturligvis ikke kan 
være Andet, da Hovedsagen altid maa blive Kongens Resolu
tioner, som længe have været kjendte. Men de ere dog af 
megen Interesse, idet man dels faar at høre selve de Mænd 
tale, som have staaet i Spidsen for den danske Skueplads, dels 
lærer en stor Mængde Enkeltheder at kjende, som bidrage til 
at give et langt fyldigere Billede af den hele Begivenhed, end 
man hidtil har været istand til at fremstille.

Medens saaledes meget Nyt er fremkommet, er der en 
Retning, i hvilken Bidragene Intet oplyse. Det er Spørgs- 
maalet om, hvem de vare, som toge Capion og Montaigu i 
deres Beskyttelse og ved deres Indflydelse understøttede den 
danske Skueplads. Heldigvis er der fundet et lille Digt af 
Montaigu, som giver et ikke uvigtigt Bidrag til Besvarelsen af 
dette Spørgsmaal, og som derfor er meddelt paa sin Plads i 
den historiske Følge.

Den danske Skueplads aabnedes den 23. September 1722. 
Dels for Fuldstændighedens Skyld begynder Rækken af de nye 
Bidrag nogle Aar tidligere, nemlig 1718, dels fordi det er af 
Vigtighed at erfare, hvorledes de Mænds Stilling var, som satte 
den danske Skueplads i Gang; thi den havde stor Indflydelse 
paa det heldige eller uheldige Udfald af deres Bestræbelser.

Det har ikke været Udgiverens Mening at skrive Skue
pladsens Historie i disse Aar paanv, men blot at fremføre de 
nye Bidrag. For dog at knytte det Hele mere sammen, ere 
de tidligere kjendte Resultater ganske kort berørte med Hen
visning til hvor de udførligere ere omtalte.

i.
1 Aaret 1718 har Etienne Capion indgivet en Supplique til 

Kongen, som ikke er bevaret. Extracten lyder saaledes: »Efter 
K. mundtlig bevilling har hånd indrettet et Theatrum til Ma
rionet-spil, suppl. om privileg. at ingen fremmede Comødianter 
Linie - Dantzere etc. maa spille her uden hans tilladelse og 
hans inspection.« Den 16. December var Sagen for i Con- 
seillet, hvor det besluttedes: »ref. K. og indstilles«. Kongens 
Resolution blev: »Hvad Marionetterne angaaer, da kunde saa- 

23*
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dant vel accorderes; men det øvrige kan ikke tillades.« (Wer- 
lauff, Historiske Antegnelser etc. S. 218).

Et Aars Tid efter indgav Capion og v. Qvoten følgende 
Supplique :

AllerdurchläuchesjF Grozzmächtigstr 
allergnädigster Erb-König und Herr.

Zu Ewr. Königl. Mayst. Hohen gnaden fallen wir beede 
allerunterthänigst zu fusz mit dehmüthigster Bitte auf dieses 
Memorial ein gnädiges Auge zu werffen, da wir unterths*? 
dancksagen für die hohe, Königl. Gnade so wir bis dato ge- 
noszen mit Dero allergnädigsten Bewilligung, in dem kleinen 
Gieszhaus aufm Königs Marek, alsz Comoedianten zu agiren. 
Da wir Beede alte Leuthe unszer weniger Armuthlein in so weit in 
das Hausz gesetzt, So gelanget ahn Ewr. Königl. Mays? unszeres 
allerunterthst? höchst flehent suchen undt bitten dahin, dasz 
wir beede allerunterthsf? Knechte ausz dero hohen Gnaden 
Handt die Allergnädigste hohe Privilégié erlangen mögen, dasz 
kein frembder unsz in diesem Stuck-Brodt verhinderlich und 
Einpass thun könne, Dahingegen vor obligiren wir unsz dasz 
wir allezeit dasz Haus mit guten Leuthen versehen undt in 
dem standte wohl versehen werden. Für welche Hohe Königl. 
Gnade wir Beede alte Leuthe nebst Frau vndt Kindern den Al
lerhöchsten Tag und Nacht in unszerm Gebett ahnruffen wer
den, dasz Er dieselbe nebst dem hohen Königl. Erb.-Hausz 
bey beständiger gesundheit undt allem Selbsterwunschten ho
hen wohlergehen noch lange Jahre erhalten wolle, Die wir Er
sterben lebenslang

Copenhagen 5 (?)
9br 1719.

Ewerer Königl. Mayst:
Unszeres allergnädigsten

Erb Königs undt Herren 
allerunterthänigste Knechte 

Estienne Capion. Salomon Paulsen 
v. Qvoten.

Den 1. December 1719 indstillede Conseillet til Hs. Kongl. 
Majestæts Naade : »Naar de var i den stand noget got at kunde 
agere, saa kunde deres ansøgning vel vorde accordent; man 
vidste ellers ikke i hvad stand de var, om de det ogsaa meri
terede«. Ved Suppliquen er vedlagt en kongelig Resolution,
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uden Datum, som ikke er optaget i Protocollerne over de kon
gelige Resolutioner i »Sjællandske Registre« og »Sjællandske 
Tegneiser«; det bliver derfor tvivlsomt, om det blot er et Ud
kast, eller om den virkelig er bleven underskrevet af Kongen. 
Resolutionen lyder saaledes:

»Saasom Vi allernaadigst have forundt Etienne Gapion det 
lidet Geethuus paa Konge Torvet, her i Vores Kongl. Residentz- 
stad Kiøbenhafn, til at agere Commedier udi, saa have Vi nu 
efter allerunderdanigst ansøgning og begiering for got befun
den, hermed saaledes allernaadigst at anordne og befale, at 
naar bemelte Etienne Gapion er i den stand at noget got af 
ham og hans folck kunde ageris, ingen fremmede Comme- 
dianter da her i Staden enten med levende Personer eller døde 
figurer maa tilstedes at agere, men saadant ved bemelte Gapion 
og hans folk alleene at skee, Hvorefter alle og enhver vedkom
mende sig allerunderdanigst haver at rette, ey gjørendes han
nem herudi hinder eller forfang i nogen maade under Vor 
Hyldest og Naade. Givet —«

Et halvt Aars Tid derefter fik Gapion et Privilegium af et 
noget lignende Indhold; det er dateret 17. Mai 1720 og aftrykt 
i Hesperus, V (1821), S. 438 -39 og hos Overskou 1, S. 151, 
begge Steder med urigtigt Datum, nemlig 7. Mai og 7. Marts 
(den rigtige Datum hos Werlauff, Hist. Antegnelser etc. 
S. 218).

Gapion fortsatte nu i længere Tid sine Forestillinger ufor
styrret indtil han i Begyndelsen af 1721 nødsagedes til at hen
vende sig jpaany til Kongen med en Supplique. »Den stærke 
Mand«, Johann Carl von Eckenberg var nemlig kommet til 
Kjøbenhavn og henvendte sig til Kongen om Tilladelse til at 
vise sine Kunster1). Det var for at hindre dette, at Gapion

Sml. Werlauff, Historiske Antegnelser etc. 1858, S. 220. Nogle Maane- 
der efter laa Eckenberg i Klammeri med en Springer, som hed Reve
rand. Denne klagede den IS. April 1721 til Kongen over at Eckenberg 
havde lagt Arrest paa ham og hans Hustrus Person ; der var faldet 
nogle Ord mellem hende og en hos Eckenberg værende Qvindes Person, 
som han udgav for sin Kone, men Reverand kunde føre Bevis om hendes 
i Holland hængte Mand og om hendes eget førte Levnet ; med stor Omhu 
havde han ladet komme authentique Documenter for at bevise samme 
Sag. Reverand bad om at Sagen maatte fremmes, han havde i lang Tid
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indgav et Bønskrift, som ikke er bevaret, men om hvilket der 
findes Følgende antegnet i Supplique -Protocollen fra Con- 
seillets Møde den 28. Januar 1721.

» Etienne Capion, som har fornummen, at den sterche mand 
har foredraget Hans Maijestet at vil hidforschfi’e et Companie 
Springere og Liniedantsere, andrager at være alleene privili- 
gerit at holde et Compani Comoedianter, hvor til hånd och 
daglig maa underholde 25 til 30 personer, thi beder band al 
maa beschiermes ved dend ham eengang forundte frihed, och 
schulde behage Hans Maijestet at see saadanne exercitier af 
springere och Liniedantzere, saa er han overbødig samme at 
forskrive och underholde«.

Conseillets Beslutning: »Udsettis indtil videre«, var ikke 
meget opmuntrende for Capion. Men han lod sig ikke af
skrække fra at fortsætte sine Bestræbelser for at faae sit Pri
vilegium udvidet og hånd indsendte kort efter følgende Sup
plique:

Stormægtigste Konge 
Allernaadigste Arve Herre !

(Jdj allerdybeste Underdanighed nedkaster Jeg mig for Deris 
Kongl. May!ts Naade Trohne, At som Jeg over 21 aar haver 
værit Borger her udj Deris Kongl. Maj1! Residentz Stad, og 
imidlertid udj 10 aar hafft dend Naade at tjene Deris Kongl. 
Majl ved Hoff-Commoedien, saa vel som ogsaa alletider siden 
Krigens Begyndelse følget dend Kongel. Danske Armee som 
Hoff og Stabs Traiteur, over alt hvor dend haver camperit, og 
imedens udstaaen stor Travailie, Siden haver Jeg og efter Deris

opholdt sig i Byen uden Fortjeneste til sin store Ruin, han bad frem
deles om at han maatte faae Satisfaction, for at han kunde begive sig 
andetsteds hen at tjene sit Brød. Den 22. April gav Kongen Politimester 
Enevold Bruun Ordre til strax at foretage Reverands Sag »og den 
med forderligste efter Loven til endskab at befordre.«

Den 21. Mai forelagdes en Supplique fra samme Reverand, »Sau
teur,« (dateret: Hadersleben d. 14. October 1721), som en Tid her i 
Staden har opholdt sig med sin Trup uden Fortjeneste ; han anholdt om 
Tilladelse til at lade see sine Exercitier i Norge indtil næste Vinter, da 
han igjen med kongelig Tilladelse vil indfinde sig her
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Kongl. Maj1® allernaadigste Concens, giort mig stor U-mage og 
besværing at faae Døgtige Commoedianter og Commoediant- 
Inder for at formere dend Tydske Commoedie her udj Staden, 
og efter der paa giorde storre Depencer paa Reiser og andet, 
paa min egen omkostning, saa vel for mig self, som for dend 
suite Jeg der til fra Fremmede Lande haver med mig her ind
ført; forefinder Jeg imod ald forhaabning, andre som er bleven 
permitterit at holde Commoedier, Linie-Danszen, Marjonette 
Spiel, saavelsom ogsaa den saakaldet Stercké mand at præsen
tere sin Force med viidere, hvilket haver foraarsaget mig icke 
liden, men temmelig stor skade og forlis, efterdj Jeg havde 
maattet obligere mig at underholde dend med mig indførte 
Suites af Comoedianter- og-Jnder (som endnu her befindes 35 
Persohner) det heele Vinter igiennem, enten blev holden Co- 
moedie eller ey, indkomsterne derimod desto være har værit 
heel liden, saa Jeg der udover i dette Vinter haver sat mig udi 
temmelig stor Debet, Alt saa er min allerunderdanigste Bøn og 
ansøgning at Deris Kongl. Maj li i allernaadigst Consideration til 
forbeml® min lange Tieniste, udstaaende storre Travaillie, og 
ikomne temmelig stor Debet, af Sær Kongl. Naade, allernaadigst 
ville forunde mig dend Privilege, at ingen Comoedianter, Linie 
Dansere, Springere, Marjonette Spillere, Stercke Mænd, eller 
desslige, her efter her udj Deris Kongl. Maj“* Residentz Stad 
Kiøbenhafn maa Spille eller Præcentere deris Exercitie, uden 
De alleene som af mig bliver antagen, eller af mig permitterit, 
hvor imod ieg obligerer mig stedse at forschaffe og have saa 
brave og habille Comoedier med viidere, de Publicques til be
hag og fornøyelse, som nogen tid tilforn her har værit, eller 
udj andre fremmede lande Kand findes.

Og som De Høye Herrer Deputerede ved Siøe-Estatens General 
Commissariat haver ladet mig opsige, det mig allernaadigste Per
mitterende lidet Giet Huus til Comoedie holdelse, Saa understaar 
Jeg mig ogsaa udj allerdybeste underdanighed, her ved at til
bede mig Deris Kongl. Mayts høystoore Naade, at Jeg endnu 
udj et Aar maatte beholde bem^ lidet Giethuus til Comoedie 
holdelse, da Jeg inden Aaretz udgang paa et andet belejligt 
Sted agter at lade opbygge Apartementer for at holde Assem- 
blee for en hver honett Cavalier, som Jeg paa nogle Aar haver
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continuent med, saavelsom ogsaa Ledigheder til Comoediens 
holdelse forventer allemaadigste bønhørings resolution og til 
min Død forbliver

Kiøbenh.
d. 6. Martij 1721.

Deris Kongl. Mayt8 
Allerunderdanigste Arve undersaatt 

og ringe Knegt
Estienne Capion.

Denne Supplique indkom først den 31. Marts 1721 til Can- 
celliet; den 8. April blev Sagen foredraget i Conseillet, hvor 
følgende Beslutning førtes til Protocollen:

»Dend 1ste Post refereris Kongen; det andet søges ved 
General-Commissariatet. «

Resultatet blev det vigtige Privilegium, som blev Capion 
givet d. 12. Mai 1721. (Det er aftrykt i Hesperus V, S. 439, 
og hos Overskou 1, S. 152 ff). Capion fik Eneret paa at give 
Comedier og Spil — hvortil ogsaa henregnes Liniedands, 
Marionetcomedie o. Lign. —, kun han kunde tillade andre at 
give saadanne Forestillinger; desuden knyttedes der til den 
Bygning, i hvilken Capion vilde agere, Frihed for Grundskat 
og Indqvartering i 15 Aar.

Det næste Aktstykke, som bliver at meddele, angaar 
René Montaigu. Det er en kongelig Resolution (»Sjæll. 
Registre«) paa en Supplique fra ham saaledes lydende (selve 
Suppliquen er ikke bevaret):

»Vi have efter Renne Montaigu hans herom allerunder
danigst gjorte ansøgning og begiering allernaadigst bevilget og 
tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hånd for alle hans 
Creditorers krav og tiltale udi et Aars tid aldeeles maa være fri 
og forskaanet paa det hånd imidlertid kand søge dem efter 
haanden at fornøye og tilfredsstille, Dog skal denne Voris Al- 
lernaadigste bevilling ey befri hannem for at betaile hvis Vexler 
hånd til een eller anden kand have udgiven, ikke heller præ
judicere de Panthavende eller forhindre, at de og andre Ved
kommende deris Renter af hvis forrentis bør jo herefter maa 
opbære, som hånd ey skal være pligtig til dennem at betale; 
thi forbyde Vi alle og enhver, særdeeles Rettens Betiente og 
ellers samtlig vedkommende hannem herimod efter som for-
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skreved staar at hindre eller i nogen maade forfang at gjøre 
under vor Hyldest og Naade. Skrevet etc.

Hafniæ den 13. februarij 1722.«
Capion var imidlertid bleven færdig med sin Theater- 

Bygning1), hvilket ses af Supplique Protocollen, i hvilken der 
for Conseillets Møde den 4de Februar 1722 findes anført føl
gende Extract af en Ansøgning fra ham indleveret til Ober- 
secretairen 28. Januar 1722:

»Etienne Capion, som ifølge det ham meddeelte privilegio 
haaber ved første at divertere publicum med Comoedier og 
Assembleer i hans ny opbygte huus, beder om tilladelse at 
maa i denne Carnaval holde een redoute en masque til hon
nette Folchis divertissement.« Men Bygningen havde været 
dyr, Capion kunde ikke skaffe Pengene tilveie og søgte da 
Hjælp hos Kongen. Hans indgivne Andragende er ikke beva
ret, men det væsentlige Indhold er anført i Supplique-Proto- 
collen ved Conseillets Møde den 10. Juni 1722:

»Etienne Capion och Jacob Sayaux andrager, at det ny 
opbygte Comoediehuus och dets Theatre har kostet over 6000 
Rdlr., hvorpaa endnu resterer 3000 Rdlr., som til næste 11. 
Juni schal betalis, och som ald mulig fliid er bleven anvent 
til at faae tillaans samme Summam paa første Prioritet i huu
set, men samme ingensteds er at erholde, thi beder de, at de 
for deris Creditorers tiltale saavel efter vexler som obligationer 
maa paa 3 aars tiid være aldeles frie och forschaanede imod 
Renternes betalning.«

Conseillets Resolution lød: »Refereris Kongen«. Hvad 
Kongen har befalet, vides ikke; naar der ses hen til det ne
denfor meddelte nye Andragende fra Capion, indgivet i De
cember samme Aar, og Resolutionen derpaa, kan man med 
nogen Sikkerhed slutte, at Capion ikke har faaet noget gun
stigt Svar.

Begge de to Mænd, som havde en saa væsentlig Del i

’) I Hamb. Corresp. 1721, Nr. 33 læses følgende Correspondance fra Kjø- 
benhavn dateret d. 12. August: »Det gamle Cancelli skal med det første 
nedrives og man siger, at Hs. Majestæt har skjænket Materialierne til 
Ms. Capion til et nyt Operahuus, som han har faaet Ordre at bygge og 
indrette. •
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Grundlæggelsen af den danske Skueplads vare saa stærkt for
gjeldede, at de maatte søge Beskyttelse paa de høieste Steder. 
Naar de desuagtet havde Mod til under saadanne Forhold at 
begynde et Foretagende, som var uforsøgt og ganske nyt, saa 
kan man ikke andet end beundre deres Dristighed. Men 
paa den anden Side kan man næsten ikke vise den Tanke 
fra sig, at en af Bevæggrundene til at aabne en dansk 
Skueplads har været Haab om ved en for Publikum usæd
vanlig Entreprise at opnaa et Middel til at komme ud 
over de store Forlegenheder, hvori de vare faldne ved deres 
hidtige Bestræbelser i lignende Retninger. Naar man gjennem- 
gaar alle Aktstykkerne, vil man tydeligt mærke, at Alt dreier 
sig om Penge, kun en enkelt Gang kommer der en lille Be
tragtning frem af en anden Character, Betragtningen af hvad der 
kan fremstilles i det danske Sprog og hvorledes dette ikke i 
Velklang og Udtryksfuldhed viger for noget andet. Det er 
netop her Savnet af andre Oplysninger er saa føleligt; thi det 
kan næppe være andet, end at der til Interessen for det P e c u- 
niaire maa fra forskjellige andre Steder, som alle nu ikke med 
Sikkerhed kunne paavises, være kommen Interesse for den 
dramatiske Kunsts Fremtræden paa en dansk Scene.

Altsaa i Sommeren 1722 ansøgte Montaigu om Tilladelse 
til at give danske Skuespil. Hans derom indgivne Supplique 
lyder saaledes:

Sire
Les Royalles bontez de Vostre Majesté versees sur moy a 

pleines mains, depuis trente six ans, ont epuisé des longtems 
touts les termes des plus respectueux remercimens, dans cette 
continuation des bienfaits de Vostre Majesté, j’ay contracté 
l’habitude de ne luy marquer ma reconnoissance de ses bontez 
passées, qu’en luy demandant de nouvelles graces, je suis au- 
jourdhuy les mesmes traces avec le plus profond respect, et 
dans Tirnpossibilité de faire a favenir eclater mon zele pour 
le service de Vostre Majesté en parlant francois, je luy de- 
mande tres humblement la permission de pouvoir etablir ici 
vne Comédie en langue Danoise.

l’etablissement des theatres a suiui presque chez toutes 
les nations le tems le plus florissant de leur Empire et le
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Paix que Vostre Majesté vient de donner a ses peuples apres 
les victoires d’une longue guerre m’a paru la plus juste Epo
que qu’on put choisir, des gens plus habiles perfectionne
ront le dessein que mon zele aura du moins l’honneur d’avoir 
commencé.

je demande tres humblement pour cela a Vostre Majesté 
le Privilège qui m’est necessaire, je la conjurerois outre cela 
d’une petite avance de deux cens ecus, dont je n’ay pas moins 
de besoin pour acchever mon ouvrage, et dont je suis prest 
d’assurer le fond a Messieurs de la Chambre, sur le plaisir et 
la gloire qui suivra en ce pays l’institution d’une Comedie 
Danoise, et si cela ne leur suffit pas je leur donne pour hy
potheque de la somme le fond des bontez dont Vostre Majesté 
m’a comblé par le passé qu’elle me conserve pour le present 
et qu’elle me reserve pour l’avenir

Sire
de Vostre Majesté 

Coppenhague le le tres humble
1er juillet 1722. et tres obéissant Serviteur

Montaigu.

Den 5. August var Sagen for i Conseillet, hvor det be
sluttedes: »Bevilges at holde de begierte Comoedier, dog at 
Capion iche derved præjudiceres.«

Privilegiet, som blev givet Montaigu, dateret Jægersborg 
d. 14. August 1722, er aftrykt i Hesperus V, S. 442 og hos 
Overskou 1, S. 160.

Capion, som tilligemed Montaigu skulde lede det hele 
Foretagende, maatte imidlertid paa sin Side skaffe sig al mulig 
Sikkerhed for at det vilde lykkes, og navnlig var det ham nød
vendigt at standse den stærke Mands Forestillinger1). Han 
indgav derfor følgende Supplique til Kongen:

*) I Conseillets Møde den 29de Juli 1722 forekom følgende Sag: »Jacob 
Eckenberg, som beschyldis for at have værit medvidere i en falsch 
Collects brug her i staden anholder at maa til samme Sags udførelse 
bevilgis beneficium paupertatis. Magistraten indstiller ansøgningen til 
kongelig aliernaadigst Resolution paa det Supplicanten icke schal klage 
sig Rettisløs for mangel af penge til at udføre Sagen med.» Resolu
tionen blev: »Bevilges beneficium paupertatis efter erklæringen.
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Stormægtigste, Allernaadigste
Arve-Konge og Herre

For Eders Kongel. May* nedkaster ieg mig med aller dy
beste veneration, allerunderdanigst forestillende, hvorledes Jo
hann Carl von Eichelberg, som lader sig kalde den stærcke Mand, 
er kommen her til Staden, og har accorderet for at spille paa 
mitTheatre, hvilken accord hånd har holdt udj 3 uger, og der 
efter af egen authoritet, begivet sig til hans Hauge og der ladet 
opbygge et Theatrum paa Kiøbenhafns-Byes Grund1), Og som 
da ved saadan hans Foretagende mig største præjuditz tilføyes; 
saa beder ieg allerunderdanigst, Eders Kongel. May* allernaa- 
digst vilde behage at befale at ieg ved det mig allernaad. for
undte Privilegium aldeles skal vorde mainteneret, og at samme 
saa vidt vorder extenderet, som Kiøbenhafns Magistrats Juris- 
diction gaar; Thi skulle det gaa an, at bem?® Eichelberg udj 
hans hauge kunde lade spille Comedier, saa og lade see hans 
Exercicer, tilligemed Linie-dantzere og deslige mere, vilde det 
aldeles falde mig umueligt at kunde fornøye de got Folck, som 
har avanceret mig Penge til mit Comedie-Huses Bygning, men 
tvert imod vilde det geraade til min og min arme families to
tale ruin og undergang, hvor ved mig og ald formue skulle 
betages for at udføre den projecterede Plan til den danske 
Comedies Indrettelse, som ieg tillige med Montaigu haver en- 
trepreneret. Herhos maa ieg og allerunderdanigst anføre, at 
bem!? Eichelberg har ey benøyet sig med at gjøre mig tort 
som oven meldt, men haer og forført de tydske Comedianter, 
som paa nogen tid har ageret udi mit Huus, til at spille udi 
hans Hauge, hvor de og virkelig spiller, uden nogen Permis
sion der til at have. Eders Kongel. May*L allernaad?? Protection 
og Manutenentz udbeder ieg mig allerunderd®* og forventer 
allernaad*® Resolution, som i allerdybeste Underdanighed for
bliver

Eders Kongel. May*? 
allerunderdanigste, alleryd-mygste 

Kiøbenhafn, troe Underdan og tiener
d. 4. Augusti 1722. Ettienne Capion.

*) Udenfor Nørreport.
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Den 2. September var Sagen for i Conseillet, hvor det 
besluttedes, at der skulde udgaa »kongelig ordre til Politimester 
Ernst alvorligen at forbyde Eckenberg at hånd iche giør Sup- 
plicanten indpas i hans privilegio paa at holde Comoedier.« 
Denne kongelige Ordre, dateret den 11. September er aftrykt i 
Hesperus, VI, S. 235—36, hos Overskou, I, S. 174.

Den 23. September 1722 aabnedes den danske Skueplads 
med Gnieren af Molière. Men den havde ikke Fred længere 
end netop en Maaned. Den 23. October sendte de Committerede 
for Conventhuset følgende Klage til Fattigdirectionen :

For at cccordere med vedkommende, om hvad de fattige 
bør have af den, som spiller den danske Comædie, have Vj 
adskillige gange ladet Etienne Capion, som deris formand, an
mode, at han sig til den ende her j Commissionen ville ind
finde, men endskiønt hånd hver gang lovede at komme, har 
hånd dog icke villet møde, førend Vi motte skrive Magistraten 
til, at den ville forelægge ham en vis tiid under Straf at com- 
parere her j Commissionen, hvorefter hånd endelig indfant sig 
i Onsdags, oc da Vj spurte ham ad, hvad hånd Egentlig kunde 
give til de Fattige, efter Forordningen af hans profit, brugte 
hånd ickun adskillige Udflugter, ligesom det icke skulle ved
komme ham, men IVftmsr. Montaigu den hånd berettede at være 
Præses for Comedien, hvortil Vj motte svare, at det var ham 
oc icke Monsr. Montaigu, som Hans Kongl. Mayî Allernaadigst 
hafde priviligeret alleene at maa holde Comoedier her j Staden, 
til hvem alle de andre Comedianter, som her vil agere, maa 
pensere, oc som det just hente sig, at en Person ved Navn 
Christian Corber, som agerer paa Skrædemes Laugs Hus med 
Marionetter, møtte samme tid j Commissionen for at lade sig 
accordere om hvad han derfor skulle betale til de fattige, oc 
da tilstoed at maatte svare til Capion hver Uge 10 Rdlr. for 
hans frihed, hvilket da Vi foreholte Capion, udlod han sig om
sider med, at hånd aldeles intet ville give uden Expresse Kongl. 
Befaling, i formeening, at Forordningen ickun melder om frem
mede Commöedianter, oc icke om Kongens egne Undersaatter, 
af des Aarsag hånd nu agtede med første at indgive en Me
morial til hans Kongl. May1 om at blive Mainteneret ved hans 
privilegium, hvorefter hånd meente sig icke at være forbunden
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til at dependere af de fattige ved Conventhuset, oc om hånd 
da endelig ved Special Kongl. Resolution skulle betale noget 
til de fattige, ville hånd ej give meere end 6 Rdlr. om Ugen, 
med andre fleere unyttige ord som hånd brugte; thi skulle Vj 
icke efterlade, saadant de høye oc gode Herrer at tilkiende give, 
oc derhos tienstydmygst forestille, at som forordningen ingen 
forskiel giør paa fremmede eller Kongens egne undersaatter, 
som spiller Comoedie, oc den sterke Mand, da hånd i først
ningen hafde saa stort et tilløb af folck, ligesom de nu har, 
der spiller den Danske Comoedie, motte Ugentlig betale 20 Rdlr. 
til de Fattige, saavelsom oc de andre smaa Comoedianter, som 
spille med Marionetter, maa betale hver Uge 6 Rdlr., det da 
gunstigst rnaatte behage de høye oc gode Herrer Allerunder
danigst at ansøge Hans Kongl. May*, at Capion icke rnaatte 
blive befried for at betale noget tilstrækkeligt om Ugen til de 
fattige1), i henseende til den store profit hånd ved disse Comoe- 
dier tager, siden det dog er bekient, at hånd næsten hver 
Aften, naar den Danske Comoedie holdes, kand bekomme imod 
200 Rdlr. Vi forblive

H. Stuve. N. Wroe. P. Rasmus. L. Stiefken. 
Conventhuset Jochum Brock.

den 13. October 1722.
•

Fattigdirectionen tog øieblikkelig Sagen i sin Haand. Den 
indgav faae Dage efter følgende Supplique til Kongen:

Stormægtigste
Allernaadigste Arve Konge oc Herre!

Udaf hosføiede Copie af en til Os fra de Committerede ved 
de Fattiges Væsen udj Kiøbenhavn ergangen Skrivelse de dato 
23. Octobris nest afvigt rnaatte det allernaadigst behage Eders 
Kongl. May* at fornemme, hvorledes Etienne Capion, som 
allernaadigst er privilegeret at holde Comedier her j Staden, 
ingenlunde vil tilstaae de Fattige ved Conventhuuset noget af 
den Profit, som hånd af de nye oprettede Danske Comedier 
kand have, oc de Fattige efter Forordningen om Betleres For
hold j Kiøbenhavn af 24. September 1708 dens anden Ind-

‘) Paa Foden har Rostgaard skrevet med Blyant: »10 p. C. der gantzen 
Summa«; men han har ogsaa tænkt paa en mindre Afgift, thi ved 
Siden af Titallet staar et udslettet Femtal.
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deelings 12 Paragrapho1) j almindelighed allernaadigst er til
lagt; Thi formode vj allerunderdanigst, at bemt. Cappion, saa 
fremt hånd skulle indkomme med nogen allerunderdanigst An
søgning hos Eders Kongl. Mayt. om at befries for at erlegge 
ovenmelte de Fattige tilkommende Andeel, ikke derfor aller
naadigst vorder forskaanet, mens, udi henseende til den ansee
lige Profit, som fornevnte Comedier hannem indbringe, samt de 
Fattiges ringe Indkomster, allernaadigst tilholdt, noget tilstrekke- 
ligt om Ugen til Conventhuusets Fattige at erlegge, det vj al
lerunderdanigste formeene, ikke at kand være for hver gang 
mindre end 20 Rigsdaler, som dog allerunderdanigst indstilles 
til Eders Kongl. May* allernaadigste behagelige Villie, or 
paafølgende Resolution, forblivende til voris Død

Eders Kongl. May*
Allerunderdanigste og tropligtskyldigste 

Tiennere
V. Lerche. N. Slange.

Kiøbenhavn,
den 28. October 1722.

C. W. Worm. P. Lemwigh.

Svaret herpaa blev et kongeligt Reskript til Fattigdirec- 
tionen, dateret den 6. November 1722, (aftrykt i Hesperus VI, 
S. 237), ifølge hvilket Capion fik Befaling at betale i Fat
tigafgift 10 Procent af Bruttoindtægten af hver Aftens Forestilling.

Thealerbestyrelsen gjorde strax Forsøg paa at faae denne 
strenge Bestemmelse mildnet, idet den indsendte følgende Sup- 
plique til Kongen:

Sire
C’est avec autant de douleur que de respect, que je me

*) Forordningen om Betleres forhold i Kiøbenhavn dateret den 24. Sep
tember 1708 dens anden inddeelings 12 Articul: Comedianter. Linie 
Dantzere eller andre, som noget Skuespil eller andet, enten udi Huse 
eller paa offentlige Pladser vil lade see, dermed Penge at fortiene, maa 
ey noget saadant begynde, førend de for de Committerede paa Silke
huset haver fremviist Magistratens tilladelse, og da siden med den nem 
ere accorderede om hvad de Fattige skal have af deris Profit; hvad 
heller saadant Skuespil skal skee til de Fattiges heste een dag om Ugen, 
som skal være Fredagen, eller og derfor eh hvis Sum Penge en gang 
for alle skal gives.
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vois obligé de venir aux pieds de Vostre Majesté, luy repré
senter l’jmpossibilité absolue qu’il y a de donner aux pauvres 
dix pour cent sur les receptes de la Comedie Donoise, corne 
le prétendent les Directeurs.

Les Messieurs ne daignent pas faire attention que ce spec
tacle ne’st pas encor établi, qu’il a fallu emprunter beaucoup 
d’argent pour les avancer des commencemens, qu’il en couste 
pour le moins autant pour les autres frais du jour, et que 
quand il se trouve quelque chose de plus la justice demande 
qu’on en paye les créanciers, qui ont avancé leur argent plus- 
tot que de faire a leurs dépens aumosne d’un bien qui est a eux.

je demande très humblement en grâce a Vostre Majesté 
la liberté de luy dire que la prétention de dix pour Cent de 
ces Messieurs est sans exemple ; ils se sont contentes de deux 
ecus par représentations des Comédiens allemans qui ne fai- 
soient que passer, et qui emportoient l’argent hors de pays, 
de quel droit apres cela demandent ils dix pour cent d’un 
spectacle sédentaire dont l’argent reste dans le pays et fait 
subsister plus de trente pauvres.

Voila Sire les très humbles et très justes raisons que 
des pauvres entrepreneurs opposent aux injustes prétentions 
de ces Mrs. les Directeurs, je prens encor la liberté d’ajouter 
que ces Mrs. les Directeurs n’entendent pas le profit des pauv
res, en exigeant dix pour cent qu’on né peut pas leur donner, 
ils ruinent les entrepreneurs et detruissent la Comedie Danoise 
avant que de naistre, au lieu qu’en accordant du tems aux 
entrepreneurs pour arranger leurs affaires et payer leurs dettes, 
ils leur donneroient moyen d’établir vn spectacle annuel qui 
rapporteroit dans la suite vn fonds assuré pour les pauvres. 
Plaise a Vostre Majesté par les motifs ordinaires de sa charité 
et de sa justice avoir egard a ce que prenent ici la liberté de 
luy représenter avec le plus profond respect

Sire
de Vostre Majesté 

Coppenhague le 10 novembre les très humbles
17221). et très obéissants serviteurs

Montaigu et Capion.

1) Paa Foden af Suppliquen har Rostgaard med Blyant skrevet: «6 R. h ver 
Uge som spilles.*
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Ti Dage efter, allsaa 20. November, lod Kongen udgaa et 
Reskript til Fattigdirectionen, hvori Afgiften blev nedsat til 6 
Rdlr. for hver Uge, i hvilken der spilledes. Dette Reskript er 
aftrykt i Hesperus VI, S. 238.

Men andre Farer truede. Uagtet den danske Skueplads 
gav god Indtægt, forslog denne dog ikke til at forbedre Theater- 
eierens Stilling, som vil ses af følgende Notits. I Supplique- 
Protocollen findes anført ved Conseillets Møde den 30. De
cember 1722:

» Etienne Capion andrager at have dependeret paa huset 
til Comoedier och Assembleer 8000 Rdlr. och som hånd til 
andre omkostninger derforuden har maattet optage en Capital 
af 4500 Rdlr. paa Vexler, af hvilke eendeel for 2500 Rdlr. 
allereede ere forfaldne, som Supplicanten iche er istand at be
tale, saa supplicerer hånd om moratorio paa 3 aar, inden 
hvilche hånd vil afbetale det første aar 100 Rdlr., ligesaa det 
andet, och det 3die 2500 Rdlr. med sin interesse, och derhos 
beder om samme moratorium for sig och hans Svigersøn som 
vexlerne har endosseret.

Supplicans i memorial af 22. December 1722 anholder at 
maa allernaadigst forundis Salvus Conductus eller Protectorium 
paa 3 maaneder, paa det hånd kand fortsætte hånds begynte 
verch och tillige fornøje Creditorerne, som hånd tilbyder at 
overlade hans indtegt af Assembleer och Comoedier, men hvis 
hånd iche efter 3 maaneders forløb med Creditorerne kand 
blive enig, saa maa det dem da være tillat at lade selge Co- 
moediehuus til hans betalning.«

I Conseillet fremkom den Anskuelse:
»Supplicans faar schaffe Kiøbmænd til at cavere for sig, 

saasom moratorium eller protectorium iche kand bevilges. Mat
thieu Toyon i memorial til Hr. Stor Canceller af 26. Decemb. 
1722 forestiller at have een fordring paa Capion for een vexel 
paa 600 Rdlr., hvis betalning han sig har paataget, thi anhol
der han at maa ved concursu Creditorum nyde for andre sin 
fulde betalning.«

Den endelige Beslutning gik Capion imod. 1 Conseillet 
den 13. Januar 1723 vedtoges: »Forbliver ved Lands Lov 
og Ret.«

Det er bekjendt, at flere Studenter, som havde sluttet sig 
Danske Samlinger. II. 24
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til Montaigus Selskab og vare optraadte paa den danske Skue
plads, bleve forfulgte af Universitetet derfor. En af dem, Jens 
Høberg, blev nødt til at opgive sin Plads som Alumnus paa 
Walchendorfs Collegium. Forhandlingerne i Consistorium i 
denne Anledning ere meddelte af Rahbek1); af følgende Notits, 
taget fra Supplique-Protocollen, erfares, at Høberg har anlagt, 
eller villet anlægge, Sag mod Consistorium.

»Conseillet d. 16. Juni 1723. Jens Hoeberg Philologiæ 
Studiosus andrager at herrerne i Consistorio har ladet ham 
indstefne til samme Rett, fordi hånd iche vil udflytte af Wal- 
chendorphs Collegio, førend det fra Michelis til paasche for
faldne Stipendium er bleven ham betalt, hvorefter hånd har 
indgivet sit indleg for Retten efter hosfølgende Copie, men 
som Consistorial Assessorerne har optaget det unaadig, at hånd 
har begiert Rettens almindelige pleje, i fald det schulde komme 
til process, saa anholder hånd om befalning til Professorerne 
at de efter hånds tilbud i indlegget, forunder ham at optere 
enten at beholde sit stipendium eller blive ved det dansche 
Theatrum, eller och at hånd maa beskiermis ved lands lov og 
Rett, herhos Cop.2) af indlegget.«

Resolutionen blev: »Sagen er imellem Supplicanten og 
Professorerne«.

1 alle de hidtil meddelte Aktstykker ere ingen andre Navne 
forekomne end netop deres, som stod i umiddelbart Forhold 
til den danske Skueplads (Ludvig Holberg nævnes saaledes al
drig). Saameget interessantere er det nedenstaaende Digt fra 
Mon taigu, som er fundet i Afskrift i den Rostgaardske Haand- 
skriftsamling i Universitetsbibliotheket, Pakken Nr. 159 i Folio. 
Der er intet Datum eller Aarstal angivet, men Rostgaard 
har paa Foden af første Side med Blyant skrevet: 17 23, og 
af Digtet selv fremgaar tydeligt nok, at det maa være forfattet 
ved Vinterens Begyndelse. Det er en Dame, til hvem Montaigu 
henvender sig. Hendes Navn er ikke anført, men hun kaldes: 
»Madame La Grande Chancelliére«, hvilket er tilstrækkeligt til 
at betegne hende. Storcantslerinden er nemlig Grevinde Chri-

1) Rahbek, Bidrag til den danske Skuepladses Historie, S. 26 ff. Hesperus, 
V, S. 256 ff.; saml. Danske Samlinger, 1, S. 44.

2) Saavel det originale Indlæg som Copien mangler.
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Stine Sophie Reventlow, i sit andet1) Ægteskab gift med 
Storcantsler, Grev Ulrich Adolph Holstein. Hun var, som 
bekjendt, en meget anset og indflydelsesrig Person, Søster til 
Dronning Anna Sophie; Gaspari1) siger om hende, at hun »war 
eine der vollkommensten ihres Geschlechts, an Schönheit, Ver
stand und Herzen«, og Overskou2) fremhæver hende som »en 
dansksindet, meget aandrig og med skarp Dømmekraft begavet 
Dame.« Hun var født 1672 og døde 1757.

A Madame
La Grande Chancelliére

pour la prier d’honorer la Comedie Danoise
de Sa presence.

Plaise à votre Excellence
me permettre de lui presenter en françois 

une tres humble remonstrance 
touchant les Interets du Theatre Danois.

Il doit à vos bontez tout l’heur de sa naissance 
quand la première fois 
l’honorant de votre presence

Cette grâce entraisna pendant quatre ou cinq mois 
De Spectateurs nombreux une heureuse affluence.

Depuis pendant l’esté,
La Scene desertée allant en decadence, 
et les Acteurs tombant dans la nécessité 

tout parissoit si l’assurance 
De votre libéralité

n’eut, du peu d’Auditeurs réparé l’indigence.

A present que l’hyver commence
peut on sans importunité 
Demander de votre indulgence

De ramener encore par sa meme bonté

*) Hun var først gift med Grev Niels Friis, til Friisenborg, som døde 1699. 
*) Gaspari, Urkunden und Materialien etc. I, Indholdsfortegnelsen.
8) Overskou* Den danske Skueplads, I, S. 162.

24*
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La foule d’Auditeurs qu’a longtems écarté
La fatale rigueur de votre longue absence.

Le theatre par vous ainsi resuscité 
une seconde fois reprendroit fesperence

De faire voir sans vanité
que la langue Danoise a tout l’elegance

la force et la naiveté
De celle d’ Italie ou de celle de France

et que la seule négligence
avoit de cette langue enterré la bauté.

A ce bien qui n'est pas de petite importance
Il se joindroit de plus une autre utilité 
Ce theatre étant seul, retiendroit de finance

Dans le pays certaine quantité
Que malgré leur grossierté

Loin de nous tous les ans, emporte en abondence 
Des spectacles plus vils la brutale jndécence.

Je ne dis mot du zele et de l’activité
dont chaque acteur dans sa reconnoissance 

sans cesse implorera la celeste bonté
pour demander qu’en recompense 
d’avoir banni leur pauvreté

Il lui plaise sur vous verrer en abondance 
d’une entière félicité
La constante influence.

Pourres vous résister, Madame, à tant d’insistance 
vous en qui la civilité

Vous faites vous ennuyer souvent par complaisance 
Ennuyés vous de grâce aussi par charité,
De pouvoir vous fléchir si j’obtins l’assurance, 
Je n’abuserai point de votre presence
Et vous jure ma foy d’employer tous mes soins 

pour n’ofïrir à votre patience
Que ce qui peut paroistre à mon expérience
De voir le plus vous plaire, ou vous lasser le moins.

Montaigu.
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Det Aktstykke, som nu følger med tre dertil hørende Bi
lag, er vedlagt Montaigus Supplique af 1. Juli 1722. Der er 
imidlertid flere Omstændigheder, der tyde hen paa, at de maae 
slutte sig til en anden senere Supplique, som nu ikke mere findes. 
Efter hele Tonen at dømme, har den danske Comedie allerede 
bestaaet i længere Tid, Montaigu nævnes som Eier, de danske 
Acteurer som Leiere af Comediehuset, der tales om Maske
rader »denne Vinter over«, men navnlig berøres, at Maske
raderne »nu« ere bievne forbudte. Her er et bestemt Holde
punkt, thi det vides, at de offentlige Maskerader ifølge en kon
gelig Befaling bleve forbudte den 10de Februar 1724. Det er 
da sandsynligt, at de høre til den nærmest følgende Tid. De 
ere udaterede, uden Underskrift; de ere ikke originale, men 
Renskrifter, besørgede af en Skriver, og der er saaledes Intet, 
som kan lede til at udfinde, hvem der er Forfatter til dem, 
Noget som vilde have været interessant at vide, da det er tydeligt at 
Concipienten har kjendt ganske godt til Forholdene. Der er 
meget, som taler for at sætte disse Aktstykker i Forbindelse 
med Montaigus Brev af 13. April 1724, som nedenfor er aftrykt.

U-forgribelige Tancker 
angaaende Mr. Montaigues, paa samtlige Danske Acteurs vegne, 
indgivne allerunderdanigste Supplicque om et general Forbud 
paa alleslags Skuespil som kunde være til Præjudice for de 
Danske Comedier, saavelsom og angaaende at faa de danske 
Comedier satt paa een bestandig Fod.

Ved Mr. Montaigues Ansøgning falder at erindre:
1. At hans Kongl. Maj!, til de Danske Comediers op

komst allerede længe siden allernaadigst haver bevilget, at 
ingen slags Skue Spil her maatte forestilles, uden med Til
ladelse af det ny opbygte Gomedie huuses Eyere, som hverken 
er Mr. Montaigu eller de danske Acteurs, og derfor var det 
vel tienligst, at ald den Naade hans Kongl. Maj! herefter til 
Comediers Opkomst allernaadigst maatte ville betee, blev lagt 
til huuset og icke til nogen Person.

2. Syvnes Mr. Montaigues Petition icke heller at være 
vel eftertænkt; thi baade ville det være een Tvang for Publico 
om alle slags Skue-Spil uden Exception generaliter bleve for
budne, efterdi det dog er een fornøden Ting i een Republicque
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at den gemeene Mand gives Leylighed sig paa anden maade 
end med Drick og Dobbel iblant at kunde delassere og for- 
nøye, hvilken fornøyelse just ikke enhver i de danske Comoe- 
dier kand finde; foruden at tale om, at iblant vel saa curieuse 
Skue-Spil kunde forefalde, som kunde opvæcke de fornæmme- 
stes ja vel selv det Høye Kongelige herskabs begiærlighed til 
at ville see det; Men det vilde end og være de Danske Come- 
dier meere til Skade end til Gavn, thi de fornemme Skue-Spil 
som hidindtil her have været, have altiid til det Danske Go
medie huus betalt een liiden recognition, saaledis som mand 
derom har kunnet komme over eens, og slig profit, som nu 
gandske ville savnes, hvor ringe den end kand være, er dog 
Comedie-huuset een liden hielp og de Danske Comedier til 
aldeelis ingen Skade, selv paa de Tiider om Aaret da gandske 
ingen Gomedier forestilles.

Efter slige Omstændigheder var det derfor u-forgriibelig 
vel best, i alt at lade det ved de forhen allernaadigst bevilgede 
Privilegier forblive, dog at derover bliver given den Explication, 
at ingen slags Skue-Spil, hvad Navn de end kunde nevnes 
med, her for betaling offentlig maatte seeis, med mindre det 
Danske Comedie huus samme lod forestille og sit Navn dertil 
laant havde, hvormed Politie-Mesteren allernaadigst kunde be
fales at have jndseende, og med sit Embedes Myndighed her- 
udinden at assistere Comediehuusets Eyere, der nu er Mr. 
Montaigu og samtlige Danske Acteurs, som det i Leye have.

Betræffende nu de Danske Comediers Opkomst og at faa 
dennem satt paa een bestandig Fod

Da beroer dette fornæmmelig paa, at enten dette huus vorder 
kiøbt eller et andet dertil aptéret, og samtlige Acteurs een fast 
staaende aarlig Gage tillagd, hvilcket alt sig lættelig lader giøre, 
naar ickon hoved knuden, nemlig uden nogens Skade at til- 
veyebringe de dertil behøvende Fonds, først vel kand udfindes.

Det huus, som nu bruges er i henseende til den allerede 
deri giorte Indrætning vel det beqvæmmeste og bæste, dersom 
det ickon for nogenledis billig Priis kand bekommes, men 
herom kand mand icke være forvisset førend det ved Auction 
bliver solt, og paa Auction kand det icke vel sættes, førend 
den derpaa hæftende Giæld af 450 Rdlr., som af Leyen skal 
afdrages, er bleven betalt, og i denne vinter er ej at haabe at
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den ordinaire lige saa meget kand indbringe; men som hans 
Kongel. Mayjl. allernaadigst haver givet huuset det Privilegium, 
at deri maatte holdes Masquerader, hvilcke dog' nu, formedelst 
Missbrug og eendeel Geistliges Nidkierhed, ere forbudne; saa 
kunde den behøvende Summa indtil Paaske vel af huuset ven
tes, dersom hans Kongel. Maj4-,, allernaadigst ville tillade, at, 
ifølge af det havende Privilegio, denne Vinter over i Comedie 
huuset maatte holdes Masquerader, dog med Forbud af visse 
slags Spil, og hvad som ellers forargeligt kunde være, thi Mas- 
querade og Dands i sig selv er icke forargelig, men een 
u-skyldig og alle Stæder tilladt Tidsfordriv.

Dersom mand nu om denne allernaadigste Bevilling kand 
være forsickret, skal Comedie-huuset straz vorde satt paa Auc- 
tion, og bortsolt med den Condition, at leveres til førstkom
mende Paaske; Altsaa continuerer da Comedierne uden irrup- 
tion denne Vinter over, og imidlertid kand mand have tiid nok, 
med den som Comedie-huuset vorder tilslaget, om dets Af- 
staaelse at accordere, eller og et andet beqvæmt huus at op
søge, til hvilcket da Privilegierne kunde lægges, saasom de icke 
burde henhøre bestandig til noget vist huus, men allene til det 
huus, hvor danske Comedier forestilles. Enten mand nu be
holder det gamle eller og indrætter et nyt huus, saa vil den 
fornæmmeste Knude blive, uden nogens Skade at udfinde de 
til Comediens i Standsættelse og Vedligeholdelse behøvende 
Fonds. Maatte det behage hans Kongel. Majl. i dette hen
seende at beviise nogen Naade for Værkets Opkomst, da kunde 
sligt uden nogens synderlige Skade skee, enten ved at bevilge 
et Lotterie hvorved Comedie huuset kunde vinde 2 a 3000 
Rdlr., eller og ved at tillægge Comedie huuset enten visse 
Straf-Bøder eller og visse 6* og 10* Penge som hans May*s 
dog ellers allernaadigst bortskiænker, og især kunde een stor 
tiid og mange Omkostninger vindes, om hans Kongel. May! 
ville have den Naade åt forære Comedie huuset det Slottets 
Theatro tilhørende Machiner, saasom dog samme ellers af sig 
selv inden faae Aar gandske vil vorde ruinerede, og nu ere 
til ingen Nøtte, efterdi hans MajV ingen Bande hverken af 
Comedianter eller Operister underholder. Naar saa noget hav
des til at begynde med, kunde dernæst imod forsickring Kriigs- 
Hospitalets i Comedie-huuset staaende 3000 Rdlr. for 5 pro Cl?
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aarlig Rente fremdeelis derved forblive, og for at tilveye brin 
den øvrige enda udkrævende Summa kunde et liidet Interes
sentskab oprættes til at forreskyde Resten, som lættelig skulde 
være at udfinde; thi skiønt ingen stor Profit derved kunde 
være at vente, kand dog eenhver paa saadan maade haabe at 
blive skadesløs, især naar Directionen icke Mr. Montaigu an- 
fortroes.

Rilag 1.
Overslag

paa de til de Danske Comediers i Standholdelse aarlig ungefær 
erfordrende Udgifter:

Acteurs og Actricer.
3. Made Montaigue, Pilloi, Rammel a

200 Rdr........................................... 600 Rdr.
3. Madc Hiort, Mad® Coffre, Schuma

cher à 175 Rdr............................ 525 »
3. Mad.1) Coffre, Lindorff, Engelhardt

à 150 Rdr............................ 450 «
3 andre ubekiendte à 100 Rdr. . . 300 »

Summa Acteurs 1875 Rdr.
Gagister:

Mr. Montaigu for at dressere Acteurs . 200 Rdr.
Een Décorateur....................................100 »
Een Coiffeuse, Garde robbes forvarer. 150 »
En Bogholder og Casserer . 100 »
6 Opvartere à 50 Rdr......................... 300 »
Dantze-Mesteren og hans Kone a 150. 300 »

1150 Rdr. 
Bestandige Udgifter:

huusleye regnes i det mindste aarlig . 400 Rdr.
Theatri og Garderobens indretning vil

i det mindste koste 2000 Rdr.
deraf aarlig Rente . . 100 »

500 Rdr.

’) Feilskrift for Mr.
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Daglige Udgifter:
Musicquen ....
Lys............................... . . .
Vagten ....
De Fattige...............................................
Extra Udgifter regnes ungefær for . .

6 Rdr.
4 »
2 »
4 »
4 »

Summa daglige Udgifter 20 Rdr.
Dersom Theatrum nu aarlig 80 gange

aabnes, da beløbe disse daglige Ud
gifter sig aarlig til...............................1600 Rdl.

Og saaledes vilde det aarlig koste at
holde Comedier i Stand pp. . . . 5125 Rdr.

Bilag 2.
Overslag

hvad Indtægt aarlig af de Danske Comedier ungefær kand 
haves og ventes:

16 øverste Loger å 2 Rdr. . 32 Rdr. » /i
14 underste dito å 1 Rdr. 2 .
Theatrum anslaaes til 20 Per

18 » 64 »

soner å 4 . . . . . 13 » 32 »
Parterre anslaaes til 200 Per

soner å 24 /i . . . . 50 » » n
Galleriet anslaaes til 100 Per

soner å, 12 /i..................... 12 • 48 »
Kand altsaa daglig haves 132 Rdr. 48

Og oaar Theatrum aarlig 80 gange bliver 
aabnet, da kand paa saadan maade aar
lig haves..................................................10120 Rdr. » /3

Men som den eene dag imod den anden 
regnet mand daglig icke kand giøre 
Staat paa meere end | Deel af disse 
Indkomster, saa bliver alt hvis mand af 
de danske Comed. kand vente aarlig 
ungefær............................................... 3373 Rdr. 32 $

og saaledes Forliis derved . 1751 Rdr. 64 /3.

2) Feilt sammenlagt istedetfor 126 Rdr. 48 /1
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For da at balancere Udgiften med Indtægten og spare oven- 
bem^ 1751 Rdr. 64 li, faaer i Begyndelsen fra Udgiften at 
afgaae:
Ved Acteurs og Actricer:

fra de 9 første å 50 Rdr. 450 Rdr.
Ved Gagisterne:

fra de 3 første å 50 Rdr. ... 150
fra Opvarterne å 10 Rdr............................................ 60 »
fra Dandse-Mesteren og hans Kone å 50 Rdr. . 100 »

Bestandige Udgifter:
fra huusleyen dersom huuset faaes til Kiøbs for

4000 Rdr.......................................................... 200 •»
fra Theatri etc. Indrætning dersom 2000 Rdr.

ved et Lotterie etc. kand bekommes. . 100
Daglige Udgifter:

fra Musicquen . 2 Rdr.
fra Lys . 1 »
fra Vagten.......................... . 1 »
og fra de Fattige om muligt . . . 2 •>

81) Rdr.
Giør til 80 gange beregnet aarlig..................... 640 Rdr.
Summa, som i Begyndelsen maaskee kunde

spares............................................................... 1700 »
Tabes enda 51 Rdr. 64 /3, som fra de daglige Extra- 

Udgifter maa menagéres.

Bilag 3.
Project

til et Lotterie paa 20000 Rdr. bestaaende af 4000 
Lodder å, 5 Rdr.

) Feilregning i Originalen istedetfor 6 Rdr.

2 Gevinster hver af 400 Rdr. giør 800 Rdr.
3 — — 300 b — 900
4 — 200 — 800 »

5 — — 100 •> — 500 )>

6 — - 50 •• — 300 »

7 — — 25 )> — 175 »
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8 Gevinster hver af 20 Rdr. giør 160 Rdr.
9 — — 15 ’■ — 135

10 — — 10 » — 1 oo )>

100 — — 9 » — 900 o

200 — — 8 •> — 1600 »

300 — — 7 » 2100
400 — — 6 » — 2400
500 — — 5 » ----- 2500 )>

600 — — 4 (. — 2400 »

700 — — 3 » — 2100 »

800 — * — 2 » — 1600 »

344 — — 1 » ----- 344 n

2 nemlig det første
og sidste Lod 93 •> — 186 »

4000 Lodder 20000 Rdr.
Af samtlige Gevinster kunde til det Danske Comediehuus 

indeholder 20 pro Cento, var, om Lotteriet blev gandske 
complet . .... 4000 Rdr.

Det følgende Brev fra Montaigu er i dansk Oversæt
telse meddelt af Overskou, 1, S. 220—21. Det aftrykkes 
her efter en Afskrift af Langebek, som findes i det kongelige 
Bibliothek, i den saakaldte Bøllingske Brevsamling; Originalen 
maa anses for tabt. Desværre mangler der en Udskrift, 
Langebek har ikke noteret, hvor han har faaet Originalen til 
Afskrivning, man kan altsaa kun ved en Formodning slutte 
sig til, hvem den Mand er, til hvem Brevet er skrevet. Og dette 
er saa meget mere at beklage, som man da vilde faae Sikker
hed for, hvem der kunde kaldes »»Grundlæggeren af den danske 
Skueplads«. Det er imidlertid ikke saa vanskeligt at udfinde, 
hvem det har været. Af hele Tonen fremgaar det nemlig aldeles 
tydeligt, at det maa have været en Mand, hvis Embedsstilling 
kunde sætte ham istand til at udvirke for Montaigu den Hjælp, han 
beder om, som skulde gaa ud paa at faa Fremmede udelukkede 
fra at optræde paa den samme Skueplads, hvor de danske Co- 
medier opførtes. Der er kun to Mænd, som man med Grund 
kan falde paa at nævne; den ene er Storcantsleren, Grev U. 
A. Holstein, den anden er Frederik Rostgaard. Den
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første var Premier-Minister, altsaa en af Landets fornemste og 
mægtigste Mænd, og det er ikke usandsynligt, at han har følt 
ligesaa varmt for den danske Skueplads som hans Hustru1). 
Den anden var Præsident i det danske Cancelli — Ober-Secretair 
var hans Titel — fra Slutningen af 1721 til Begyndelsen af 
1725, og han havde som saadan en overordentlig stor Ind
flydelse paa Afgjørelsen af de Andragender, han havde at re
ferere for Conseillet. At han har taget sig af den danske 
Skueplads fra dens første Dage, er bekjendt nok; ja faae Maa- 
neder efter at den var begyndt, bragte de danske Acteurer 
ham, den 1. Januar 1723, deres Tak2) derfor og udtalte, at det 
var hans Omhu, Hjælp, Raad og Medhold, som havde bidraget 
til, at det hidtil var gaaet dem vel. Enten det nu er Grev 
Holstein3) eller maaske snarere Er. Rostgaard4) Montaigu be
tegner som den, hvem den danske Comedie skylder sin første 
Grundlæggelse, saa er det nu ved det ovenfor aftrykte Digt, 
ved Nytaarsgratulationen til Rostgaard og sandsynligvis ogsaa 
ved dette Brev blevet sikkert, at den holsteinske Familie og 
dens Nærmeste have støttet den danske Skueplads i dens første 
trange Aar. Til de Nærmeste hørte netop Rostgaard, hvis 
Kone, en naturlig, men anerkjendt Datter af Storcantsler Conrad 
Reventlow, fra sin tidlige Barndom var bleven opdragen hos 
sin Halvsøster, Grevinde C. S. Reventlow, nu Storcantslerinde 
Holstein, hvem hun betragtede som sin Moder. — Der er 
endnu ikke fremkommet Aktstykker, som tillade at nævne andre

’) Man erindre f. Ex., hvorledes Holstein var meget utilfreds med den 
Maade, paa hvilken Universitetet traadte op imod den ovenfor omtalte 
Student, Jens Høberg, (Hesperus, V, S. 257, Overskou, I, S. 210).

’) Aftrykt i Danske Samlinger, I. S. 42—43.
8) Antaget af Werlauff og Overskou.
4) Man kunde indvende, at Montaigus Tiltale, »Monseigneur«, »Vostre Ex

cellence«, synes at tyde paa, at Brevet er stilet til en Mand, som var i 
en høiere Stilling end Rostgaard, der ikke var Excellence. Men man 
linder talrige Breve i »Indlægene« til Obersecretairerne, hvori der gives 
dem denne Titel, og der vil nedenfor blive meddelt Breve, skrevne af 
Montaigu til Rostgaards Eftermand som Obersecretair, Chr. Møinichen, 
i hvilke denne ligeledes tiltales med »Monseigneur« og »Vostre Excel
lence.« Derimod vil man meget sjelden i »Indlægene« finde Breve til 
Storcantsleren.
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end Holsteins og Rostgaard som Montaigus og hans »Families« 
(o : de danske Acteurers) Beskyttere ; det skal ikke derfor være 
sagt, at han ikke havde andre, men der mangler positive 
Beviser for hvem de hâve været.

Monseigneur
C’est a vos bontez que la Comedie Danoise doit son ori

gine et son premier établissement, la protection constante, dont 
vostre Excellence Ta toujours honorée, fait, qu’elle ose avec 
une confiance respectueuse implorer l’honneur de cette mesme 
protection dans vn contretems au quel elle ne s’étoit pas at
tendue. dans le dessein d’établir ce spectacle a Coppenhague 
on avoit résolu de donner la comedie toute l’année au moins 
vne fois la semaine, quand la curiosité des spectateurs venant 
a se rallentir ne permettroit pas de la donner deux fois, on 
est mesme convenu pour cela de donner par an a Capion six- 
cent cinquante ecus pour le louage de sa maison, et le prix 
etoit trop raisonnable pour ne pas l’accepter, il l’a donc ac
cepté, mais voici l’incident, vne bande de Danseurs de corde 
ou mandée par Capion ou venue d’elle mesme, s’est accordée 
avec le dit Sieur, pour jouer dans sa maison les jours qu’il 
n’y aura pas de Comedie, cette alternative n’est pas du goust 
des acteurs, qui regardent comme vne honte pour eux d’al
terner avec telle sorte de gens, dans vne telle situation la 
Comedie Danoise implore de vos bontez la preference, sur ces 
sortes de Spectacles errants qui viennent ici et au bout de 
trois ou quatre mois emportent trois ou quatre mille ecus hors 
du pays, et avec cette somme emportent toute la curiosité des 
spectateurs pour tout le reste de l’annee, la Comedie Danoise 
exemte de ces inconveniens cultive la langve, conserve l’argent 
dans le pays, et offre aux habitans vn spectacle plus vtile et 
plus convenable pendant toute l’année, mais elle ne peut le 
faire qu’a l’exclusion des autres spectacles etrangers, dont je 
ne veux point represententer la difformité, et dont je viens 
d’avoir l’honneur de dire a vostre Excellence la conséquence 
et les abus. C’est donc l’exclusion des spectacles etrangers 
que la Comedie Danoise implore de vos bontez. Cette grâce, 
en l’affermissant affermira vostre ouvrage et l’obligera a vous
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regarder a jamais non seulement comme son fondateur mais 
encor comme son restaurateur eternel

Monseigneur
de Vostre Excellence 

le tres humble 
tres obeissant et tres oblige 

a Copenhague ce 13. avril Serviteur
1724. Montaigu.

Capion havde været meget uheldig med sine Foretagender. 
Et Andragende fra ham til Kongen, om at Hein Goldschmidt, 
som havde 650 Rdlr. tilgode, maatte tilholdes at give ham to 
Aars dilation, som de andre Greditorer havde gjort, besvaredes 
i Conseillet den 10. Februar 1723 med: »kan ikke bevilges«. 
Da det ikke var ham muligt at tilfredsstille sine Creditorer, og 
blev han i Juli 1723 sat i Slutteriet1). Herfra indsendte han 
et Project til Kongen om en Maade at tilfredsstille Creditorerne: 
han bad om Dilation til 11. Juni 1724, til hvilken Termin han 
vilde betale 3000 Rdlr.; denne Sum skulde laanes paa Comedie- 
huset og Creditorerne skulde oppebære Indtægterne af Come- 
dier, Baller, Masquerade; »thi skulde de tage hans Comedie- 
hus, som har kostet over 8000 Rdlr. saa vil deraf følge hans 
Ruin.« 1 Conseillets Samling den 14. Juli 1725 besluttedes, at 
»naar Supplicantens Creditorer bifaldt hans Forslag, kand An
søgningen hans Majestet forelægges.« Aaret efter findes hans 
Navn i Supplique-Protocollen i Anledning af et Andragende, 
han havde indgivet, nemlig ved Conseillets Møde den 23. Au
gust 1724.

»Etienne Capion anholder at maa paa een 2 a 3 aars tid 
g*iøre een Reise omkring i Norge med een Troup af dansche 
Comoedianter, som hånd nu er i verch med at faa samlet, at 
hånd derved kand fortiene noget til egen och fattig families

’) Den 20. Juni 1723 forekom imidlertid følgende Sag i Conseillet: »Johan 
Kæyser anholder, at som Etienne Capion har forlat Byen formedelst 
hans Creditorer och ingen apparence er til hans Redning, hånd da maa 
benaadigis med lige privilegio som bemelte Capion har, paa at præsen
tere Opera her i staden, saasom ingen er beqvemmere end hånd til at 
sette dem i Ret stand, som af Hans Majestet nyder til hielp en temmelig 
Summa.« Resolution: »kand iche bevilgis.«
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subsistence, saasom hånd her har maatt bortleje hånds op
bygte Comoedie huus til Montaigu och overlade til hans Cre- 
ditorer alt hvad ham til aarlig leje gives.«

Resolutionen lod saaledes: »Kand iche herpaa gives Kon
gelig bevilling.«

Efter denne Tid findes Capions Navn ikke mere nævnet i 
Forbindelse med den danske Skueplads.

Det var ikke langt fra, at Montaigu skulde slutte sin Virk
somhed som Theaterdirecteur ligesaa uheldigt som Capion. I 
Vinteren 1724—25 levede Skuepladsen mest af Holbergs Me- 
lampe, men Montaigu forudsaae, hvad der vilde komme og 
sørgede itide for at sikkre sig. Den Suppliqve, som følger, er 
udateret; paa en vedlagt Extract er af Rostgaard noteret: »flat, 
gratis«. Den 25. Januar 1725 fik Montaigu Protectorium paa 
to Aar, Suppliqven ligger altsaa forud for dette Datum.

Au Roy.
Sire

C’est avec vne soumission profonde que je me jette aux 
pieds de Vostre Majesté pour jmplorer les effets ordinaires de 
ses Royalles bontez. la Comedie Danoise qui a eu de si heu
reux commencemens a trouvé des suites plus difficiles, il a 
fallu pour ecarter les autres spectacles m’accommoder moyen
nant vne grosse somme de la maison et du privilège de Ca
pion, ce Privilège par ce retranchement de la mascharade 
s’est trouvé borné a la seule Comedie, dont les dépenses ont 
ainsi redoublé dans le temps malheureusement que les spec
tateurs en sont rallentis, je n’ay soutenu la chose que par de 
frequentes pertes, et je puis par vn journal fidele montrer que 
cette mesme comedie, me couste cette année plus de cinq 
cens ecus, je ne me suis rassuré dans mes malheurs que sur 
fesperance des bontez de vostre Majesté, et je me flatois du 
moins que paroissant quelquefois devant elle cet avantage 
ranimeroit l’ardeur des peuples en faveur d’un spectacle qu’ils 
verroient honoré de la presence de leur auguste Maistre, mais 
toute ma crainte, Sire, est que mes créanciers ne m’en don
nent pas le tem. Ce’st ce qui m’enhardit avec tout le re
spect que je dois d’jmplorer de Vostre Majesté vn protecto
rium pour deux ans qui assure ma personne et la vie de mes
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enfants, qui ne scauroient subsister qu’avec les profits journa
liers que je puis tirer de mes ecoliers.

Ce delay ne sauroit mesme etre que honorable aux créan
ciers par les revolutions qui pourront arriver en faveur de 
la Comedie que bien des personnes paroissent disposées à ne 
pas laisser tomber. Telle est Sire la grâce qu’jmplore de 
vostre Majesté vn vieux domestique qui a eu l’honneur de la 
servir plus de quarante ans, et qui pendant tout ce tems a 
moins songé a ces petits jnterets particuliers, qu’a mar
quer son zele et son obéissance aux ordres de Vostre 
Majesté.

Sire
de vostre Majesté 

le tres humble 
tres obéissant et tres soumis 

serviteur
Montaigu.

Det Protectorium, som blev givet Montaigu, fornyedes vel den 
12. Mai og 18. Juni, men de danske Comedier standsede ganske 
i Løbet af Aaret 1725. Aaret efter begyndte en ny Række 
Forsøg paa at bringe dem tillive ; men i Februar 1727 stand
sedes atter. Et nyt Tilløb gjordes i Begyndelsen af 1728, 
men Ildebranden samme Aar udslukte alt Haab om for det 
Første at se den danske Skueplads i sikker Bestaaen. Bidrag 
til at oplyse Tingenes Tilstand i det sidstnævnte Aar ville blive 
meddelte i næste Bind.
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Tillæg og Rettelser.
(Sml. S. 117).

S. 47 Lin. 18. S. Stygge, læs: T. Stygge.
S. 71 Lin. 5. At Forfatteren er Jon Olafsen fra Grunnavik bekræftes 

ved en Notits i hans Dagbog, som opbevares i det store kgl. Bibliothek 
(Ny kgl. Saml. 8, Nr. 251); han omtaler her ved October 1728 Kjøbenhavns 
Ildebrand og fortæller, at han har skrevet udførlig om den og meddelt alle 
vedkommende Omstændigheder.

S. 93 Lin. 1 f. n. Thurn, læs: Thura.
S. 98 Lin. 20. Guds Ord, læs: Himmel og Jord.
S. 114 Lin. 22—23. står — endnu, læs: stod — fordum.
S. 235 Lin. 6—7. Nordby Bys Jorder ere udskiftede 1797.
S. 279 Lin. 12. Skie, læs: Slie.
S. 284 Lin. 9 f. n. Overskou har i første Del af sin Theaterhistorie, 

S. 266—67 paavist, at Montaigu allerede i Aaret 1689 har været i Kjøben- 
havn, og af Brevet meddelt ovenfor S. 383—84 ses, at han allerede i Aaret 
1685 har været i den danske Konges Tjeneste. Der er saaledes Intet til 
Hinder for, at Montaigu kan have skrevet sit Brev til Reventlow tidligere 
end 1704.

S. 321 Lin. 2. Lysekilden og Kedringøen, læs: Lysekilen og Kierringøen.
S. 326 Lin. 16. Tolloug, læs: Folloug.
S. 365 Lin. 5. 11. September, læs: 14. September.
S. 365 Lin. 11. cccordere, læs: accordere.

Danske Samlinger. II. 25
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