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Levnetsoptegnelser af Iver Vind til Nerholm.
Meddeelt af A. Petersen.

Det originale Haandskrift findes i Thottske Samling, 8™ Nr. 547. Dets 
Retskrivning er her bibeholdt, hvorimod jeg har tilladt mig at ændre paa 
den temmelig usikkre Anvendelse af store og smaa Bogstaver. løvrigt be
mærkes, at O. Nielsen har benyttet Haandskriftet i sin som Manuscript trykte 
Afhandling: Kort Fremstilling af Nørholms Historie, Kbhvn. 1868.

Min Heerkumst.
Min Fader war Erl. och Welbiurdig Mand Jacob Wind till 

Grunditt, fordum Archidiaconus och Canick vdi Roschild saa 
och Canick vdi Ribe, som war Secretarius vdi Salig och Høyg- 
lofflig Jhukommelße Roning Fridrichs Tiid paa det 19 Aar.

Min Moder E. och W. Fru Eiße Høg till Klarupgaard.
Min Fader Fader E. och W. Mand Jffuer Wind till Grunditt.
Min Fader Moder E. och W. Fru Anne Sandberg.
Min Fader Faders Fader E. och W. Mand Hendrich Wind 

till Starupgaard.
Min Fader Faders Moder E. och W. Frue Barbara Peders- 

daatter til Wellinggaard.
Min Fader Moders Fader E. och W. Mand Hendrich Sand- 

berg till Hørup.
Min Fader Moders Moder E. och W. Fru Berte Emmichs- 

daatter til Damsgaard.
Min Moders Fader E. och W. Mand Jürgen Høg til 

Klarupgaard.
Min Moders Moder E. och W. Frue Anne Stygge til 

Thuodbøll.
Danske Samlinger. IV. 1
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Min Moders Fader Fader E. och W. Mand Erich Høg til 
Klarupgaard.

Min Moders Fader Moder E. och W. F. Kirstine Rechhals.
Min Mormoders Fader E. och W. Mand Enwold Stygge 

till Thuodbøll.
Min iModer Moders Moder E. och W. F. Berte Dyre.

Anno 1590 den 1 Junij, som war neste Mandag ettter 
Pindtze hellige Dage1), bleff jeg fød vdi Roschild.

Anno 1596 Sancti Gregorij Dag bleff jeg satt vdi Roschild 
Schole, och war Rector der samme Tiid S. M. Lauritz Ander
sen, huor jeg gich vdi Skole till

Aar 1601, da kom jeg effter Kong. Mayt? naadigst Beuil- 
ning til den Kongelig Schole Sorøe, huor da Rector war Heder
lig och Wellert Mand M. Niels Jürgensen2), som siden bleff 
tilforordnitt at werre Hans Furstligfe] Naades Printzens Thuchte- 
mester, och bleff Prælat vdi Lund. Och bleff jeg paa Sorøe 
till Anno 1607 om Foraaritt, min Salig Fader ved Døden aff- 
gich vdi Roschild. Da kom jeg der fra med min Broder Jür
gen Wind, och bleff strax om Paasche Tide tilsammen vdschi- 
chede till Thyschland3) vnder Hederlig och Wellerd Mand

Skal være Mandagen før Pindse, hvad der ogsaa stemmer med Faderens 
Optegnelse (D. M. 3 B. p, 222.)

’) Mester Niels Jørgensen blev den 19 August 1610 antaget som den unge 
Prindses Præceptor med en aarlig Besoldning af 250 Dal. og 2 sæd
vanlige Hofklædninger paa sig selv Anden, samt 14 Dal. til 2^e Piger, 
som skulde toe Prindsens Klæder. (Hentemestrenes Regnsk. 16}}).

3) I det nævnte Haandskrift i Thottske Samling har 1. Vind indført en 
Fortegnelse paa de Byer han besøgte, af og til afbrudt med en kort 
Bemærkning om det Mærkelige, han havde seeL Af disse Vedtegninger 
anføres her et Par Stykker. I Stratsburg omtaler han Kornhuset »och 
dervdi Korn, som er 40 Aar gammel; Korn, som stode paa Marken 2 
Vinter och 1 Sommer vdi Bundekrigenn; item det Korn, som er regnit ned ail' 
Himmelen A°. 1547.« Om St. Gallen bemærker han, -der er en Pige, som er 
24 Aar gammel, huilcken hafluer icke æt wdi otte gandsche Aar, derhoess och 
icke heller druckitt eller soil'uit ab anno 1600« (skrevet 16091). Endnu 
bør anføres hans Bemærkning ved Byen Meaux, der lyder saaledes: 
Holger Dansche liger wdj Faronis Klrcke begraben, och hånd war eft 
Benedictiner Mønick. Holger Danschis Swertt. •
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M. Rasmus Erichsen Assens, som haffde werritt S. Doet. Ni
colai Hemmingij Famulus, och siden bleff Lector till Bergen 
vdi Norge och der døde. Och kom wi først till Rostock, der 
fra til Wittenberg och siden til Jenam1) vdi dett Land Dy
ringen, huor wi fortøffuede till

Anno 1608, effterat wii haffde werritt til Michaelis Marchitt 
til Leiptzig, och da drog wi der fra widere op vdi Thyschland 
til Stratzburg vdi Eisatz och paa Weyen besaae huis fornemme 
Steder, der war, och vdi Synderlighed Nürnberg med huis, der 
vdi war att mercke. Der wi nogen Tiid haffde os opholditt 
till Stratzburg, begaff* wi oß der fra til Basel vdi Switzerland, 
och der fortøffuede til A? 1609, §ffteratt wi haffde werritt til 
Michaelis Marchitt til Franckfortt, liggendis paa den Flod Mein, 
och der bekommitt woris wexsell, och paa Weyen beseet Neu
burg, Breisach, Speir, Heidelberg, Manheim, Worms, Oppen
heim, Mentz, dett warm[e] Bad Weisbad och Uannow. Och da 
drog wi fra Basel til Geneue vdi Safoyen, och paa Weyen be
saae de switzersche Steder Soloturn, Bem och andre, och op
holdte wi os till Geneve nogle Vger. Siden drog wi widere 
ind vdi Franchrige til Lion, Orliens och Paris och der fra til 
Fontaineblaiau, Blois, Tours, Saumour, Ansiers och Rochelle. 
Och wed S. Mortens Dags Tiide satte wi os der paa ett ham
burger Schib, som der laa ferdig och wille seigle paa ham- 
burg, och følgte dett hiem och kom lychelig och well, Gud 
werre loffuid, til Hamburg och siden till Grunditt vdj Decem- 
bri Maanid.

Strax elfter Juell 1610 drog jeg til Kiøbenhaffn och der 
præsenterede Kong. May? min vnderdanigst Tieniste vdi Hans 
May? Chantzelie och bekom saadan naadigst Suar, effterdj jeg 
war vng, da schulle jeg endnu forsøge mig nogitt wiidere vdj 
tremmede Lande, naar jeg siden kom hiemb jgen, schulle Be
stillingen vdj Chantzeliett staae mig aaben for, eller H. M. wille 
bruge mig paa andre Steder. Huorfore ieg strax om Foraaritt 
samme Aar 1610, allene ichun med en Dreng, drog vd igen 
och satte mig først paa ett Schib vdj Øresund, och begaff mig 
till Bergen vdi Norge att besøge min S. Faderbroder Søn Niels

Å) Under Opholdet her har han d. 10 Septb. skrevet i Casper Bartholins 
Stambog (Ny Kgl. Saml., 8™ Nr 359).

1*
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Wind til Wlderupgaard, den Tiid Kong. MayS Befalingsmand 
paa Bergenhuuß, och dett vdi Synderlighed for min Wexsell 
Schyld. Och der jeg en kortt Thiid till Bergen mig haffde 
opholditt, begaff jeg mig der fra till Amsterdam och strax der 
fra til Habel de grace vdi Frankrige och siden till Rouen vdi 
Normandiet, huor jeg fortøffuede indtill in Aprili 1612. Emid- 
lertiid drog jeg Vindertiden till Paris, der, som Hoffuidstaden. 
huor Kongen och holder gemehnlig sitt Hoff, att høre och 
forfare huis, jeg i sin Tiid kunde haffue Gott aff. Och der jeg 
fornam, att der begyndtis Krig emellom Danmarck och Suerig, 
formeente jeg billig mig pligtig att werre att tiene nest Gud 
min Herre och Koning och mitt Fæderneland , och derfore 
loed ald wiidere Pérégrination falde, och drog hiem till mitt 
Fæderneland. Først fra Rouen till Amsterdam, der fra till Ber
gen, och strax der fra til Aalborg och fremdelis til Klarup- 
gaard, huor min kiere Moder holte Huuß. Saa jeg in Junio 
samme Aar kom till Kiøbenhaffn och præsenterede min Tieniste 
vdj Kong. Mayts Frauerelße til S. Her Chantzeler Christen Friiß 
till Borrebye, som strax schreff Høygbte Hans May“ til, som 
laae paa de suensche Grendtzer wed Eisborg, att jeg war hiem- 
kommen och paa nye vnderdanigst præsenterede min Tieniste 
och erindre H. K. M. om sitt forige naadigst[e] Løffte, och strax 
flch ett naadigst Suar, att hand schulte antage mig vdi H. 
May?3 Chantzelie. Och efftersom jeg war dragen ofluer till 
Judland till min kiere Moder der att foruendte Bescheden fra 
Kong. M., da nogen Tid der elfter schreff be^ S. Her Chant
zeler mig till, at Høygstbte Kong. M. haffde naadigst beuilgitt 
mig Tieniste vdj Hans Mayts Chantzelie, och att jeg strax 
8chulle forføye mig offuer til Kiøbenhaffn och præstere mitt 
Jurament. Drog saa jiligen offuer till Kiøbenhaffn och giorde 
min Æd vdj Hans Mayts Chantzelie den 12 Augusti 1612, huor 
jeg war vdj Tieniste till Paasche 1621, och da afftachede jeg 
till Fridrichsborg anden Paasche Dag.

Emidlertiid ieg war vdj Høygbtc Kong. Mayts Chantzelie 
fra 1612 till 1621, er mig naadigst bleffuen befalitt effterschreffne 
Reigser att giøre.

Anno 1613 in lunio blefl’ jeg commenderit at drage med 
S. Mogens Wlffeld, da Danmarchis Rigis Raad och Rigens 
Admiral, till Berlin vdi Brandenburgland, huor hånd til Rese- 
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ville, Fürst all Littouwen, som fich S. och Høyglofflig Jhu- 
kommelse Dronning Annæ Catharinæ Farster, hans Bilager 
schulle betrede Kong: May*? Sted, huor jeg den Salig Mand 
opuartede med Jürgen Brahe, Erich Juell och Knud Stensen, 
och kom hiem aff samme Reigse in lulio.

Jn Septembri samme Aar 1613 bleff jeg vdschichitt med 
S. DitletT Holch, som bleff befalitt att begiffue sig til Wulfen- 
beutell vdi det Land Brunsuig der till Hertug Hendrich S. och 
Høyglofflig Jhukommelse hans Begraffuelse att beklede Hans 
May*8. Sted, huor jeg hannom opuartede med Erich Juell och 
Jürgen Ernst Worin.

Anno 1614 bielT jeg vdschichitt all Kong. May*? till Rytz- 
land1) til Storfürsten a(T Muskou, Sar Michaelo Fedorovitz 
Romanova, der nogle WeriT paa Kong. Ms Wegne at forrette, 
och war seltT Siuffuende. Och seiglte jeg fra Kiobenhaffn med 
ett Hans Mavtts Orlougschib, kaldtis Heringsneße, den 11 
May, och war vdi Selschab inden Borde med nogle rydsche 
Gesanter-), som hatlde Winteren offuer weritt hoes K. M., 
wed NafTn Enes Jvan Michaeleviu Boratnischova och Gabriel 
Jvanof, och kom iychelig och well, Gud werre æritt, vdi Land 
for Archangel vdi Rytzland den 30 Junij3), laa der stille til

D. 5 Mai 1614. betaltes Iver Vind til Grundet, Secretair i det danske 
Cancelli, 500 Dal., »som han igjen paa K. M. Vegne kan have under Hænder 
at forrette og udgive til Fortæring og ellers anden forefaldende Nott- 
mfft og Behov paa en Reise, han nu er affærdiget her fra Kjøbenhavn 
ind udi Rydsland i H. Ml Anliggende, Hverv og Bestilling, hvorfor han 
fremdeles skal gjøre Regnskab.» (R. R.)

2) Gesandtskabet bestod ifølge en Post i Rentemestrenes Regnskab for 
16-J--J af Kness Jffan Migalolfidtzs, Gabriell Jffanofidtzs Bogdanofa, Simon 
Protopapoff og Demitori Iffanofldtzs, den russiske Tolk. Før Afreisen 
skjænkede Kongen dem hver en Guldkjede af store krusede Led. hen- 
holdsviis til en Værdi af 600, 450, 50 og 50 Kroner.

81 Om Reiserouten har Ivar Vind særskilt optegnet Følgende:
•Anno 1614 den 11 Maij drog jeg fra Kiøbenhaffn paa Kong. May“5 Schib 
Haringsnesse ind vdj Rvdschland med Breffue fra Kong May“ thill 
Grosfürsten aff Muschouff Michael Fedrovitz Romanova, och war vdj 
Følge med rydske Gesanter Knes Ivan Michaelevisz Boratnischoua och 
Gabriel Jvanof, som haffde weritt her inde hoess Kong. May“ med 
werff fra Grotfürsten.

Fra Kiøbenhaff den 11 Maij Mile
Helsingør...................................... 5 12 Maij.
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den 10 Julij, da begaff jeg mig derfra paa Weyen til Muschou, 
Storfürstens Hoffued-Residentz, och kom der den 19 Octobris, 
effteratt jeg haffde vdstaaitt mange store Periculer och Farer, 
huoraff Gud naadeligen mig beuarede, huis Naffn werre æuig 
benedidett, och i Synderlighed for nogle Tusind oprørische 
Hoflfueder, som hoes dennem kaldis Casacher, som alle Wegne 
vdi Landitt den Tiid plyndrede och jhielsloge huo, de Andreffe 
kunde, och derfore bleff mig med giffuen til Confove 500 
Ryttere och 100 Foedfolch, och bletT aflf den Aarsag somme 
Steder opholditt Folchitt att samle, huilchitt forlengde Reigsen, 
huilchen war tillwands 600 Weg snes och nogle och tillands 
300 tysche Mile.

Maatte saa ligge til Muschou til den 26 Februarij 1615, 
førend jeg kunde bekomme min Affscheed, och da drogpjeg der
fra paa Winterføritt och kom lychelig och well til Colmogorod

Mile
Mar Strand................................... 24 13 Maij.
Merdøen............................................... IS —
Flecherøen......................... .... IS —
Lindesnes...................................... 34 19 —
Skudenes...................................... 14 20 —
Lengden aff Bergen.................. 14 20 —
Lengden aff Thrundhiemb ... 88 28 —
Lengden aff Ryssen......................... 30 Maij
Lougfoden......................................... 3 Junij.
Westeraallen ................................... 4 Junij.
Andenes...................................... 155 6 Jun.
Senien............................................... 6 Junij.
Thromsontt ............................ 24 8 Jun.
Sorøe.......................................... 17 9 —
Norcappitt................................... 20 11 —
Wardøehuus............................... 25 16 —
Kiørwogh............................................ 16 —
Stangenes......................................... 16 —
Kildin......................................... 22 17 -
De 7 Eilender .... IS 18 -
Suiatomoes................... 15 19
De 3 Eilender................ 20 20 -
S. Nicolas .............................. 50 27 Jun.
Archangei...................................... 6 30 Junij.

551.
Den samme Wey tilbage jgen fra Archangel til Kiøbenhaffu 1615. 
Fra Archangel till Muschow tydsche Mile 300 Samme Wey tilbage igen. 
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den 29 Martij nest effter, och war det fra Mnschou til Colmo- 
gorod 290 tysche Mile, huor jeg maatte ligge thi 11 den 11 
Junij, och drog da till Archangel der att foruagte Schib att 
komme der fra med. Den 2 Julij begaff jeg mig paa ett eng
lische Schib och seiglte til Wardoehuuß och kom der den 26 
Julij. Den 9 Augusti der effter seiglte jeg paa ett flensburger 
Schib fra Wardoehuuß och kom ind vdj Øresund med Lyche 
och beholden Reigse, Gud sehe Loff, den 26 Augusti, och till 
Kiøbenhaffn kom jeg den 27 Augusti och endte saa denne 
min befallede Reigse, som war til Lands ogIi Wands fremb 
och tilbage 1800 tysche Mile och nogle, vdj ett gandsche Aar 
och 4 Maaneder, Gud werre loffued, som war min Ledsager 
och beuarede mig med min Svite fra Wlyche.

Emidlertiid ieg war vdj Rytzland, forlente K. M. mig 
naadigst med ett Canichedom vdi Ribe, som vaccerede effter 
S. Thygge Lange, som war K. Mi Øffuerste Secreter.

Anno 1616 jn Julio war jeg med K. M. til de norsche 
Herredage, som holdtis till Opsloe, vdj huilche S. Chantzeler 
Christen Friiß til Borrebye wed Døden affgich.

Anno 1617 bleff jeg tilforordnitt att drage med K. M. 
Her Søn, Hertug Fridrich, ind vdi de Stiffter Bremen och 
Ferden, Hans Fürstl. Naade paa samme Reigse med Andre att 
opuarte, och war Hans Fürstl. Naade medgiffuen Her Gertt 
Rantzow til Breidenburg, Statholder vdi Lante Holsten, och 
Jens Juell til Kieldgaard, Danmarchis Rigis Raad, Gesantere, 
dog Jens Juell tillige Hoffmester, Martinus von der Meden, 
Orator, Bernti Geist, Marschalch, Jürgen Schultt, Cammer- 
Juncher, Eyller Wrne, Kai von Alefeld, Olluf Parsberg och 
Wulff von Buchwoldt med mig Opuartere, och begyndtis samme 
Reigse den 2 Julij och endtis den 9 Septembris.

Anno 1619 in Februario bleff jeg forschichitt affK. M. fra 
Halmstad jnd i Suerig med Werb till Koning Gustavum Adolphum, 
och fantt Hans MayS till Enekiøbing.

Samme Tiid opuartede jeg begge Maij£r vdj Halmsted, som 
den Tiid der warre forsamblede, som war in Martio.

Wdi samme Aar 1619 bleff jeg forschichitt med tuende 
aff Raaditt, Christen Holch och Her Anders Bilde, till en norsche 
Herredage, som war berammitt at holdis vdj Skeen j Bradsberg 
Lehn.
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Anno 1620 in I unio bleff jeg aff Kong. May? afferdigett 
till Hertugen aff Mechelburg, Hertug Adolff Fridrich aff Suerin, 
der nogle Werb paa H. M? Wegne att forrette.

Samme Aar in Novembri bleff jeg forschichitt aff min 
naadigste Herre och Koning fra Flensburg vdj Holsten, huor 
da Landage holdtis, vd till Ertz Bischopen aff Bremen, Hertug 
Johan Fridrich, med Werb, stor Magtt. paagieldendis. Och 
efftersom jeg aff daglig Hofftieniste och Opuartning med be- 
suerlige aarlige Reigser, der medførdte, bleff keed, tenchte jeg 
paa Rolighed, och loed derfore Anno 1620 med min kiere 
Moders och andre guode Wenners Raad och Sambtyche bede 
om Erl. och Welb. Mand S. Niels Skinchells till Gierschouff 
och E. och W. F. Mette Bildis Daatter, E. och W. Jomfrue 
Heluig Skinchell, til Echte att maatte bekomme, och bleff hun 
mig samme Aar effter Guds Forsiun tilsagtt, och Aaritt der 
effter 1621 Søndagen for S. Hans Dag, som jndfald den 17 
Junij, stoed woris Bryllup vdj Odense, som be‘? min Moder F. 
Mette Bilde der sammesteds giorde.

Der effter holdte jeg med min kiere Uuslrue, F. Heluigh. 
Skinchell, Huufi paa min Fæderne Gaard Grunditt indtil! Anno 
1624, jeg samme Gaard for Felle och anden Betenchende 
Schyld affhende.

Wdi samme Aar 1624 om Pindsdags Tide fich jeg Kong. 
May*® Befalling att møde till Bytzow, i dett Land Mechelburg, 
der att opuarte Hans Ftirstlig Nd0 Printzen till Hans Fiirstlig 
NdLs Hertug Wldrich, Biscop thil dett Stifft Suerin, Kong. May? 
Her Broder, Salig och Høyglofflig JhukommelCe hans Begraff- 
uelfie.

Samme Aar drog ieg med min kiere Hnstrue och Børn 
till Ribe och der holdte Huuli indtill Anno 1626, vdi huilchett 
Aar jeg aff min Allernaadigsle Herre och Koning bleff jgen 
kalditt til Hoffue att tiene Hans K. M. for Øffuerst Secreter1) 
och fich Befalling att komme vd till Hans May? til Stade vdi 
dett Stifft Bremen, huor Hans Ms Hoffuidquarter da war, huor 
effter jeg mig vnderdanigst rettede, och drog vd till H. M. 
sist in Novembri och den 10 Decembris i samme Aar giorde 
jeg Hans M. vdi Her Thagge Thotte Ottesen till Erichsholm,

’) Hans Bestilling er af 13 Decb. 1626. (Sjæli. Reg.) 
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Danmarchis Rigis Raad och da Befalingsmand paa Sølffuitz- 
borg Slott, hans OffueruerelBe min Øffuerst Secreters Æd.

Samme Tiid till Stade forleente Kong. M. mig naadigst 
med ett Canichedom vdj AarhuuB, som Christen Knudsen 
war med forlentt, huilchett K. M. hannom jche lenger wille for
unde, effterdi hånd war dragitt aff Landitt till Lubech att boe.

Anno 1629 bleff mig befaltt att følge Kong. Mtt paa den 
suensche Grendlze wed Marcherød, huor Roning Gustavus 
Adolphus haffde inviterit min Naadigste Herre, och war med 
paa samme Reigse H. Christen ThomiBen, H. Otto Skiell och 
H. Just Høg aff Raaditt, och derforuden nogle aff Lens- 
mendene, och schede dette Mode in Februario.

Samme Aar forlehnte K. M. mig naadigst med Lister Len 
vdi Norge, till anditt Lehn kunde falde.

Anno 1630 in Novemb. war jeg med K. M. til Landdage 
vdi Holsten, som holdtis till Rensburg.

Anno 1631 forlente Kong. May? mig naadigst med Can- 
tordommit vdj Wiburg Domkirche, som vaccerede effter S. 
Doet. Anders Skytt, som war S. och Høyglofflig Jhukommelse 
Drotning Sophies Medicus.

Anno 1632 in Novemb. war jeg atter til Landage i Holsten 
med K. M., som holdtis igen til Rensburg.

Anno 1634 in Novemb. war jeg igen til Landage i Hol
sten med K. M. til Flensburg.

Anno 1635 in Majo war jeg med Kong. M. vdi Norge, 
først vdi Flecherøen, huor 11. M. loed ligge en Skantze, som 
bleff kalditt Christiansøe, dernest vdi Christiania, siden paa Sølff- 
berguerchitt och for dett Sidste paa Raabberberguerchitt, kaldis 
Guds Gaflue, liggendis vdj Østerdallen, den Tiid vdj Aggershuus 
Len, nu vdj Thrundhiembs Len, 12 Mile fra Thrundhiemb, huor 
3 Aar tilforne jche Mange hafl’de werritt for Weyens Besuer- 
lighed Scbyid.

Anno 1637 sidst in Jannario war jeg med K. M. paa alle 
skaansche, hailandsche och blegindsche Grendtzfestninger, och 
ware de skaansche Commissarii, Her Thagge Thott Ott., Her 
Christoffer Wlffeld och Her Hendrich Huitfeld, med Høystbte H. 
M. sampt siuff aff Hoffiuncherne.

Samme Aar forlente K. M. mig naadigst med Lundenis 
Lehn, huor emod jeg affstoed Lister Len i Norge.
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Anno 1638 den 11 Octob. bleff jeg sampt Doct. Christoffer 
von der Lip, K. M» Geheim Raad, fra Flensburg, huor hol- 
steenische Landage holdtis, gesantsuiiß schichit till Gottorp till 
Hertug Fridrich, Hertug aff Holstein.

Den 13 Octob. vdi samme Aar bleff ieg allene schichitt 
fra Flensburg gesantswiiß til Hertug Augustum aff Saxen Law- 
enburg, som da war till Raseburg.

Den 20 Octob. vdi samme Aar bleff jeg gesantsuiiß 
schichitt fra Lychstad till Hamburg till D. Johannem Salvium, 
Kongeiig suedische Gesanter.

Anno 1641 jn Junio war jeg med K. M. till Bergen Herre- 
dage i Norge.

Anno 1644 den 3 Martij drog ieg med Kong. Maytl til- 
schibs fra Croneburg ind vdj Westersoen, och war inden Borde 
med Kong. M. paa Threfoldighed.

Den 16 May der effter war ieg med Kong. M. paa for^ 
Schib Threfoldighed, der K. M. slogis for Lister i Thynderhuus 
Len med 7 Schibe emod 28 suensche hollendische Schibe, 
och Gud gaff Hans M. Lvche och Seyer offuer dennom, saa 
H. M. beholte Platzen och Fienden maatte reterere sig ind i 
Lyster Dyb.

Den 1 Julij i samme Aar war jeg med K. M. paa samme 
Schib Threfoldighed, der H. M. slogis med den suensche 
Flode for Femmeren, och K. M. beholdte der och Platzen, Gud 
werre loffuit, och den suensche Flode maatte flye, och siden 
lagde sig jnd j Kiler Fiord for Christianpriis, paa huilchen 
Dag bleff schütt aff Threfoldighed 315 Schud, de ringiste 
halffue Cartover.

Den 10 Augusti j samme Aar war ieg med K: M: paa 
samme Schib, der de suensche Hollender, 22 Schibe sterche, 
motte K. M. for Dragee, och K. M. haffde jchun 9 Schibe 
hoes sig, och de suensche Hollender priisede Winden och 
vndseglede, och K. M. forfolgte dennom til Borringholm, huor 
de kom os aff Sigle.

Wdi gandsche Octobri Maanit i samme Aar war jeg med 
K. M. i Skaane, der H. M. med sin Armee sogte den suensche 
Armee, som General Horn fordte.

Den 11 Decemb. 1644 giorde jeg min Raads ^Ed paa
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Kiøbenhaffn Slott til K. M. i Her Christian Thomisens Ner- 
uerelse.

Anno 1645 Phil. Jacobj forlente Kong. M. mig naadigst 
med Dallum Closter och beholte jeg enda Lundenis Len det Aar.

Anno 1646 jn Julio war jeg med Kong. M. til Christiania 
i Norge til Herredage, som begyndtis den 8 Jul. och endliß 
i Norge den 13 ejusdem.

Anno 1648 in Augusto war jeg med Koning Fridricb vdi 
Norge til Christiania, huor Hans Kong. M. aff menige Stender 
i Norge bleff hyldit den ‘24 Augusti.

Anno 1648 den 25 Novemb. bleff ieg och 31 andre 
guode IVlend1) slagen til Ridder aff K. M. Kong Friderich den 
Thredie.

Iver Vind døde i Odense d. t7. Febr. 1658, hvor hans Ligbegjængelse 
fandt Sted i St. Knuds Kirke d. 27 Mai. Han os Konen, der først døde d. 
28 Juni 1667, ligge i Dalum Kirke.

’) Disse vare ifølge Vinds Optegnelse: Anders Bilde, Ove Gjedde, Hanni
bal Sehested, Gregers Krabbe, Hans Lindenov, Iver Vind, Niels Trolle, 
Christian Rantzov. Hendrik Blome, Falk Gjøe, (senere af en Anden 
rettet til Falk Lykke) Henning Valkendorff, Holger Rosenkrands, Wentzel 

iRothkirck, Knud Uifeld, Axel Urup, Frederik v. Buchwald, Mogens 
Sehested, Hendrik Rantzov, Jens Høg, Hendrik v. Ahlefeld, Sigvarl 
Urne, Niels Krabbe, Steen Bilde, Ebbe Uifeld Jacobsen, Iver Krabbe 
Tagesen, Flemming Uifeld. Frants Pogwisch, Ebbe Uifeld Christoffersen, 
Joachim Gersdorff, Hendrik Lindenov, Hendrik Bjelke og Christian 
Friis.
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Naar døde fiothweli!
Ved Capitain, Archivfuldmægtig Joh. Grundtvig.

Uagtet den bekjendte Bothwells Levnet, og særlig hans 
Ophold i Danmark, for faa Aar siden har været gjort til Gjen- 
stand for en grundig og omfattende Undersøgelse af Professor 
Schiern i Historisk Tidsskrift 3die Række 2det Bind Side 413 
—712, er der dog endnu flere Punkter netop i den sidste Del af 
hans Historie, som ingenlunde kunne siges at være fuldstændig 
opklarede1), og dette gjælder navnlig om Tidspunktet for Both
wells Død.

At Bothwell blev indsat paa Malmøhus i de første Dage af 
Aaret 1568, maa ansees for bevist ved de to Skrivelser des- 
angaaende fra Kong Frederik 2. til Lensmanden Bjørn Knas og 
Rigens Hofmester Peder Oxe, af 28 Dec. 1567 og 1 Jan. 1568 
(Schiern Side 649). At han derefter i den sidste Halvdel af 
Juni Maaned 1573 blev flyttet derfra til et andet og strengere

Det er saaledes meget paafaldende, at følgende Sted i Resens Frederik den 
2dens Krønike Side 42, aldeles er undgaaetden lærde Forfatters skarpe Blik: 
»Udi samme Dage [o: Juli 1560] kom Her Jacob, Grefvc af Bondevild, Rigens 
Admiral i Skotland, ind udi Danmarck til Kongen, blcff vel empfangen; 
oc som hånd videre til Tydskland vilde lorrevse, blefl' hånd baade aff 
Kongen oc Hertugerne af Holsten giennem Jylland og Hertugdømmet 
ledsaget.« Mulig vilde Forfølgelsen af dette Spor have kunnet lede til nær
mere Oplysning angaaende Bothwells Forhold til Anne Trundsdatter, 
der vanskelig kan henlægges til noget andet Tidspunkt. iJfr. Schiern 
S. 422). Ligeledes har Forfatteren vistnok overseet, at den hos Resen 
S. 120 omtalte skotske Capitain Elers utvivlsomt er Clark, opstaaet ved 
en Fejllæsning af Clerc, som Navnet ofte skrives.
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Fængsel, vide vi af den franske Gesandt Charles Dancays Brev 
til Kong Carl den 9de fra Kjøbenhavn 28 Juni 1573; og at dette var 
Dragsholm Slot, findes vel kun angivet i den berømte franske Hi
storieskriver Aug. de Thous Historiarum sui temporis Opera, men 
det bestyrkes ved en skreven Vedtegning i et Karen Brahes Biblio- 
thek i Odense tilhørende Exemplar af D. Poul Ebers Calenda
rium, der angiver, at »den skotske Greve« blev indsat paa 
Dragsholm d. 16 Juni 1573 (Schiern S. 688 f.)1). At Both- 
well døde paa Dragsholm i 1578, findes kun i Resens Kong 
Frederik den Andens Krønike S. 315, men det bestyrkes af en 
Meddelelse i Magazin til den danske Adels Historie I, 116, der 
angiver, at »den skotske Greve« døde paa Dragsholm 14 April 
1578. (Schiern S. 692)-).

Del sees heraf, at det egenlig kun er Bothwells Indsæt
telse paa Malmøhus, der kan siges at være constateret, hvor
imod baade hans Flytning til Dragsholm og hans Død der 
kun støtte sig paa enkelte spredte Angivelser, som kunne 
være fejlagtige, og dette gjælder navnlig om Tidspunktet for 
Bothwells Død.

Om dette Spørgsmaal udtaler Professor Schiern sig nu 
saaledes i sin ovenomtalte Afhandling S. 690 ff. »Efter at 
man havde indesluttet Bothwell i Dragshohn, var Jarlen snart 
bleven saa fremmed for Verden, at han endog, førend han 
havde opgivet Livet, allerede en Tid lang kunde gjælde for død. 
Grunden til, at et saadant Rygte kunde opstaae, havde for
modenlig sin første Grund i en Forvexling af Personer. In
denfor de samme Mure, bag hvilke Bothwell maatte tilbringe 
sine sidste Aar, befandt sig ogsaa en Landsmand af ham; den 
samme John Clark, der var bleven dømt paa Kjøbenhavns Slot, 
var ogsaa bleven ført til Dragsholm; . . . førend Fængslets 
Dørre havde aabnet sig, døde Clark i Foraaret 1575. Det er

Saavidt jeg har bemærket, findes denne Angivelse først i den her
værende engelske Legationspræst, Mag. R. S. Ellis’ Latter years of James 
Hepburn, Earl of Bothwell etc. London 1861. 4t0, efter en Meddelelse 
af afdøde Professor Kall-Rasmussen.

'*) Hvorledes Munchs Norske Maanedskrift 111, 437 f., som udkom 1857, 
har kunnet fortælle, at Bothwell døde d. 14de Apr. 1572 paa Malmøhus, 
hvortil han var ført tilbage fra Dragsholm, er temmelig ufatteligt, men 
det har upaatvivlelig ikke det mindste at sige.
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indlysende, hvor let den Nyhed kunde misforstaaes, der meldte, 
at den anseete Skotte var død paa Dragsholm, og at den er 
bleven misforstaaet, fremgaaer tydelig nok af et Sted i William 
Cecils Dagbøger, i dem træffer man under Juli 1575 denne 
Melding fra Skotland: »Der kom Efterretninger fra Danmark 
om, at Jarlen af Bothwell og Kaptain Clark vare døde i deres 
Fængsel, men senere har alene Kaptain Clarks Død bekræftet 
sig, hvorimod Bothwell kun er stærk opbovnet, og ikke død«. 
Det kan tænkes, at den danske Regjering, for at slippe for 
videre Overhæng angaaende Bothwell, selv har gjort Sit til al 
udbrede det Rygte, hvorefter Jarlen ej længer var i Live. Her
for kunde i det Mindste den Omstændighed tale, at den sidste 
skotske Rekvisition om Bothwell, hvortil vi kjende, er frem
kommen i Danmark den 29de September 1575, og at en ellers 
saa vel underrettet Mand, som den franske Minister, Charles 
Dancay, da han kort Tid efter, den 24de November 1575, 
sendte sin Konge Beretning om denne Rekvisition, har kunnet 
tilføje den urigtige Bemærkning, at den skotske Jarl nu imid
lertid ej længer var blandt de Levendes Tal. Dødsspiren 
brugte endnu nogle Aar til at udvikle sig. Først over ti Aar 
efter, at Bothwell var bleven anholdt paa Kysten af Norge, og 
først efter at han havde tilbragt benved fem Aar i Fængslet 
paa Dragsholm, døde han her den 14de April 1578.« Hertil 
knytter Professoren fremdeles følgende Anmærkning: »Samme 
Aar — skriver Resen under Aaret 15781) — døde ocsaa 
den Skotske Greffve Botuell udi sit langvarendis Fængsel paa 
Dragsholm oc bleil begrafven udi Faareveile. Kong Frederichs 
den Andens Krønike. S. 315. Dødsdagen antages ikkun efter 
Antegnelsen til Poul Ebers Calendarium, i Magazin til den 
danske Adels Historie, I, 116. Fyrst Labanoff i hans Pièces et 
documents relatifs au comte de Bothwell, og Teulet i hans 
Lettres de Marie Stuart fejle endnu ved at antage Bothwell 
for død i Aaret 1575, og Fejlen er ikke bleven rettet af Mignet 
(Histoire de Marie Stuart, 1, 413), idet han lader ham døe i 
Aaret 1576«.

Den Opfattelse, som Professoren her gjør gjældende, er 
iøvrigt ikke ny. Jdeen til Hypothesen om, at den danske Re-

) Dette er dog ikke ganske rigtigt; Resen siger: »Tid«.
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gering selv udspredte Rygtet om Bothwells Død, skyldes vist
nok Professor Tyge Becker, der i Folkekalender for Danmark 
1854, S. 53, i en lille populær Afhandling om Adelersborg, 
yttrer med Hensyn til Bothwells foregivne Afsindighed, at den 
»maaskee var et Rygte, Regeringen lod udsprede, for at slippe 
for videre Overhæng i denne Sag*. Denne Tanke blev siden 
videre udviklet af Pastor Ellis i hans ovenfor nævnte Skrift om 
Bothwell, der udkom i I860. Ellis siger saaledes i det om
talte Skrift, S. 4: »It seems, too, that the Danish government, 
wearied by the Scottish and English demands on the one hand, 
and the French entreaties on the other, willingly permitted the 
report to be spread abroad that Bothwell died in 1575: this 
would put an end to a course of diplomacy, which was begin
ning to run unsmoothly, and the Danish government had it 
in its power to keep him so closely confined at Drachsholm 
that he migth, as regarded foreign powers, be the same as 
dead to all intents and purposes«. — Da imidlertid kun Pro
fessor Schiern har indladt sig paa at begrunde denne Opfat
telse, kunne vi her ene bolde os til ham.

Som man seer af det ovenfor Citerede antager Professoren 
uden al nærmere Undersøgelse Notitsen hos Resen og i 
Calendariet for aldeles paalidelig, ene støttet paa den Hypo- 
these, at den danske Regering forsætlig havde udspredt Rygtet 
om hans Død i 1575 for at undgaae «Overhæng«; og forklarer 
Muligheden deraf ved en anden Hypothese, nemlig om en For- 
vexling med Clark, idet han uden videre forkaster alle de 
Vidnesbyrd, der tale imod denne Antagelse.

Der er nemlig meget, som taler imod denne Opfattelse. 
Den franske Minister i Kjøbenhavn, Charles Dancay, som kom 
hertil i 1550 og døde her i 1589, (See Historisk Tidsskrift IV, 
143), og som paa Embedsvegne i høj Grad interesserede sig 
for Bothwell, og bestandig stod i Forhandling med den danske 
Regering angaaende ham (See Schiern S. 653. 676. 681 og fl. 
St.) melder sin Konge Carl den 9de fra Kjøbenhavn under 
24de November 1575, at Bothwell er død1). Marie Stuart ud-

Denne Notitse af Dancays Breve findes først anført i »Blandede Anmærk
ninger især om Manuskripter henhørende til den danske Historie« i 
Suhms Nye Samlinger Hefte 3 og 4. Kjøbenhavn 1795. S. 109, og senere
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taler i et Brev til Erkebispen af Glasgow, James Beaton, skrevet 
i hendes Fængsel i Sheffield 1 Juni 1576, at man har under
rettet hende om Bothwells Død; og hendes fortrolige Ven 
Erkebispen svarer fra Paris 30te Juni 1576, at det allerede er 
lang Tid siden, at han erfarede det1). Fyrst Al. Labanofl, der 
har brugt sit halve Liv til at samle alle mulige Oplysninger til 
Marie Stuarts og dermed tillige til Bothwells Historie, siger i 
sin Lettres de Marie Stuart, London 1844, IV, 310: »»1576 en 
avril le comte de Bothwell meurt à Malmoe, ou le retenait le 
roi de Danemarc« ; og ham følger Mignet, Histoire de Marie 
Stuart Paris 1851. Da Labanoff imidlertid senere blev bekjendt 
med Dancays Beretning, rettede han, i sin Pièces et docu
ments relatifs au comte de Bothwell, St. Petersbourg, 1856, 
8.-), sin Angivelse til November 1575, og hertil slutter sig den 
udmærkede Lærde A. Teulet ved det franske Rigsarchiv, som 
har udgivet den saa fortrinlig redigerede Samling til Skotlands 
Historie : Papiers d’état, pièces et documents, inédits ou peu 
connus, relatifs à l'histoire de 1’ Ecosse au 16me siècle. Paris 
1852--55. Tome 1—Hl. 4to, i sit senere mindre Arbejde: Let
tres de Marie Stuart. Paris 1859.

Det sees saaledes, at alle udenlandske Kilder ere enige i 
at antage Bothwell for død i November 1575, og til dette Re
sultat er det, at jeg her skal knytte et Par nye Oplysninger 
fra en Kilde, som ikke hidtil har været benyttet, nemlig Regn
skaberne for de vedkommende Slotte. Hvorvidt der enduu 
existerer Regnskaber for Malmøhus for disse Aar kan være 
tvivlsomt3), Regnskaberne for Dragsholm haves ialfald ikke,

i Nva Handlingar rorande Skandinaviens Historia I, 116 (Jfr. Schiern 
S. 692).

*) Det første hos Labanofl' »Lettres de Marie Stuart«. London 1844, IV, 
330. Det andet samme Sted 312. Det er besynderligt, at Schiern ci
terer Keith, History of Scotland Appendix 141, hvor dog kun et Brud
stykke af Brevet findes.

-) Dette Skrift kjender jeg kun af Omtalen hos A. Teulet i hans Lettres 
de Marie Stuart. Professor Schiern synes at have benyttet det selv, men 
siger ikke hvor.

s) Professoren siger rigtignok (S. 651 Anm. 1) at han har søgt Oplysninger 
om Bothwell fra Malmøhus, men dette er dog neppe det. rette Sted.
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men der findes dog i Rentekammerarchivet, i Kongerigets Ar- 
chivs 2den Afdeling, som Bilag til Rigens Regnskaber, temmelig 
udførlige Extracter af de Lensregnskaber, som hvert Aar bleve 
hørte (□: reviderede) og kvitterede paa Rentekammeret, og 
disse Extracter begynde netop med Aaret 1567. Efterseer man 
nu nærmere disse, da indeholde de følgende Notitser, der ved
komme Bothwell.

I »Extracter aff alle the Regenshaff paa Kronens Lhenn 
vdj Danmarck, Norge och Førstendomit Holstenn, som ere 
hørtt och quiterett Anno 1570« følg-, findes saaledes for Mal- 
møhuses Vedkommende følgende:

1. Under »Wisse och Wuisse Inndkomst till Malmoe- 
huufi, frann Philippi och Jacobi dagh [o: 1 Maj] Anno 67 och 
til Philippi och Jacobi dagh Anno 1568, som Bjørnn Kaas 
giorde Regenskaff for«, i Opregningen af de forskjellige 
Udgiftsposter blandt andet: »Vdgiffuett till thennd skodske 
greffuis behouff«1). I Extracten for 1 Maj 1568 til 1 Maj 1569 
findes paa samme Maade anført: »Giffuitt for huis kiøpt er 
till thennd Skodske greffuis behouff, som sidder fangenn 
paa Malmøehuufi«. 1 Extracten for 1 Maj 1569 til 1 Maj 1570 
ligeledes »Item For winn, Thystøll, sucker, Ingefer, Pudder, 
Pepper och Andet kiøfft thill thend Skodsche greffuis behoff«. 
I Extracten for 1 Maj 1570 til 1 Maj 1571 ligeledes »Giffuet 
for alle hande Adschilligt Kiøfft thill thend Skodske greffuis 
behoff, som sidder ther fangenn«. I Extracten for 1 Maj 
1571 til 1 Maj 1572 ligeledes: »Giffuet for alle hannde Ad
schilligt kiøfft thill thend Schodsche greffuis behob«. I Ex
tracten for 1 Maj 1572 til 1 Maj 1573 endelig ligeledes: 
»Giffuit for alle haannde adskelligtt køfftt till Slotzherrenns Jtem 
till thennd Skodtske greffuis och Slotenns behoff.« I Extracten 
for det følgende Aar fra 1 Maj 1573 af findes Intet om 
Bothwell.

Rigsarchivet i Stockholm derimod vil meget sandsynlig være i Besid
delse af Regnskaber for Malmøhus fra den Tid. Med Hensyn til Drags
holm synes Forfatteren dog ingen Undersøgelse at have anstillet.

,) Hvormeget der særlig er kommet paa denne Post, kan ikke sees, 
da der kun findes opført en samlet Sum for en stor Mængde forskjel
lige Poster.

Danske Samlinger. IV. 2
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Vende vi os dernæst til Extracterne for Dragsholm, da 
finde vi:

2. Under »Wisse och Wuisse Indkomst thill Drachsholm Frann 
Philippi et Jacobi dag Anno 71 thill samme Aars dag igenn 72, som 
Frandtz Lauritz en giorde Regenskaff for«, paa samme Maade 
som ved Malmøhus mellem Udgifsposterne anført blandt andet: 
»Forspisett paa Slottet thill Slottens och Ladegaardens daulige 
folck, Och Capitein Klerck, som ther sidder fangenn«. I Ex- 
tracten for Paaske 1572 til Paaske 1573 findes Intet om Clark. 
I Extracten for Paaske 1573 til Paaske 1574 findes følgende: 
»Forspisett paa Slotthet och vdj Ladegaarden till Slotthenns 
daglige folck ther sammestedz, till thend Skodske greffue och 
Capitein Johann Klerck, som ther sidder fangenn«. 1 Extracten 
for Paaske 1574 til Paaske 1575 ligeledes: »Sammeledis tiii 
thennd Skodske greffue Och Capiteinn Klerck, som sidder 
fanngenn paa Slottitt«; og nedenfor, hvor Udgiften nær
mere specificeres, som ikke i nogen af de ovenfor nævnte 
Extracter, tillige følgende: »Rug, hvor aff er forbagett oc for- 
spiisett Tiil fangernne, 2| pund 1 sk? meel. — Byg oc Maltt 
forbrygget oc forspiisett tiill fangernne 9 pund«. I Extrac
ten for Paaske 1575 til Paaske 1576 ligeledes: »Item til 
den Skotske gruue oc Captiin Johann Clerick, som sad 
fangenn«, og længere nede sammesteds: »Rug och Miell 
huor aff er forbaget oc forspisit Till fangernne 8 skpr. — 
Byg och Malt, huor aff er forbrygdt oc forspisit Till fan
gernne., 4| pundt«. I Extracten for Paaske 1576 til Paaske 
1577 ligeledes: »Sameledis [udgivet] till Johanne berch1), som 
sad fangenn«, og længere nede: »Rug och Meell, huor aff 
er forbagit oc forspissett Till fangenn 11| skpr. — Byg oc 
Maltt, huor aff er brygit oc forspissit thill fangen 2| pd.« 
I Extracten for Paaske 1577 til Paaske 1578 findes Intet om 
Clark, uagtet netop denne Extract er ganske usædvanlig ud
førlig.

Det fremgaaer heraf, at Bothwell er blevet indsat paa Malmø
hus inden 1 Maj 1568, hvilket saaledes ganske stemmer med 
det ovenfor anførte, at han kom der i Januar 1568. Det synes

’) Utvivlsomt en blot Fejllæsning af »Johann Clerch«, som der formodenlig 
har staaet i Regnskabet.
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fremdeles at fremgaae heraf, at Bothwell kom fra Malmøhus 
inden 1 Maj 1573, og dette stemmer ganske vist ikke ret med 
de ovenfor anførte Vidnesbyrd for, at han først 16 Juni 1573 
blev indsat paa Dragsholm. Men selv om man ikke vil antage det for 
sandsynligt, at Sørejsen fra Malmø til Dragsholm i de Tider kan 
have medtaget de mellemliggende 6 Uger, saa er dette Tidsrum 
dog ikke længere, end at man kan antage det for rimeligt, at 
den ham vedkommende Udgift paa Malmøhus ikke er funden 
betydelig nok til specielt at nævnes i Extracten. Dette gjør 
dog heller ikke videre til Sagen, thi af Dragsholms Extracter 
fremgaaer det jo nemlig, at Bothwell er kommet der en længere 
Tid inden Paaske 1574, hvilket godt stemmer med Calendariets 
Angivelse, at han kom der 16 Juni 1573. Med Hensyn til 
Tidspunktet for hans Død fremgaaer det endelig heraf, at den 
maa have fundet Sted efter Paaske 1575 og inden Paaske 
1576. Dette vil, som man seer, aldeles ikke stemme med 
Angivelsen om hans Død i Aaret 1578, men passer overmaade 
godt til Dancays Ansættelse af hans Død til November Maaned 
1575 eller lidt tidligere. Hvad nu fremdeles Clark angaaer, da 
fremgaaer det af Extracterne, at han kom paa Dragsholm en læn
gere Tid inden Paaske 1572, og dette stemmer ganske med Angi
velsen hos Resen og i Calendariet, at han kom der 8 August 15711). 
Det fremgaaer fremdeles, at han først er død efter Paaske 
1576, men inden Paaske 1577, men dette vil aldeles ikke 
stemme med Angivelsen om, at han døde 14 April 1575. Disse 
Oplysninger om Clark vise saaledes tydelig, at ingen Forvex- 
ling med ham kan have foranlediget eller lettet Udspredelsen 
af noget Rygte om Bothwells Død2). De Vidnesbyrd, der inde
holdes i disse Regnskabsextracter, tjene saaledes afgjort til at

Den Omstændighed, at Extracten for 1572—73 ikke nævner Clark, seer 
jeg mig ikke istand til at forklare, med mindre det skulde være muligt, 
at Clark ikke sad uafbrudt paa Dragsholm den hele Tid, men har været 
paa fri Fod et Aarstid. Kun bør bemærkes, at vedkommende Extract rig
tignok er ganske ualmindelig summarisk og kortfattet.

2) At XVill. Cecils Dagbøger, som ovenfor anført, (Schiern S. 691) i Juli 
1575 siger, at Clarks Død har bekræftet sig, kan ikke tillægges nogen 
Vægt ligeoverfor Kegnskabernes tydelige Bevis for, at han levede ialfald 
langt ind i Aaret 1576.

2*
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bestyrke den Ansættelse af Bothwells Dødstid, om hvilken alle 
udenlandske Kilder ere enige.

Mod alle disse samstemmende Vidnesbyrd paa den ene 
Side staaer nu paa den anden Side kun Resens Kong Frederik 
den 2dens Krønike og den i Magazin til den danske Adels 
Historie meddelte anonyme Notits, som Professoren (urigtigt 
— hvorom siden mere —) angiver at være efter »en Anteg
nelse i et af Poul Ebers Calendarier, i Karen Brahes Biblio
thek i Odense.« (Schiern S. 692, Anm. 2. Jvfr. S. 689, 
Anm. 2 og S. 694, Anm. I)1).

Hvad nu først Resen angaaer, da er han som bekjendt 
ingenlunde nogen særdeles paalidelig Hjemmelsmand; han be- 
gaaer meget ofte Fejl, og det meget paafaldende og ganske 
uundskyldelige, for Exempel naar han S. 231 lader Kong Fre
derik 1stes Enke, Dronning Sofie, døe i 1569 istedenfor i 1568, 
eller naar han først S. 315 lader Kong Frederik 2dens Broder 
Hertug Magnus døe i 1579, derpaa S. 329 omtaler ham som 
levende i 1581, og endelig S. 337 lader ham døe 18 Maj 1583, 
hvilket ikke heller er rigtigt, da han døde 12te (eller 13de) 
Marts samme Aar. Ja ogsaa i selve Bothwells Historie findes 
der paafaldende Unøjagtigheder og Modsigelser. Medens det er 
afgjort, at Bothwell kom paa Malmøhus 1568, ogmaa antages, at han 
døde paa Dragsholm, lader Resen ham først komme paa Malmøhus 
i 1571, og lader ham ogsaa døe der. Efter at have omtalt Thomas 
Buchanans Mission i 1570—71 siger han nemlig S. 262: »>Oc 
elfter der bleff ingen anden videre Andfordring giort, bletf 
Bothuel ofver til Malmøe Slot, oc Capitein Clarich den 8 Au- 
gusti til Dragsholm udi Sædland forskicket, hvor de oc 
begge døde under samme Forvaring.« Derpaa omtaler han 
ikke Bothwell før S. 315, hvor han saa, som ovenfor er 
anført, uden videre siger, at han døde paa Dragsholm i 
1578.

Der bliver altsaa egenlig kun tilbage den Kilde, som Professor 
Schiern Side 692 betegner som »»Antegnelsen til Poul Ebers

1) Ge. Buchanans Udsagn om, al Bothwell døde »fere post decennium« 
efter 1567 (Schiern Side 694), er nemlig altfor ubestemt til at kunne 
bevise noget.
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Calendarium, i Magasin til den danske Adels Historie I, 
116« *).

Om denne Kilde bliver det derfor nødvendigt at tale lidt 
nærmere og meddele nogle Oplysninger, som ere grundede paa 
en nærmere Undersøgelse af selve den paagjældende Bog, som 
jeg skylder Bibliothekaren ved Karen Brahes Bibliothek, Hr. 
Adjunkt Vogelsang, min Tak for at have erholdt udlaant til Af
benyttelse. Det fremgaaer nemlig af denne Undersøgelse: 1) at

*) Her er imidlertid indtraadt en underlig Confusion, som jeg maa be
nytte Lejligheden til at oplyse. Det er slet ikke Antegnelserne af det i 
Karen Brahes Bibliothek i Odense bevarede Calendarium Historicum af 
D. Poul Eber, (udgivet af hans Sønner. Wittenberg. 1582. 4to), som 
lindes meddelte i Magazin til den danske Adels Historie 1, 93—120; men 
derimod, som Magazinet selv angiver, et Danske Selskab af Herredsfoged 
Christen Testrup i 1751 skjænket Haandskrift, som nu kan findes paa Kon
gens Bibliothek i Ny kongelig Samling, 4to, under Numer 1278, b. Efter 
dette Haandskrift har Magazinet trykt det meste af hvad der angik Aarets 
4 første Maaneder, nemlig 252 Notitser af Haandskriftets 279. Det er 
derfor lidt besynderligt, naar Professor Schiern, for at oplyse hvad 
der staaer i det nævnte Haandskrift, skriver til Odense om at eftersee 
en Antegnelse i Calendariet i Karen Brahes Bibliothek. (Jfr. S. 694 i 
Anm. 1). Naar man nærmere undersøger Sagen, viser det sig imidler
tid, at det nævnte Haandskrift er et Slags Udtog af Antegnelserne i det 
det ofte omtalte Calendarium, idet det har optaget 1009 af de ialt 
1500 Antegnelser, som Calendariet indeholder; og der bliver der
ved — dog Forfatteren aldeles ubevidst — alligevel en Slags Me
ning i at corrigere Haandskriftet efter Calendariet. Ophavsmanden til 
denne Confusion er nok forresten egenlig Pastor Ellis, der i sit oft- 
nævnte Skrift fra 1861 bruger næsten aldeles de samme Ord om det 
paagjældende Stykke i Magazinet, som Professor Schiern i 1863, nem
lig: -This xvork is the commencement of the publication of a Manu- 
script in the collection or library of Karen Brahe at the Nunnery (Frø
kenkloster) at Odense, and contains only the entries relating to the 
months January to April.» Etatsraad Worsaae gjentager det i en Ar
tikel betitlet »Bothwells Grav i Faarevejle Kirke», i Illustreret Tidende 
for 1862, Nr. 123, idet han siger: »Haandskriftet findes i Karen Brahes 
Bibliothek i Odense. Kun Begyndelsen deraf er trykt i Magazin til den 
danske Adels Historie 1ste Bind.« Dette burde neppe være hændt 
Professor Schiern, der kort forud i den oftnævnte Afhandling S. 678 
er saa overordenlig streng imod Professor T. Becker og Etatsraad 
Worsaae, i Anledning af, at de begge have gjort sig skyldige i den 
aabenbar langt ringere Forseelse, tilmed i rent populære Arbejder, at 
forvexle George og Thomas Buchanan.
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de her paagjældende Notitser skyldes Ejler Brockenhus til 
Nakkebølle i Fyen, fød 29 Jan. 1548, død efter 15 Oct. 1602, 
en Søn af den Jacob Brockenhus til Nakkebølle, der var Ad
miral i Syvaarskrigen og blev fangen ved Bornholm i 1563 
(Jfr. Resen S. 84); 2) at Bogen først er udkommet 1582, og 
at Ejler Brockenhus først fik den i Eje den 26 October 1584, 
og at altsaa hans Vedtegninger om Begivenheder, der ere 
ældre end denne Dag, ikke ere skete samtidig, men senere, 
efter mundtlige eller skriftlige Meddelelser; 3) at der, som 
rimeligt, mellem de over 1400 Antegnelser, der skyldes 
Ejler Brockenhus, er indløbet enkelte Fejl og Uagtsom- 
heder, selv med Hensyn til saadanne Antegnelser, der kunne 
være gjorte samtidig med Begivenhederne. Delte er saaledes 
Tilfældet med Ansættelsen af Marie Stuarts Henrettelse til 18 
istedenfor 8 Februar 1587, af Churfyrstinde Anna af Sachsens 
Død baade til 1 August og 1 October 1585, af Erik Norbys 
Mord baade til 13 og 23 August 1585 og af Erik Muncks Ind
sættelse paa Dragsholm baade til 6 og 8 August 1586, og 
endelig Ansættelsen af Dr. Hieronimus (Thenners) Død i sit 
Fængsel paa Dragsholm til 13 Marts 1570, uagtet det af Ny 
Danske Magazin Vi, 223 sees, at han levede endnu 10 Januar 
1571, og Conferentsraad Werlauff siger sammesteds, Side 217, 
at »naar han er død, vides ikke.« Det fortjener at bemærkes, 
at af de fem her nævnte iøjnefaldende Fejl knytte de to sig 
netop til Dragsholm. Hvorfra Ejler Brockenhus kan have havt 
disse Underretninger særlig om Statsfangerne paa Dragsholm, 
derpaa kan man kun gjætte. Mulig kunde det staae i en vis 
Forbindelse med, at hans Navne og Slægtning, Ejler Brocken
hus til Søndergaard, den 14 August 1584 blev indsat paa 
Dragsholm, hvor han efter Resens Frederik den Andens Krø
nike S. 342 ogsaa endte sine Dage.

Ejler Brockenhuses Optegnelser staae saaledes her lige- 
overfor Regnskabsextracternes Vidnesbyrd; og medens det — 
som ovenfor viist — let kan tænkes, at der kan være indløbet en 
Fejl i hine, saa maa disse nødvendig være affattede med 
megen Nøjagtighed, og det lader sig vanskelig tænke, at noget 
Væsenligt af et Regnskab kunde blive forbigaaet, ialfald ikke 
noget, som nødvendigvis maatte øve en kjendelig Indflydelse 
paa selve Størrelsen af Udgiften, og saaledes paa hele Regn-
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skabets Balance. Man ledes ved denne Betragtning til den be
stemte Anskuelse, at 1) Dagen for Bothwells Død endnu 
ikke lader sig angive; 2) at Bothwell sandsynligvis er død, 
som Dancay angiver, i November 1575, eller, som Labanoff 
tidligere antog, i April 1576; 3) at Ejler Brockenhuses An
givelser af Aarstallene for Bothwells og Clarks Død ikke 
kunne være rigtige; og man ledes fremdeles til den Antagelse 
— som jeg dog udtrykkelig kun vil fremsætte som en Hypo- 
these — at der for Bothwells Vedkommende i Antegnelserne 
burde staae, istedenfor 14 April 1578, enten 14 April 
1576, eller ogsaa (Jen 14de i en meget senere Maaned i Aaret 
1575; og for Clarks Vedkommende, istedenfor 14 April 1575, 
som ikke kan være rigtig, burde staae enten 14 April 1577, 
eller ogsaa den 14de i en meget senere Maaned i Aaret 1576. Saa- 
meget er ialfald tydeligt, at der efter den Bestyrkelse, som her 
er fremkommet for den tidligere Antagelse om Tidspunktet for 
Bothwells Død, vil behøves mere end kunstige Hypotheser 
for at bortforklare de samstemmende Angivelser baade af dem, 
der, som Marie Stuart og hendes Venner, vare meget inter
esserede i at vide rigtig Besked i denne Sag, — af alle de euro
pæiske Lærde, der mest have beskjæftiget sig med Bothwells 
Historie, — og endelig tillige af de fuldstændig uinteresserede 
Regnskabsextracter, hvis Forfattere aldrig have kunnet ane, at 
deres beskedne Værker efter 300 Aars Forløb skulde komme 
til at tjene som Voldgift i Sager af den Natur.
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Til Højesterets Historie under Frederik IV.
Meddelt af C hr. Bruun.

Da Christian Reitzer, Stiftamtmand i Throndhjem, den 
22de Februar 1725 fik Befaling af Frederik IV til at træde ind 
som Medlem af den Geheime-Inqvisitions-Commission, var Hen
sigten hermed, at han, som i mange Aar havde været Assessor 
i Høiesteret, skulde veilede til Oplysning om, hvad der kunde 
være passeret i en og anden Sag til Rettens Forvendelse (se 
Mnemosyne, I, S. 250—52). Som Følge heraf forfattede Reit
zer en vidtløftig Memorial, hvori han gav en meget sørgelig 
Skildring af den Maade, paa hvilken Sagerne førtes for denne 
Landets høieste Domstol, baade fra Assessorernes og Procura- 
torernes Side. Denne Memorial, dateret 19de October 1725, 
som findes i Geheime Archivet, (Aflevering fra Justitsministeriet, 
Skab 11, Pakke 111, Nr. 16), er for vidtløftig til her at med
deles, men det behøves heller ikke, da de to i det Følgende 
aftrykte Aktstykker for en stor Del ere et Uddrag af den. 
De Oplysninger, som fremkom ved den anstillede Undersøgelse, 
vare meget graverende for mange af Rettens Medlemmer; men 
man maa dog være noget varsom med at fæste fuldkommen 
Tillid til dem, thi Commissionen erklærede selv, at den ikke 
turde være sikker paa, at hvert tyvende Menneske, som blev 
forhørt, havde talt Sandhed, og at den følte sig overbevist 
om, at mange havde aflagt falsk Ed paa hvad de havde be- 
kjendt.

Udfaldet af den hele Undersøgelse var meget ubetydeligt. Justi
tiarius, Etatsraad Christian Scavenius blev afskedigeti Marts
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Maaned 1726J). Ved Forhøret over ham, reistes følgende Be
skyldninger imod ham: 1) at han havde taget imod et Sølv-Blæk
hus af en Jøde Unna; han forsikkrede, at han havde betalt 
det for mange Aar siden. 2) at han havde taget imod mange 
Slags Naturalia; med Hensyn hertil sagde han, at slige Baga
teller vare bragte i hans Hus, men han vidste ikke fra hvem 
eller hvorfor. 3) at han havde ladet sig bestikke af Grevinde 
Schack, da hun havde en Sag for Høiesteret. Scavenius op
lyste, at han havde en aarlig Pension af Grevinden for at føre 
hendes Regnskaber; sidste Gang havde han ført Regnskabet 
for to Aar, og derfor havde hun foræret ham et Par Øreringe 
til en Værdi af 600 Rdl. Scavenius »declarerede derhos, at om 
Nogen kunde med Sandhed paasige ham eengang i 28 Aars 
Tieneste at have taget imod 100 Rdlr. i Foræring, saa vilde 
han have tabt Ære og Liv.«

Foruden Scavenius blev en af Høiesterets-Assessorerne 
Justitsraad L. Kreyer afskediget. Fra ham foreligger en Be- 
kjendelse skreven til Kongen, som er aftrykt her som det tredie 
Aktstykke. Originalerne findes i Geheimearchivet, Aflevering 
fra Justitsministeriet, Skab 11, Pakke 111, Nr. 15, 18 og 33.

1.
Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre.

Iblandt de Ting, som Eders Kongel. Mayfc haver allernaa- 
digst befalet Os udi den geheime Inquisitions-Commission at 
undersøge, er i Særdelished Rettens Krænkelse ved Skienk og 
Gaver udi Eders May1® Høyeste Ret, Samme høyst priiselige 
og af en ey mindre Christelig end faderlig Omhue for Rigernes 
Velfært sig reisende Befaling have vi og, hvad Eders MayS 
Høyeste Ret angaar, allerunderdanigst effterlevet, og daglig

Afskeden lyder saaledes: »Fr. IV etc. Vor Gunst tilforn, Vi give Dig 
tilkiende, at Vi hermed i Naade vil have dig forlovet fra din hidindtil, 
som Justitiarius i Vores Høyeste Ret, hafde Charge og Betiening. Der
efter du dig allerunderdanigst kan viide at rette. Befalende dig Gud, 
Skrevet paa Vort Slot Friderichsberg den Martii Anno 1726. Under 
vor Kongelig Haand og Signet". (Aftrykt efter en Concept, i hvilken Da
toen ikke er tilføieti.
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meere og meere befunden, at begge Riger og Undersaatteme 
i Almindelighed sukker og skielver for denne Rets nu en rum 
Tid befundene /xzr/zVskhed Egennyttighed og visse deri værende 
personers og factionem dominât. Men tillige maa vi bekiende, 
at denne Undersøgning er i Commissionens Drifft af Os befun
den at være den allervanskeligste, baade i henseende til per
sonerne og Suiterne: Thj som vj vel allerunderdanigst maa 
sige, at vj ikke tør troe, at hvert tyvende Menniske af dem, 
som for Commissionen har mødt, have reent ud bekiendt Sand
heden, omendskiøndt de intet derved for dem selv havde at 
frygte; Saa var Sandheden end mindre at faa, naar nogen ved 
deres Bekiendelse kunde i en eller anden henseende frygte for 
sig selv. De som noget beviisligt herom skulle kunde sige, maatte 
være endten parterne selv, eller deris Commissionairs og procu
ratores, hvilke alle for at skiule deris egen Skam offte heller 
giøre en falsk Eed, end bekiender paa og imod sig selv, efterdj 
Samvittigheden ej trykker alle Mennisker og mindst dem, som 
ey have undseet sig for at forvende Retten, og forføre Dom
merne ved utilbørlige og syndige Gaver, hvorfore hertil Vilde 
udkræves en langt strengere inquisitions maade, end den som 
i vores Commission kunde have sted. Og naar det da skeede 
og Sandheden udi alle Sager kom for Lyset, var dog Tingen 
saa délicat, at Eders May? , hvis Naadefuldhed er ey mindre end 
Retfærdigheden, vel ey gierne skulle see alle deraf flydende Suiter. 
Eders Kongelige Mayl8 Høyeste Ret vilde komme i et ubeskriveligt 
Udraab, baade inden og uden Lands, som nu ikkun inden Lands tviv
les om. Eders May??. og Nationens Ære vilde derved utroligen lide 
og Deris egen tranquillitet og Roe ved mangfoldige Klagemaaler 
forstyrres, saasom alle som i disse sidste Aaringer med eller 
uden føye meente sig af Høyeste Ret at være fornærmet og 
det nu have afglemt, ville raabe om Opreisning og revision. 
Ja, Allernaadigste Konge og Herre, det var at befrygte, at om 
Commissionen hafde gaaet ind i alle particulariteter, opdaget 
hvad uforsvarligen kunde være skeet og Undersaatterne derved 
var overbeviist, at Eders May* nøye og tilfulde viste alle fore- 
løbne Uretfærdigheder og Corruptioner, de da visseligen ville 
vente, at en saa retfærdig Monarch strengeiigen maatte straffe 
de som havde besmittet Eders Mayä eget allerhøyeste Dom
mer-Sæde med saa skammelige Forgribelser og lade forandre
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alle de Domme, som i Deris Kongelige Navn imod Billigheden 
var afsagd. Begge Deele vilde gaa viidere end Eders Mayl af 
mange vigtige Aarsager kunde agte tienligt, og naar Publicum 
siden skulle see, at Eders May*? forskaanede de af Os for ald 
Verden opdagede og paa Kongens Dommerstol begangne Ond
skaber, maatte vi frygte imod vores allerydmygste Pligt at have 
givet Anledning til Undersaatternes Suck, fortrydelse og mindre 
veneration for Eders MayS nu af alle og overalt priisede og 
hellig agtede fuldkomne Retfærdighed. Denne allerunderdanigste 
Bekymring, saa og at vj ere forsikrede, at Eders Mayts aller- 
naadigste og høyhelligste Hensigter ere, meere at see Tingene fol
den tilkommende Tid rettede end de forrige Forseelser straf
fede, har nødt os at gaa med største Sagtmodighed og Varlig
hed frem og at ansee Høyeste Rets omendskiøndt store og 
utallige Feil for en af de Sygdomme, som med Lempe vil cu- 
reres og for et af de Ting, hvilke par raison d'estat og for con- 
seqvencemes Skyld maa holdes skiulte for den gemeene Mand. 
Det er desværre desforuden overalt bekiendt, hvorledis Høyeste 
Rett en Tid lang haver været beskaffen, saa at end og de, som 
ikke ere selv saa aldeeles onde, kand ved onde Exempter være 
bievne bragte i fald. Og kand slige skiulte Synder noksom 
vorde hemmede og publicum blive forsonet, naar nogle, som 
maa skee allereede overalt ere bievne bekiendte, ved en Ude
lukkelse af Høyeste Ret fornemme, at Eders Kongel. May?, baade 
veed og ressenterer deris Uretferdigheder og formastelige Idret- 
ter, og de andre ved en nøyere og skarpere Instruction inspi
reres meere Nidkierhed og Ærbødighed for Justicen og det 
høye Sæde, som dem er forundt. Af disse høystvigtige Be- 
tenkninger have vj maat tractere den post om Justitzens Kren- 
kelse for Skienk og Gaver i Høyeste Ret med ald optenkelig 
circonspection, og ladet Os nøye, at Eders Mayl fik dog saa 
tilstrekkelig Beviis paa Omgangen og Væsenet i Høyeste Ret, 
at sees kunde, at Undersaatternes Klager ey vare ugrundede, 
hvorfore vj ey have tordt med alt for stor Heftighed trykke 
paa disse Bylder eller giøre andet, end udi vores første Al
mindelige Spørsmaal til dem, som for Os i Commissionen 
mødte, tilspørge om dette, saasom om alt andet og det saasom 
overhoved og uden nogen empressement for denne post. Hvor-
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ved dog effterfølgende poster ikke des mindre af Os ere bievne 
opdagede.

1. Æsføte-Raad Scavenius har effter tvende Deponenters 
Udsigende faaet af Grevinde Schack, da hendes Sag med de 
Møgeltønderske Bønder var 1723 for Høyeste Rett et par De- 
mants Øhre Geheng af brillanter paa 1200 Rixdaler Værdie, 
kiøbt af Wessely i Hamborg og er samme Udsigende om denne 
Foræring saa meget meere troværdig, som det af Høyeste Rets 
protocoll kand erfares, hvad af Scavenius i denne Sag for Grev
inden giort er, nemlig at de fleeste Vota var i Begyndelsen 
for Bønderne, men at, da iføate-Raad Peder Bentzon siden effter 
uden at fremkomme med nogen bedre raison hafde ladet sig 
formaa til at træde over til sin Morbroder Zstatø-Raad Scavenii 
Meening, bleve de fleerste Vota imod Bønderne, til disse fat
tige Menniskers Ulykke. Da og dette er at sige, at dersom 
Scavenius i nogen Maade vilde have viist sig for Justicen por
teret, burde hånd have unddraget sig for, at sidde i denne 
Sag, effterdj det er bekiendt, at baade Hånd og Æstafø-Raad 
Kaalund nyde aarlig af Grevinde Schack 300 Rixdaler, for at 
revidere Hendes Formynder Regnskaber og saaledes med føye 
kan kaldes Grevindens Pensionaires.

2. Otto Ehlers udsiger, at da Grev Ahlefeldt havde den 
Sag for Høyeste Rett med sine Bønder paa Langeland, lod 
Greven ved bemelte Ehlers henbringe en haaben Sendings Gods, 
af Smør, Meel, Gryn, Ost etc. til £toatø-Raad Scavenii Kiøkken 
og ved Høyeste Rets protocolls confrontation er det befunden, 
at Sagen og faldt vel udi Grevens javeur.

3. Effter Salomon Meyer Levins deposition skal Jøden 
Joseph Philip Unna, formedelst en Vexel Sag hånd haffde for 
Høyeste Rett have foræret EstatsAXwA Scavenio et Sølv Blek- 
horn med Tilbehør, hvilket og er bekiendt at findes i Scavenii 
Huus.

4. Effter en anden Deponents Udsigende har Procurator 
Selling, da den Sparresholmiske Sag var for Høyeste Ret, in
formeret Anders Christensen, som vandt Sagen, hvad Hånd 
skulle give til Scavenius og andre fleere, for at vinde sin Sag, 
hvilket Selling ikke har kundet nægte io at have sagt, men 
paaskyder, at Hånd det nu ikke fuldkommen kand erindre. 
Imidlertid vandt Anders Christensen ved denne Sag imod 40000
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Rixdaler, og sees deraf, hvad veie procuratores viide at gaa, 
naar de ikke selv ved deris Krog-Love kand faa en Sag om- 
dreiet.

5. Corsers Lade Gaards Eiere, Ulrich Mogensen, som havde 
den bekiendte Herlufholms Schole-Sag imod Tføatø-Raad Børge 
Trolle, forklarer, at have den Tid til sin Lykke fundet en 
Seddel under Trolles Frues Haand saa vel paa alle de For
æringer, hvilke til Adsessores i Høyeste Ret skulle gives, som 
paa Assessorum Navne til hvilke de skulde gives, hvoriblant, 
saa vidt han sig nu kunde erindre, stode Scavenii, Conferentz- 
Raad Bartholins og Slanges Navne. Hånd forklarer end og 
hvorledis Trolle hafde rost sig af, at have 6 visse Mattadorer, 
det er 6 visse Vota af Høyeste Rett i sin Haand, hvorfor hånd 
nok skulle vinde Sagen: Men formedelst at Ulrich Mogensen 
fremviiste denne original Seddel for en Deel af Høyeste Rets 
Adsessorer med Trudsel at ville andrage det for Eders Mayl ob- 
tinerede hånd sin Rett imod Trolle.

6. Afgangne Herr tieheime-Raad Scholer skal og have 
faaet af Trolle for denne Sag 500 Rdlr. men som hånd døde 
førend Sagen blev foretagen ville Trolle have sine Penge 
igien.

7. * Udi den Sag som Borgemester Christen Giorup hafde 
for Høyeste Ret, er sendt til en af Høyeste Rets Adsessorer 
(som dog viiste det fra sig) en Vogn med Sigtet Mehl, Smør, 
og andre saadanne Sager, da og hans Bud tillige med over
leverede en Fortegnelse paa hvad fandtes i Vognen, hvilken 
Seddel var paategnet Nr. 8.

8. Effter Raad Mand Klinges deposition har hånd, som 
Commissionaire paa Stiftamtskriver Svanenhielms vegne i Ber
gen, betalt til «7rølite-Raad Lorentz Kreyer 100 Rixdaler for 
hans Votum i den Sag som Svanenhielm hafde for Høyeste Ret 
imod Consumptions Forpagter Christian Justesens Cautionister, 
hvorved Eders Kongelige May1 endnu vil løbe hazard at miste 
en Summ af 12000 Rixdaler. Kreyer haver selv tilstaaet, at 
have faaet disse Penge.

9. Effter Munster-Skriver Jens Rasmussens Forklaring har 
Hånd selv betalt til Con/erøntø-Raad Slange imod hans revers 
50 Rixdr. for hans Votum i en Sag imod Niels Krogstrup
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i Faaborg, da Sagen saaledis blev dreiet, at Borgemester Enken 
vandt den.

10. Procurator Hans Knudsen SMing forklarer, for den 
Sparresholmske Sag at have paa Anders Christensens vegne for
æret til Ætfatø-Raad Leegaard 2 Par Stal-Øxen.

Endelig er af mig Christian Reitzer efter Eders Kongelige 
MayU= allernaadigste Befaling af nest afvigte 22 Februarii for
fattet dette her med følgende Skrifft, hvor jeg allerunderdanigst 
forklarer baade hvad det er som krenker Justitzen udi Eders 
Kongelige Mayll høyeste Rett, samt dens fremgang der samme
steds hindrer og paa hvad Maade effter mit ringe Begreb alt 
sligt kunde formeenes, ændres og rettes. Og end meere, effterdj 
Eders MayL vel ikke saa strax fik Tid at gjennemlæse samme 
Skrifft, for dets Vidtløftigheds skyld, er deraf gjort en Eætract, 
hvilken ligeledes i allerdybeste Underdanighed nedlægges for 
Eders May*: Fødder.

Vj indstille dette og alt der i allerpligtskyldigst forestil
lede til Eders May*i allernaadigste Behag, og behagelige viidere 
Gotfindende og forblive med allerdybeste devotion

Eders Kongel. May*?
Kiøbenhavn den 24 allerunderdanigste og troplichtskyldigste 
Novembl Anno 1725. Undersaatter og Tienere.*

C. Meinichen. C. K. v. Stoffeldt. C/ir. Reitzer.

2.
Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Effterat Eders Kongl. Mai! allernaadigst haver behaget at 
tilstille mig Eders Mai!? allerunderdanigste Tiener Christian à 
Meinichen, den udaf os samti. allerunderdanigst fattede Memo
rial af 24de Novembt sidstleden angaaende de ved høyeste Ræt 
forefundene og opdagede Enormiteter med allernaadigst Befaling, 
at ieg samme udi Geheime Conseill, de der værende høye 
Herrer skulle overlevere og deres Betenckende derom indhentte, 
haver ieg og Eders Kongl. Mai*! allernaadigste Villie derudinden 
allerunderdanigst effterlevet, for saaviit der befantes i min
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Magt med samme at forestille, ey paatviflende Eders May* høye 
ConseiU ioe liigesaa vel som vj andre finde den hidtildags 
brugte Omgang saa u-tilladelig og formastelig, som for Eders 
Mails Riiger og Landes Undersaatter u-taalelig og af mange 
skadelige Suiter.

Men som for eendeel Tiiden nu snart forestaar til dette 
Aars høyeste Rettes Aabning og for det andet Vj Eders Maie- 
stets allerunderdanigste Tienere u-forgriibelig skulle formeene 
Eders Kongl. Ma& ved de os gifne Commissorier allernaadigst 
intenderede Villie, undtagen hvad denne Post om høyeste Ræt 
angaar, af Os allerunderdanigst at være fuldbyrdet, Saa dog 
understaar vj os effter vores allerunderdanigste Æd d)g Pligt 
icke nogen fuldkommen Slutning paa den os allernaadigst an
befalede Commission at forfatte, førend vi om Eders May* al- 
lernaadigste Villie angaaende denne Punct ere blefne infor
merede.

Vi understoede os i forbemelte allerunderdanigste Memo
rial af 24 NovemtiL Eders Kongl. Mayl med levende Farver at 
afmale saavel de enormes Misbrug, som de farlige Suiter denne 
høyeste Retts Behandling med sig førte, saaat samme kunde 
været meere end tilstreckelig nock, isærdeeleshed siiden hver 
Post med ædlig afhørte Vidners Udsiigende og høyeste Retts 
egne førte Protocollers Vidnesbyrd er bestørcket. Men som den 
udi høyeste Ræt egen tiltagen Myndighed at giøre icke hvad 
dem bør men hvad dem løster, endnu vedholder, hvorom 
sessor Bofkes Sag contra Lieutenant Tage, hvis allerunderda
nigste Memorial ved hans Kongel. Høyhed Cron Princen Eders 
MaiH er overleveret, og siiden i det danske Cancellie mig Chri
stian Moinichen tilstillet, kan bære Vidne, saavelsom i een vis 
Henseende Studenten Peder Mollers Sag contra Cammer Herre 
Gabell angaaende Nordrops Vocation, hvor, foruden at melde 
om Sagens Merita i sig self dem eenhver, effter sin Befatning, 
har skiønnet over, baade Madame Bierregaard, forrige Confes- 
sionarii Encke Madame Lemvig, saavelsom Conferentz Raad 
Slange forud have kundet spaaet og sagt, at den Karl, nembi. 
Moller aldrig skulle vinde sin Sag imod Cammer Herre Gabell, 
men disse forbenefnte Damer har endog bemøyet sig med at 
fahre omkring i Staden for at verve Assessorum Vota og son
dere hvoe der vare med og imod, og uden at melde om Sagen
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i sig selv, hvorudi eenhver saaleedes haver voteret, som de for 
Gud og Eders MaU maa forsvare, fick høyeste Rettes Domb 
det samme Udfald som disse gode Prophet Inder havde spaaet 
og lovet.

Endnu haver Eders Maiestæt allernaadigste behaget at til
stille mig Christian Moinicken een fra Proprietarien til Katterup 
Bochenhoffer indleveret • Memorial af 30= Januarij sidstleden 
anlangende een Sag hånd for høyeste Ræt A° 1722 hafft haver 
imod Etatz Raad Lars Bendtzen om een Skovs-Part hånd til 
sin Gaard Katterup hafde kiøbt og hannem var tilskiødet, men 
Etatz Raad Bendtzon, da hånd var bleven Eyer af Sæbye Gaard, 
formeente sig at tilhøre: endskiønt nu Sagen paagielte be- 
melte Etats Raad Bendtzen, som Eders Kongl. Mail selv aller- 
naadigst er bekiendt at have saamange Svogre og Venner i 
høyeste Ræt, saa for ikke at miste disse Svogres formoedentlig 
favorables Stemmer, toge de Godsets forrige Eyere, neml. 
Jomfruer Pinchers Nafn til eet Skiul og Decke og blef Sagen 
da i deres Nafn imod Bochenhoffer dreven og paa hans Siide 
tabt. Udi denne Sag er da passeret een dobbelt Enormitet, og 
deraf haandgribelig kan erfahris. 1. Burde Bendtzen have tabt 
det ham af Pincherne var tilskiødet førend dennem derfor nogen 
Lov-Maal kunde paaføres, men denne Formalitet, hvorpaa dog 
høyeste Ræt er saa meget punctilleus i de Sager, hvorudi de 
vil tiene deres gode Venner, blef denne Gang forbigaaet. 
2. Burde icke i denne Sag have siddet Etats Raad Junge og 
Justitz Raad Winding, som begge ere Svogre med Etatz Raad 
Bendtzen, især den første som sig sielden i høyeste Rettes 
Sager indfinder. Imidlertid, ihvorvel Sagen nu iche staar til 
at redressere, blev dog Manden skilt ved een stor deel af hans 
Godses Herlighed og pr. Consequence hans tiimelige Velfært.

Allernaadigste Herre og Konge! Vi understaaer Os iche 
her at opholde Eders May! med Viitløfftighed, særdeeles da 
saavel vores forrige allerunderdanigste Memorial som den der
hos fulte Extract klarlig kan viise, hvor dumdristig Retten er 
krencket ey alleene forhen, men endog daglig violeres ved det 
u-tilladelige Directorium Justitiarius Etatz Raad Scavenius an- 
masser sig, i det hånd, naar Vota ad Protocollum ere dicterede, 
understaar sig eendeel at cujonere de Voterende, eendeel deres 
afsagde Meeninger at belee, saaat effterat eendeel Assessores
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kand have givet deres sig paa Ret og Billighed og Sagens Be- 
viisligheder og J/mfø grundende Meeninger tilkiende, bliver 
de deels truet og deels locket til at frafalde deres eengang ad 
Protocollum dicterede Vota, og siiden naar Vota skal samles 
og Dommen afsiiges, lempe sig effter Scavenii og hans Parti
sans Betenckninger; desforuden er det beviislig, hvor u-blue 
og skammelig Retten krenckes ved de Seigneurs der for saa 
ringe Summer af 100 til 50 Rdr. kand persvadere sig til at 
selge deres Vota, hvorom vores forrige allerunderdanigst Me
morial kand give nærmere Opliusning, særdeeles har Jus titz 
Krøyer effterat hånd udi Commissionen paa Slottet hafde til- 
staaet sin Forseelse om de oppebaarne 100 Rdr. for hans 
Votum i Suanenhielms Sag, skriftlig allerunderdanigst tilbudet 

Eders Maiestet 3 à 4000 Rdr. for dermed sin Forseelse at af
sone. Naar da nu egen tiltagen Myndighed den u-mettelige 
Gierighed og pr. Conséquence de fattige Undersaatters Foruret
telser saaleedes u-stralfet og u-marqueret hengaar, hvad vil da 
andet end Himmelen og Eders Maiestet dagligen overløbes med 
disse betrengtes, med Suck og Graad skrefne og bemengede 
Sollieitaiioner og Besværinger.

Det være langtfra Allernaadigste Herre og Konge! at vi 
understaar os noget herudi allerunderdanigst at determinere, 
men vi alleene efter vores Eed og Samvittigheds Pligt, legger 
Sagen for Eders MailL Øyne, som vi den med alle sine Om
stændigheder har befunden, med allerunderdanigst Bøn og Be- 
giering at Eders Kongl. MaiÈÈ som udaf dette saavelsom alt 
det forhen i denne Commission passeret er klarligen allernaa- 
digst har erfahret, hvorleedes vi samtligen med een u-skrømtet 
Troeskab og reedelig sindet Hierte-Laug for Eders Mai^ Tie- 
neste har hvercken skyet eller dølget Høyes eller Laves For
seelser, efter de os tilstillede ordres soele-klar at aabenbare, 
ja end iche ladet os afskrecke ved alle de Forfølgelser, Tru- 
seler og Lockelser, som baade den eene og den anden af os, 
snart hemmelig snart aabenbare ere bievne antastet med og 
endnu dagligen maa friste ja selv underkastet os mange saavel 
mægtige som arrig sindede Fienders daglige llad, Spot og For- 
haanelser, som os endog paa de ved Eders Maiï egen høye 
Nærværelse helligede Stæder ere beteeede, thi understaar vi 
os i dybeste underdanighed at needkaste os i Støvet for Eders 

Danske Samlinger. IV. 3
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Maits Trone, med allerunderdanigst Bøn og Begiering, at vi 
samti. distinctive allernaadigst motte vorde af Eders MaiL prote
gerede og beskiermede, saa at den arrige Verden og de ved 
Sandheds Aabenbaring vreedgiorde Gemytter maa med Blusel 
og Fortrydelse see at vi have tient Eders Maiestæt som reede- 
lige Undersaatter og troe Tienere, og om vi derhos allerunder
danigst torde udbede os, særdeeles for Fremtiidens Skyld, hver 
een allernaadigst Decharge paa det enten vi skulle leve stacket 
eller lenge, vores Effterkommere dog icke skulle staa til An
svar for det som vi effter vores allerunderdanigste Eed og Pligt 
og de os allernaadigst gifne ordres som redelige og lydige 
Tienere fuldbyrdet haver.

Endnu er vel nogle faa Poster udi den Os allernaadigst 
anbefalede Commission foreløben og opdaget imod Justitz Raad 
Tausan, Krigs Raad Reiersen, Renteskriver Flor og andre an- 
gaaende de af dennem udi deres Embedes Forretninger imod- 
tagne Skiench og Gave, som vel icke i den Henseende ere 
oppebaarne, at Eders Mai^ Tieneste og Interesse derved skulde 
fremmes og befordres, Men som vj iche viide om Eders Maie- 
stet med saadanne Ting vil være opholt, saa dependerer det af 
Eders Kongl. Mai^ nermere allernaadigste ordre og Befaling, 
da vi saavel i dette som hvis af os til datum allerunderdanigst 
er forrettet, skal befindes med een u-røggelig Troeskab Eders 
Mail8 allernaadigste Villie allerunderdanigst at fuldbyrde, og 
saa længe der er Liv og Aande i os at leve og døe

Eders Kongl. Mai19
Allerunderdanigste og Troepligtskyldigste 

Kiøbenhafn Undersaatter og Tienere
d. 21de Feb. 1726. C. Moinichen. C, F. v. Stajffeldt. Chr. Reitzer.

3.
Stormægtigste Konge

Allernaadigste Arve Herre.
Som ieg nu er 60 aar gammel, og tient Eders Kongl. 

Maj! 30 Aar min halfue Ljfstid uden gage eller Løn; har og
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effter allerunderdanigste pligt som fød Værge andraget for 
Eders Maj1- at til sig tage de 2£e brødre Lehners reedeste 
Midler som var 225000 rixdlf saasom slig Summa var mig for 
megtig til particulaire Folck vist at udsette, og mig siuntes 
allerbest og sikkerst at staae hos Hans Kongl. Majt huorud- 
over ieg fik mangfoldiges Ugunst; ieg har og desforuden vah- 
rende Krigen effter pligt og skyldighed med god Villie, som 
med det Høylovelige Rente Cammers missiver kand bevises, 
self giort store forstreckninger nemblig 8000 rdr., og fast over 
Formue betalt høje Krigsstyrer og andre skatter, og intet for
medelst Krigen og Forretninger i Eders MajL tienniste har 
kundet fortienne, saa at ieg har tilsadt dend største dehl af 
min Capital og nest maattet finde mig ruineret, dersom Eders 
Kongl. ML icke allernaadigst hafde dømt mig til, at være Johan 
Lehns Formynder, huorved ieg fick min subsistence fornøjelig 
og derfore giort reede og rigtighed. Jeg maa og klageligen 
foredrage at have ved Søe skade og bedragere forloren over 
30000 rd'.

Nu er mig jmidlevtid overkommed en forblendelsse, at jeg 
eengang, som for Commissionen af mig og er tilstaaet, har 
jmodtaget af Raadmand Kay Klinge et hundrede Rixdaler, icke 
som een Skienck og Gave til Rettens forkrenckelsse eller no
gens befordring, mens som een discrétion eller honorarium for 
2de eller 3= Gange hos mig førte conférence og forlangende 
consilia i Sager, som ieg med god Samvittighed for Gud og 
Eders Kongel. Maj! contesterer ej anderledis i mine tancker ere 
antaget for. Det er og dend første og eeniste gang ieg i de 
30 Aar disværre saa ubetenckt, huilcket ieg højligen angrer, 
haver jmodtaget. Nedfalder saa i allerdybeste Submission for 
Eders Kongl. MaPjt fødder med dend allerunderdanigste bøn, at 
dersom Eders Kongel. Majestet det skulde allernaadigst ansee 
for een Skienck og Gave, mig denne forseelse i ald Naade, 
som ieg mig allerunderdanigst underkaster, vil pardonnere, og 
naadelig ansee min lange Tienniste og min gamle Kone og 
femb uskyldige Børn. Skulle Eders Kongel. MajL det icke al
lernaadigst agreére, mens have fattet unaadige tancker over 
mig, som ieg allerunderdanigst afbeder, understaar jeg mig 
med Eders Kongel. Maj^ allernaadigste Tilladelse at tilbyde 
Eders kongelige Majestet flire i hænde havende allernaadigste 

3*
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Obligationer, een paa 1000 rdr. Croner, een paa 500 rdr. tro
ner, een paa 1800 rdr. Courant klingende Mynt, ligeledis een 
paa 4700 rdr. til Eders Kongel. Maj^ egen allernaadigste behag 
og disposition, huor Ijdet eller huor meget deraf til forsoning 
skal gives, og at derom maatte gives til de Høye Herrer udj 
Comndssio7i,en een allernaadigste resolution og befaling mig 
Eders Kongel. Majt8 allernaadigste Villie derudj at tilkiende 
gifue, paa det alt kunde være saaledis caché, at icke min Cré
dit hos indenlandiske og udenlandiske sveckis, og mine Credi- 
torer her ej skulle overjle og aldeelis ruinere mig, huoreffter 
ieg da icke kunde føde min Kone og mange Børn. Gud be
vege Eders Kongel. Maj‘t medfødte naadige Hierte mig til en 
naadig bønhørelsse, ieg forblifuer indtil dødssens tjme

Eders Kongel. MajÉJ 
Allerunderdanigste, allerydmygste ringeste 

arve undersått og Tienner 
Kiøbenhafn dend 10 April , Laur, Kreper.

Anno 1725.
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Langebeliiana.
Meddelt af Chr. Bruun.

De Aktstykker, som her meddeles, ere alle aftrykte efter 
Originalerne. De udgjøre et vigtigt Bidrag for den, som en
gang vil forfatte en udførlig Levnetsbeskrivelse af Langebek, 
Noget, som der trænges til, selv efter Jens Møllers i det Hele 
taget smukke Mindeskrift over denne udmærkede Lærde (i Nye 
Danske Magazin IV. S. 1—60).

1.
Langebeks Ansøgning om at blive Geheimearcbivarius.

Originalen ,i Geh. Arch. Indlæg til Sjællandske Tegneiser.

Den 19. Februar 1748 døde Hans Gram. Han beklædte 
Embederne som: Geheimearchivarius, kongelig Bibliothecarius 
og Historiographus. Disse Embeder søgtes nu af, J. Lange
bek, der ønskede alle tre Bestillinger, hvis de skulde vedblive 
at være forenede, ellers vilde han være Geh. Archivarius; af 
B. Møllmann, som vilde være Bibliothecarius; af A. G. Car
stens, som vilde være Geh. Archivarius (han tilbød at aflægge 
Prøve paa sine Kundskaber, idet han, hvis der blev givet ham 
en Tid af 4 k 6 Uger, støttende sig paa nye Fundamenter vilde 
gjendrive den almindelig antagne Paastand, at Hamborg havde 
kjøbt sin Frihed af Grev Albert af Orlamunde for 1500 Rdlr.); 
af Tycho Hofmann, som søgte at blive Archivsecretair; af 
Diederich Sievert Brumandt1), ligeledes, og at C. L. 
Scheidt, som attraaede at blive Historiographus. Udfaldet blev, 
at J. Langebek den 1. Marts udnævntes til Geheimearchi-

*) Ny er up nævner ham som Studiosus emeritus ved Universitetet 1753.
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varius1) og Møllmann samme Dag til Bibliothecarius, hver 
med en aarlig Gage af 500 Rdl.

Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre 
og Konge!

Ved den Salige Etats Raad Grams dødelige Afgang er 
Deres Kongelige Majestets Geheime-Æ’cAwam, Bibliothecarii 
og Historiographi Tienister bievne ledige. Vel er det saa, at 
ieg ikke finder mig værdig at sette i Ligning med saadan en 
Mand, som Deres Majestet og hele Landet i hannem haver 
mistet, eller at indtræde i det Sted, som af hannem er forladt, 
jkke des mindre, siden ieg haver lige saa god Føje, som 
nogen anden Medsøgende, at giøre allerunderdanigst Ansøgning 
om bemeldte Tienester, anseet at ieg i tretten Aar haver 
været hos den Sal. Mand, og i disse Æmbeders Forretninger 
jevnligen gaaet ham til Haande, fornemeligen ved at Opvarte 
Deres Majestets kongelige Bibliothek, og imidlertid anvendt al 
min Tid og Flid paa de Ting og Videnskaber, hvorved jeg udi 
de samme kunde i Fremtiden opofre Deres Majestet. og mit 
Fædreneland min allerpligtskyldigste tro Tieneste, og haver 
desuden ikke mindste Haab i nogen anden Ting at blive be
fordret, Fordrister ieg mig i allerdybeste Underdanighed at an
holde hos Deres Kongelige Majestet, at ovenmeldte ledigværende 
Tienester maatte mig allernaadigst forundes, i Fald Deres 
Maist. allernaadigst beslutter at lade dennem blive samlede: 
Men skulde Deres Majestet allernaadigst finde for got, at skille 
dem ad, da er mit allerunderdanigste Ønske, at Deres Kongl. 
Maist. allernaadigst vilde anbetroe mig, som Geheime-^ycAw«- 
rius Sit Kongl. Geheime Archiv, allernaadigst betragtende, at 
ieg ved den lange Øvelse haver giort mig alle Slags gamle 
Documenters Læsning, Afskrivning, Registering, og agtsome 
Omgang, frem for alt andet paa det allernøieste bekiendt. Jeg 
haaber saa meget mere deri at finde Naade for Deres Majestet, 
som D. Majst. haver baaret saa uafladelig Naade for den Sal. 
Etats Raad Gram, som i Live har været mig en Fader, og end 
ved sin Død efterladet mig saadanne Fodspor, som vidne om

x) Til at overlevere Langebek Archivet beskikkedes den 5. April: Justitsraad 
H. Hielmstierne, Justitsraad Terkel af Klevenfeldt og Cancelli- 
raad Carl Rudolf Scharffenberg.
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hans Kiærlighed og besønderlige Tillid til mig frem for alle 
andre Fremmede, allermest derudi, at, da han som en efter
tænksom Patriot haver allerunderdanigst legeret Deres Kongl. 
Majst. sine Manuscripter og den kostbare Samling af Diplo
matis , som han med stor Møje og Bekostning har samlet, paa 
det de med Tiden ved Deres Majestets allerhøieste Forsorg 
kunde som et Corpus Diplomaticum Daniæ til Landets Ære og 
Publici Nytte komme for Lyset, han da til samme at igiennem- 
see, bringe i Orden, og i det kongl. Geheime Archiv til For
varing at hengive, især navngiver mig, saafremt Deres Kongl. 
Majst. mig dertil allernaadigst vilde betroe, da ieg og tør for
sikre, at ingen derom veed bedre Rede og Beskeed end ieg.

Allernaadigste Konge, Deres Majst. vilde ogsaa i Naade 
ansee, at ieg allerede i mange Aar haver giort, hvad ieg har 
kundet, og langt over mine Kræfter til Videnskabers Opkomst 
og Studeringers Høiagtelse i mit Fæderneland, ikke alene ved 
det kongl. Danske Selskab til den Nordiske Historie og Sprogs 
Forbedring, som D. K. Majst. selv har beviist saa stor Naade 
imod, hvilket ieg uværdig for mere end tre Aar siden haver 
været Begynder til, men endog ved det store Danske Leæicon, 
som ieg efter SI. Conferentz Raad Rostgaards Død ’ved 
Deres kongl. Majestets og D. Ms. Høistsl. Hr. Faders Naade 
endnu haver under Hænder, og ved det saa kaldede Dänische 
Bibliothek, som ieg for elleve Aar siden tillige med en anden 
Ven ogsaa til Nationens Ære haver begyndt, foruden mange 
andre Ting, som ieg med megen Besværing og Nattevaagen 
haver samlet paa til Oplysning i den ældere og nyere Danske 
Historie, og som efterhaanden kand ventes at see Lyset, der
som Gud mig Liv og Vilkor dertil maatte forlene. Jeg er al- 
deeles overbeviist, at D. Majst. Retfærdige Skiønsomhed og 
kongelige Naade lader ingen gammel og tro Arbeiders utrettede 
Flid blive alt for længe ubelønnet, allerhelst naar D. Majst. 
allernaadigst vil ansee mig som en oplært Discipel hos tvende 
Deres Majestets og Højlovligste Fædres berømelige Archivarios, 
nemlig Sal. Conferentz Raad Rostgaard og SI. Etats Raad 
Gram, som begge indtil deres yderste har for mig baaret en 
særdeles Godhed, den ieg [om D. Majst. mig ikke sig aller
naadigst antager] alt for beklageligen maae savne. Lever derfor 
i allerunderdanigst Fortrøstning om en naadig Bønhørelse, lige-
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som ieg ogsaa med uophørlige Forbønner for D. Majsts. dyre
bare Liv og Velgaaende og med den alleryderste Nidkiærhed 
og Troskab indtil min Død skal forblive

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve- Herre og Konge 

Deres kongelige Majestets
allerunderdanigste tiener og tro Arve-Undersaat 

Kiøbenhavn d. 22 Februarii 1748. Jacob Langebek.

2.
Langebeks Ansøgning om en aarlig Understøttelse til 

Udgivelsen af et dansk-norsk Diplomatarium.
Originalen i Justitsministeriets Archiv, Indlæg til Sjællandske Tegneiser 

1751, Nr. 294.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arveherre eg Konge,

Der er vel ingen, som jo veed, af hvor stor Vigtighed i 
historiske Videnskaber og Actis Publicis en Samling af Diplo
mata og autentiqve ^4rcÅw-Documenter er. De Engelske, Tydske 
og flere Nationer, som har udgivet slige Samlinger, have længe 
siden baade selv erfaret Nytten deraf, saa og fortienet Tak af 
deres Naboer og andre derfor.

Deres Kongl. Majestets Høistsalige Hr. Fader., allerhøilovligst 
i Hukommelse, som i sin glorværdige Regerings Tid saa høit 
elskede Videnskaberne og befordrede deres Opkomst i sine 
Riger og Lande, indsaae ogsaa sær vel og viseligen, hvad 
Nytte for Publico og hvad Ære for Nationen det vilde være, 
om vor Danske Norden engang kunde berige den lærde Ver
den med saadan en Skat, og derfor ei alene fandt allernaadigst 
Behag i at høre det Forslag, som da værende Geheime Arcld- 
varius SI. ÆtaføRaad Gram i Aaret 1731 allerunderdanigst 
giorde om at sammensanke af Archiverne og siden paa Tryk 
udgive et Corpus Diplomaticum Daniæ et Norvegiæ Ecclesia
sticum et Politicum, men endog allernaadigst anbefalede og op
muntrede ham til, jo før jo heller at legge Haanden paa og 
fortfare med dette store og betydelige Verk.

Fra den Tid af haver bemeldte SI. Gram saa vidt hans 
Æmbedes og andre vigtige Forretninger tillode, ikke sparet
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nogen Tid eller Flid paa dette Arbeid, deels med egen Haand 
at copier e, deels ved andre med stor Bekostning at lade af
skrive en Mængde af alle Slags gamle Documenter, som enten 
findes i de Kongelige Archiver, eller andensteds har været at 
bekomme. Men, da det er Verk, som udkræyer mere end een 
Mands Alder og Møje, naar det skal komme ud som det bør 
at være, og Døden desuden alt for tidlig tog den SI. Mand fra 
os, har han maattet efterlade det aldeles ufuldkommen, baade 
i Henseende til, at der vel findes lige saa mange Documenter, 
som endnu ikke ere afskrevne, saa og at de fleste af de alle
rede copierede ikke med Originalerne ere confererede eller 
bragte i behørig Orden. Dog har han ved sit Testament giort 
saadan Anstalt, at alt, hvad som hørde til denne Diplo- 
matiske Samling, skulde efter hans Død henlægges i det 
Kongelige Geheime Archiv, indtil det allemaadigst maatte be
hage Deres Majestet at befale Verkets videre Fuldbringelse. 
Deres kongl. Majst. ville allemaadigst høre den SI. Grams egne 
Ord herom af det efter hans Død forefundne Testament.

»Og saasom ieg vel neppe skal dermed kunde komme til 
Ende i mit Lives Tid, saa finder ieg saa fornødent som billigt, 
at hverken saadan min Umage og store Omkostning skal være 
spildt og forgieves, ei heller, at disse Ting bør komme i par
ticulière Hænder og splittes ad, men høre Deres Kongl. Majst. 
til, og henlægges i Archivet, paa det, om D. K. Majst. skulde 
engang vilde resolvere, et saadant Corpus Diplomaticum, som 
af mig projecteret var, at lade udkomme, da denne min Sam
ling dertil, saa vidt som den strekker og tienlig eragtes, at 
kunde bruges; hvortil ieg haaber, at lige saa beqvemme Folk 
som ieg kunde i sin Tid findes, i sær om Jacob Langebek dertil 
blev antagen.«

Da nu Deres Kongl. Majst. efter oftbemeldte SI. Grams 
Død allemaadigst har betroet mig det Kongl. Geheime Archiv 
hvor hans paa arbeidede Diplomatiske Samling efter Deres 
Majestets allernaadigste Befaling forlængst er henlagt, har ieg 
[saa meget mere som den SI. Mand har haft saadan Fortro
lighed til min ringe Kundskab i vor Nordiske Diplomatique] 
holdet det for min allerunderdanigste Pligt, i dybeste Under
danighed at forestille Deres Majestet, som bærer en saa pris
værdig og ret Kongelig Omhu for Videnskabers og alle gode
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Tings Befordring i deres Riger og Lande, om der ikke i Tide 
skulde tænkes paa et saa vigtigt og vidtløftigt Verks Fortsæt
telse, som dette Opus Diplomaticum vil blive.

Hvad Verkets Indretning angaaer, da har SI. Gram ikke 
været enig med sig selv, enten Documenterne skulde settes 
efter Secula i en Chronologie Orden fra Begyndelsen til Enden, 
eller og de skulde inddeles i visse Classer efter Materierne, 
saasom for Exempel, hvad der kunde angaae Kongerne og de 
Kongelige Familier, Kongernes Handlinger med fremmede 
Magter, Danmark i Almindelighed, Norge ligesaa, hver Provintz 
i Særdeleshed, Adelen, Gejstligheden, Kirker, Klostere og mang
foldige flere divisioner og subdivisioner. Skulde nu denne sidste 
Orden i agt tages, da (foruden den Vanskelighed der vil møde 
ved Inddelingen, i det mange Documenter kan henhøre til mere 
end en Classe) vilde ogsaa adskillige Classer blive alt for magre, 
mangelhafte og mntø^ssørende, naar andre derimod bleve alene 
fuldkomne og vigtige. Paa det derfor vore Archivers Fattigdom 
eller Rigdom ikke alt for meget skal røbes eller stikke i Øinene, 
holdte ieg, om det allernaadigst maa tillades at sige mine aller
underdanigste Tanker, den Chronologie^ Orden for den sikreste, 
efter den berømte Rymers Maade, som i hans store og kost
bare Verk indfører alle Slags Documenter iblandt hverandre, alt 
efter Secula^ og som de under hver Konge ere udstædte. 
Ligesaa Du Mont i hans Corps Diplomatique og andre. Hvad 
Materierne belanger, da kunde man altid siden ved gode Re- 
gistere separere, og vise, hvilke Documenter der skulle høre 
enten til den ene eller den anden Classe. Dog dette altsam
men efter Deres Kongl. JMajestets egen allernaadigst Villie og 
Befaling.

Angaaende dette Diplomatie^ Verks Begreb, da, som det 
Kongl. Geheime Archiv haver et skiønt Forraad af gamle Hol
stenske Documenter, indstiller ieg allerunderdanigst om ikke, 
for at giøre denne Samling mere almindelig og interessant, 
skulde ogsaa deri indbefattes alt hvad som [foruden Konge
rigerne] angaaer Hertugdømerne og andre Provincer, som 
enten endnu lyde under Deres Majestets Scepter, eller fordum 
have været Deres Majestets Forfædre Kongerne i Danmark og 
Norge underdanige. Skulde endogsaa eet eller andet fremmed 
Document findes i vore Archiver, da kunde det under sit Aarstal
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vel og løbe med, om ikke af anden Aarsag, saa dog for at 
giøre Verket saa meget mere antageligt for Fremmede.

Ligeledes bliver os, paa deres Kongl. Majsts. allernaadigste 
Behag, min allerunderdanigst Mening, at alle de Diplomata, 
som findes indførte i trykte saa vel uden- som indenlandske 
Skrifter, og som har nogen connexion med vore Kongers og 
disse Rigers og Landes Historie, burde inddrages med i dette 
Verk, for at giøre det saa meget mueligen fulstændigt, omend- 
skiønt Originalerne ikke haves i vore Archiver eller og ikke 
mere ere til.

Til at giøre Verket end mere autentique og tilforladeligt, 
vilde det være heel tienligt, som og til besønderlig Prydelse, 
at lade de fornemste Sigiller af Konger, Førster, geistlige og 
verdslige Herrer, Rigernes Raad, Provincer, Stæder etc. accurat 
aftegne, at de med Tiden, naar Verket skulde komme ud, 
kunde stikkes i Kobber, og føies enten til hvert Seculum, eller 
hvor det bedst kunde passe sig. Og da ieg desuden tænker 
paa en egen Afhandling de Re Diplomatica Daniæ et Norvegiæ, 
som skulde tiene til Oplysning i denne Diplomatiske Samling, 
og forklare Documenternes Brug, samt Tid-Regningen, de 
underskrevne Data, abbreviaturerne, de gamle Forandringer af 
Skrifterne, Omstændigheder, som ved Documenternes Udste
delse, Forseigling, Transsumption etc. ere forfaldne, med vi
dere, Saa bliver det uforbigængelig fornødent, at lade endeel af 
hvert Seculi Latinske, Danske og Norske Diplomata rigtig efter 
Originalerne aftegne, og siden stikke i Kobber, som baade vilde 
blive et Skrift af Anseelse og nyttigt for dem, der lægge sig 
paa Diplomatiquen, og liar Ledighed at læse og afskrive gamle 
Codices og alle Slags fordum Tiders Skrifter.

Men, Allernaadigste Konge, dersom det behager Deres 
Majestet allernaadigst at anbefale mig dette besværlige Arbeid 
at bringe til Fuldkommenhed, som, foruden nogle Aars Tid, 
behøver ei alene allerstørste Flid, Forsigtighed og accuratezza, 
hvilken ieg efter mange Aars Øvelse og Indsigt vel haaber at 
skulle præstere, men endog anseelig Bekostning; i Henseende 
til at ieg nødvendigen maa have nogen til Hielp, deels til at 
copiere og conferere, deels til et og andet at oversette, deels 
til at tegne, og i andre Maader gaae til Haande, deels endelig 
at blive vante til dette Arbeid, ifald ieg, som ikkun har maa-
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delig Helbred, skulde døe bort over det; Saamaae ieg allerunder
danigst anholde om Deres Kongelige Majestets kraftige og Konge
lige Understøttelse, uden hvilken det bliver mig umueligt dermed at 
komme fort, eftersom ieg ikke har noget af mig selv, ei heller 
kan have noget tilovers af den Løn, Deres Kongelige Majestet 
mig allernaadigst har tillagt, at kunne anvende til publique Brug. 
Desuden behøver ieg og en Hoben Papir, saavel til dette Verk, 
om det skal fortsettes, som ellers til Deres Majestets Geheime- 
Archivs Tieneste, da Papirerne om de fleste Paqueter ere saa 
gamle og forrevne, at næsten alle Documenterne, om de og deres 
Sigiller i Fremtiden skal cwiserveres, nødvendigen maa for
synes med nye Convoluter.

Indstiller derfor allerunderdanigst til Deres Kongelige Ma
jestets eget allerhøieste Godtbefindende, enten Deres Majestet 
allernaadigst vil aarligen tillegge mig 300 Rigsdaler til dette 
Diplomatiske Verks befordring og Archivets Fornødenhed, eller 
og Deres Majestet allernaadigst behager, at lade udfinde nogen 
anden Maade og Middel, som kunde sette mig i Stand til at 
drive og udføre saa priseligt et Verk med nogen Eftertryk, at 
det jo før jo heller kunde komme for Lyset, til Deres Maje
stets Fornøielse, Publici Nytte og Nationens Ære og Anseelse.

Jeg vil i allerdybeste Underdanighed vente paa Deres 
Kongl. Majestets allernaadigste resolution, forblivende indtil 
mit yderste

Stormægtigste Monark, 
Allernaadigst Konge

Deres Kongelige Majestets 
allerunderdanigste, tropligtskyldigste 

tiener og Arve-Underdan 
Kiøbenh. d. 22. April 1751. J. Langebek.

Den 4. Juni resolverede Kongen: »...Thi give Vi Dig 
hermed tilkiende, at Vi efter din herom allerunderdanigst giorte 
ansøgning og begiering, allernaadigst have tillagt dig aarlig 300 
Rdl. indtil Verket bliver til Ende bragt, hvorom Vi under denne 
Dags Dato allernaadigst haver befalet Os Elskelige Vore Depu
terede for Vore Financer den fornødne Anstalt ved Vores Zahl- 
Cammer at lade føye. Derefter du dig allerunderdanigst kanst 
viide at rette. Fredensborg etc.« (Sjæll. Tegn.).



45 

3.
Langebeks Ansøgning om Understøttelse til at foretage en 

Reise til Naborigerne for at samle Bidrag til Diplomatariet.
Originalen i det st. kgl. Bibi, i den Langebekske Brevsamling.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve Herre og Konge,

Med Begyndelsen af dette Ny Aar understaaer ieg mig for 
Deres Kongelige Majestet at nedlegge min allerunderdanigste 
Beretning, hvorvidt ieg med det forehavende Diplomatiste Verk 
er kommen, siden Deres Maiestet allernaadigst befalede mig at 
legge Haand derpaa, og tillige i allerdybeste Underdanighed at 
forestille, hvad endnu til Verkets fuldkommenhed maatte være 
fornødent.

Som ieg ikke veed at have ladet nogen Dag forbi, siden 
ieg Deres Majestets allernaadigste Ordre bekom, uden at have 
arbeidet paa dette Verk, som visseligen udfordrer mere Tid, 
Betænksomhed og Arbeid, end nogen forestiller sig, Saa har 
ieg, i den Tid og til nærværende, faaet afskrevet, confereret, og 
bragt i Orden største Parten af de ældste Documenter, som 
findes her i Archiverne, samt i publique og particulière Biblio
teker, enten in Originalibus, eller gamle Codicibus og Manu- 
scripter, eller i trykte Bøger, fornemlig udenlandske, hvori 
noget findes, Danmark, Norge, og de øvrige Kongelige Pro- 
vincer angaaende, alt af det 9=, 10 =, Ilt?, 12^ og 13= Se
culis, indtil Annum 1300 inclusive. Dette, som indbefatter imod 
et Par tusinde Diplomata og andre didhørende piecerr mener 
ieg, skulde blive mere end nok til at udgiøre et fuldkommen 
Volumen in folio, eller den første Tome af bemeldte Corpus 
Diplomaticum Daniœ et Norvégien, hvilken, om det endeligen 
skulde være, kunde til forestaaende Foraar leveres under 
Pressen.

Paa nogen Tid har ieg haft for, at giøre et kort Udtog af 
ethvert af de hidtil samlede Documenter, for deraf at forfatte 
et clironologïsk Register over hver Tomes Indhold. Af samme 
Register, eller Optegnelse paa Documenterne, bruger ieg den 
allerunderdanigste Frihed, herhos at føje en Prøve under Nr. 1. 
og Nr. 2. for saa vidt ieg dermed er færdig, nemlig af det 
12= og 13= Seculis, om det maatte behage Deres Kongl. Ma-
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iestet at værdige det et allernaadigst Øiekast, for deraf aller- 
naadigst at erfare, hvad Forraad af Documenter ieg allerede 
haver, og fra hvor mange Steder samt med hvad Møisomhed 
de ere sammensankede.

Vel ere der nogle iblandt, som ikke synes af den yderste 
Vigtighed. Dog tør ieg allerunderdanigst forsikre, at der neppe 
er et eneste Stykke, som jo vil bringe nogen Nytte til veie, 
enten i den ene eller den anden Part af Historien. Man maae, 
endog for Alderdommens skyld, som altid er Høiagtelse værd, 
tage alting med af de første Seculis, ventende, at i de følgende 
ville komme baade langt betydeligere og mere sammenhæn
gende Ting.

Hvad original Documenterne angaaer, som ieg hidindtil af 
de ældste Seculis haver haft i Hænder, da er det ikke liden 
Skade, at Sigilleme under de fleste enten ere borte, eller saa 
beskadede, at de ikke mere ere kiendelige. Det uagtet, har 
ieg dog faaet over 200. Stykker Sigiller, saa vel Kongelige og 
Førstelige, som Biskopers, Capitelers, Klosteres, Stæders, Ade
lige og andre, samlede og temligen vel aftegnede, som alle ere 
ældere end Ann. 1300. og alle høre til formeldte første Tome 
af det Diplomatiske Verk. At ieg har medtaget, hvad her 
findes af fremmede, skeer fornemligen, at Verket i Fremtiden 
kan have bedre Aftrek udenlands, naar der kommer noget udi, 
som endog interesserer Fremmede.

Disse vore allerældste Sigiller, hvoriblandt ere mange sær
deles curieuse og betydelige, og som ieg endnu haaber med et 
godt Antal at skulle faae formerede, medfølger ogsaa herhos 
under Nr. 3. og Nr. 4. til allernaadigst Eftersyn.

Foruden disse, har ieg og allerede i Tegning færdige 
endnu vel fire gange saa mange Sigiller, henhørende til de 
følgende Secula, hvoraf et Par smaa Pakker under Nr. 5. og 
Nr. 6. allerunderdanigst ere hosføiede. Ligesom ieg og haver 
en anseelig Deel færdig og lagt i Orden af Documenterne til 
de følgende Tomos, som siden, medens der endog trykkes paa 
den første kan udarbeides og føres til Fuldkommenhed.

Men, Allernaadigste Konge, uanseet Samlingen er sterkt 
tilvoxen af de Ting, som her i Staden findes, og som ieg fra 
et og andet Sted her i Riget haver haft, Saa fordrer dog min 
allerunderdanigste Pligt, at ieg ikke bør fortie, at der fattes
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endnu meget, sær af ældere Tiders Diplomata, som nødven- 
digen behøves til at giøre Verket ret anseeligt og nogenledes 
fuldstændigt, saafremt ieg siden ikke vil beskyldes for, ei at 
have brugt den rette Umag og Eftertanke, og paa det man ikke 
i Fremtiden skal have Behov at udgive alt for mange Supple
menta og lige saa store som Verket selv.

Ei alene af mange Omstændigheder maae ieg vist slutte, 
men endog ved correspondence og al Læsning har sikker Un
derretning om, at saavel i Stokholm, Upsal, Lund og anden
steds i Sverige , som i Hertugdomene Slesvig, Holsten, samt 
Hamborg, Lybek, og de Meklenborgske, Pomerske og Preu- 
siske Stæder, uden at gaae videre, skal i Biblioteker og Ar
chiver ligge mange skønne Ting giemte, som uforbigængeligen 
maatte blive til Prydelse for dette Verk, til Nationens Ære, til 
usigelig Fordeel for disse Rigers og Landes Historie, og følge- 
ligen til største Fornøieise for Deres Kongl. Majst. og hele 
vort Publico, om man kunde være saa lykkelig at faae dem i 
Hænderne.

At lade deslige Ting copiere fraværende, om man endog 
fik Lov dertil, vilde ikke have mindste Art; Thi hverken fik 
man noget afskrevet med den Flid og accuratesse, som tilhører, 
ei heller nogen tilforladelig Kundskab enten om Documenternes 
eller Sigillernes Beskaffenhed, da paa de fleste Steder ingen 
findes, som forstaaer ret at læse, mindre at afskrive et Di
ploma, eller rigtigen at beskrive eller tegne et gammelt Sigill. 
Og at man vilde vente, at faae slige originale Sager til Laans 
her til Staden, i sær fra Sverige og fra de udenrigske Stæder, 
ja endog fra de Holstenske Stæders, Klosteres og Amters Ar
chiver, er næsten til forgieves ; thi om saadanne Ting ere ved
kommende alt for ømme og paaseende. Og hvor meget vilde 
paa den Maade enten af jalousie blive fordult, eller af Ukyn- 
dighed, Frygt for Undergang, og andre Aarsager lagt tilside.

Skulde man derfor have nogen retskaffen Nytte af disse 
paa andre Steder befîndlige Documenter, maatte nødvendig En, 
som havde Indsigt i Diplomatie og vor Historie, forsynet med 
Kongelig Ordre og god recommendation, personligen komme til 
hvert Sted, selv eftersee alting, og paa Stedet aftage, hvad der 
fandtes at være af nogen Betydenhed.

Siden det da vil være til Deres Kongl. Majestets og Lan-
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dets udødelige Ære, at et saadant Verk, som ieg allerunder
danigst vil formode, at ikke mange af det Slags i accuratesse og 
Vigtighed skal overgaae, kommer for Lyset under Deres Maje
stets Høivise og Ærefulde Regiering og ved Deres Majestets 
egen kraftige og allerprisværdigste Understyttelse, frygter jeg 
ikke for, i nogen Maade at fortørne Deres Majestet, om ieg 
nnderstaaer mig at giøre det allerunderdanigste Forslag, om 
ikke Deres Kongelige Majestet allernaadigst vilde tillade og be
fale mig, som veed best Beskeed om Verket, hvad det har og 
hvad det mangler, at giøre en Reise paa etAars Tid, deels til 
Sverige, deels til Hertugdomene og de ved Østersøen liggende 
Stæder, for at opsøge og faae afskrevet, hvad som endnu til 
Verkets Ziir og Fuldkommelse kunde bekommes, allerunder
danigst formodende, at Deres Kongelige Majestet allernaadigst 
vilde anvende de til saadan Reise udforderlige Omkostninger.

Jeg vidner for Deres Majestet, at ieg herudi ikke haver, 
eller har Aarsag at have, nogen anden Hensigt, end til den 
Pligt, ieg er min allernaadigste Konge og mit Fædreneland 
skyldig, og tviler saa meget mindre, at min allerunderdanigste 
Forestilling vil finde Deres Majestets allernaadigste Behag, som 
saa utallige andre med mig ere levende Vidnesbyrd om den 
forunderlige Gavmildhed og ret Kongelige Ædelmodighed, som 
Deres Kongl. Maist. paa alle de Veie lader see og spore, hvor 
noget enten til (Jndersaatternes Nytte eller Nationens Hæder 
og Anseelse kan være at vinde.

Hvad Bekostningen angaaer, vil der formodeligen gaae 
en deel med, om Reisen skal giøre den Virkning, som sigtes 
til, da der, foruden Befordring og Fortæring, paa de fleste 
Steder vil behøves Hielp af Skrivere og Tegnere; og vel mue- 
ligt ieg bliver nødt til, i sær til Holsten og de Vendiske Stæ
der, at tage en Ridser med her fra Staden. Kan maaskee og 
forefalde de Leiligheder, hvor Guld-Nøgel vil være fornøden at 
aabne Døren med.

Skulde nu Deres Kongl. Majst. allernaadigst finde for godt 
at samtykke og bekoste saadan Reise, da fordrister ieg mig til
lige allerunderdanigst at foreslaae trende Maader til Bekost
ningen: Enten Deres Majestet allernaadigst vil befale mig at 
føre alle forekommende Udgifter til Regning: Eller unde mig, 
som andre reisende Kongelige Betientere, DzæZ-Penge og fri
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Befordring, saa vidt Deres Majestets Herredom gaaer, og det 
øvrige paa Regning: Eller og allernaadigst determinere en vis 
Summa, som kunde blive nogenledes tilstrekkelig.

Jeg indstiller saa vel det ene som det andet til Deres Ma
jestets egen allerhøistskønnende og allernaadigste Overveielse, 
og vil være allerunderdanigst fornøiet med, hvad Deres Majestet 
behager herudi allernaadigst at giøre og beslutte, allerunder
danigst forsikrende, ved Hiemkomsten at aflegge saadant Regn
skab for Reisen, at ieg ei skal blive anseet for at have giort 
nogen unyttig Udgift, og at Deres Kongl. Majst. ikke skal have 
mindste Aarsag at fortryde de allernaadigst anvendte Bekostninger.

I allerunderdanigst Ønske for Deres Majestet om et 
langvarigt Liv, et lyksaligt Regiment, og al Kongelig Vel- 
gaaende, forbliver med uafladelig Nidkiærhed og i dybeste 
Underdanighed

Stormægtigste Monark, 
Allernaadigste Arve Herre og Konge,

Deres Kongelige Majestets 
allerunderdanigste tiener og 

Kiøbenhavn d. 15 Januarii tro Arve-Lnderdan
1753 J. Lang eb ek.

4.
Et Brev fra Langebek til Geheimeraad Grev J. L. Holstein,

Oversecretair i det danske Cancelli, i samme Anledning. 
Originalen sammesteds som Nr. 3.

Høibaarne Hr. Geheime Raad
og Greve,

Naadige Herre!
Af hoslagte min allerunderdanigste Pro Memoria, hvis 

Indhold ieg underdanigst indstiller til Deres Høigrevelige Ex
cellences høie og naadige Befordring, seer D. Exe. mit aller
underdanigste Forslag til Beste for det Diplomati^e Verk, som 
Hans Kongl. Maist. allernaadigst har befalet mig at arbeide 
paa. Maatte det behage D. H. Exe. at kaste et naadigt Øie i 
de medfølgende paqueter, finder D. Exe. derudi en Prøve af 
mit Arbeid, og vil giøre sig et nogenledes Begreb om Verkets 
Indretning og Beskaffenhed.

Danske Samlinger. IV. 4
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Hvad det Danske Lexicon angaaer, som ieg for nogle Aar 
siden har haft under Hænder, da veed ieg, at det blev Hans 
Kongl. Maist. og Deres Excellence behageligt, om samme en
gang kunde komme til Fuldkommenhed. Jeg veed ogsaa, at 
det vilde være Publico til Nytte og Fornøielse, og Nationen 
til Ære. Ligesom det og i sig selv er et Verk, som ieg med 
Glæde, og uden i mindste Maade at kiedes derved, gierne 
havde seet at bringe frem, dersom ikke det andet var kommet 
imellem, som ieg i adskillige Henseender holder baade vigtigere 
og for mig mere magtpaaliggende at arbeide paa.

Havde det behaget Gud at unde H. ÆWsRaad Gram et 
længere Liv, da havde han selv været i Stand til at fuldføre 
det Diplomatiskt Verk, og ieg havde da vel ikke tænkt paa an
det end det Danske Lexicon. Men da han uformod(':gen blev 
kaldet fra os, og Hans Kongl. Maist. allernaadigst betiaude mig 
sit Geheime Archiv, fandt ieg mig, efterat ieg havde anvendt 
det første par Aars Tid paa at giøre mig Archivet bekiendt og 
havde faaet den Samling af copzerede Diplomata derind, som 
SI. Gram havde begyndt, efter mit Æmb^ds Pligt og 
beste Vidende forbunden til, at legge Haanden paa 
der var den Si. Mand saa meget mere angelegent, 
Høistsalige Konge, der indsaae Vigtigheden deraf, selv nogle 
gange mundtligen og med megen Eftertryk havde allernaadigst 
anbefalet ham det.

Jeg er kun eet Menneske, og kan ikke paa eengang med 
nogen succes arbeide paa mere end eet vidtløftigt Verk tillige. 
Naar ieg nu holder begge disse Verker imod hinanden, maae 
ieg vel tilstaae, at det Danske Lexicon er et svart og vigtigt 
Arbeid, men dog saadant, at der altid vil findes Folk, naar 
man kun treffer for dem der gider arbeidet, som kan giøre 
noget derved og bringe det til Endskab. Men hvad det Diplo
matiskt Verk belanger, da, ikke at tale om dets store og 
umistelige Nytte i Historien og Jure Publico^ tør jeg dristigen 
forsikre, at der vel ofte falder et halvt Seculum ind, i sær hos 
os, i hvilket neppe een opstaaer, der har den Lyst, den Øvelse, 
den Smag, og alle de Egenskaber, som høre til et Arbeid af 
det Slags.

Min egen Udygtighed og endnu ganske ufuldkomne Indsigt 
kiender ieg selv alt for vel: Men, af lang Erfarenhed og mange
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Aars idelige Øvelse under SI. Rostgaards og Grams Manuduc- 
tion, har ieg dog udi de Slags Videnskaber samlet saa megen 
Kundskab, at ieg holdt det for en Synd, nu efter saa god en 
Begyndelse at forlade et Arbeid,som mit Æmbed egentligen 
paaligger, som Hans Maiestet engang allernaadigst har be
falet mig, og som ieg ikke veed nogen anden være i Stand 
til at forfærdige, for at tage fat paa et andet, som vel neppe 
er af den Betydenhed, og som af andre, ifald ieg ikke levede 
den Dag at see det fuldført, kunde dog fuldføres.

Endnu understaaer ieg mig, i Henseende til Fornødenheden 
og Vigtigheden af det j9&pZoftiato'ske Værk, at giøre denne be
tydelige Erindring: Hvad vilde det ikke være for et ubodeligt 
Tab og som aldrig kunde oprettes, om en ulykkelig Ildebrand, 
som Gvd forbyde, tog Archiv, Documenter og hele Samlingen 
bort,vAJ«en at den var kommen for Lyset. Vi har haft alt for 
mange og bedrøvelige Virkninger af deslige Ulykker, som nok 
maa lære os at være omhygelige for det lidet vi har tilbage. 
Naar man derfor engang haver saadant et Verk trykt, har man 

et uforgængeligt Archiv. Hvorimod, hvad det Danske 
er angaaende, da, om endog alle dertil sankede Mate- 

undergik, kunde dog saadant Tab staae til at oprettes, 
saa længe der ere Studerende til, som paa den ene Side maatte 
have Lyst til Arbeidet, og paa den anden Side Jndsigt i Spro
gene, samt gode Subsidia og Haab om Belønning.

Her seer D. H. Exe. mine Aarsager, hvorfor ieg holder 
det uforgribeligen mere fornødent, at haste med det Diplomati- 
ske Værk, end med det Danske Lexicon. Kommer D. H. Exe. 
engang af Hændelse i Tale derom med Hans Exe. Hr. Ge- 
heime Raad Tott, som har giort mig den Ære at gienemsee 
hos mig en stor Deel af min Diplomatik Samling og selv 
opmuntret mig i det Forsæt om Reisen, er ieg vis paa, D. H. 
Exe. vil end mere finde min underdanige Mening grundet.

iNaadige Herre, hvad ieg nu har at udbede mig af Deres 
Høigrevelige Excellence, som altid haver viset sig at være en 
fuldkommen Mæcenas af mig og mine Studeringer, er dette, 
at, om der videre skulde enten af Hans Majestet eller andre 
blive erindret om det Danske Lexicon, D. Exe. da naadigst vilde 
see derhen, at ikke nogen vrange og ufordeelagtige Tanker 
skulde i saa fald om mig og mit Arbeid blive fattede Saa 

4*
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meget kan ieg med god Samvittighed forsikre, at ieg ikke 
spilder mange Timer nogen Uge enten paa Selskaber eller 
andre unyttige Foretagender, men bruger Tiden til mit Arbeid, 
det beste ieg veed og Gud giver mig Kræfter til.

Skulde det være, at Hans Majst. fandt allernaadigst Behag 
i, at det Danske Lexicon tillige blev fortsat, da, i fald Hans 
Maist. allernaadigst samtykker min foreslagne Reise, skal ieg. 
saa snart Gud sender mig vel hiem igien, giøre mig al Umag 
for at faae nogle iblandt vor Studerende Ungdom opsøgte, som 
under min Opsigt kunde settes i Arbeid med det Danske Lexi- 
con, at det derved kunde vinde des hastigere Fremgang. Den 
halve Deel deraf er forlængst færdig, og kunde ved ny revision 
og liden Møie snart komme i den Stand, at en Tome deraf 
in folio kunde udkomme.

Den Høieste Gud, som har giort det saa vel, at Deres 
Excellence efter sin Sygdom er kommen sig igien, legge endnu 
mange Aar til D. Excellences Alder, og forlæne D. Exe. Hel
bred og Kræfter til at fare fort i Hans Majestets Tjeneste med 
den Viisdom og utrettede Flid, som D. Exe. altid haver ladet 
see, hvorpaa en stor Deel af Landets og vort lærde Nordens 
Velfært beroer, og hvorudi ingen kan tage større Part, end 
ieg, som med de inderligste Ønsker og i allerdybeste respect 
har den ære at være

Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve, 
Naadige Herre,

Deres Høigrevelige Excellences 
Kiøbenhavn d. 15. Januarii underdanige og ringeste Tiener

1753. J. Langebek.

I et Brev til Sulim skriver Klevenfeldt: »Cher Ami veed, 
at han [o: Langebek] har faaet kongelig Tilladelse og Carte 
blanche at reise og at opsøge, hvad til hans diplomatiske Verk 
henhører«. (Suhms Saml. Skrifter, XV, S. 400). Dette er 
ganske rigtigt. I Kongens Resolution paa Langebeks Ansøg
ning recapituleres denne og mod Slutningen hedder det: »Thi 
give Vi dig hermed tilkiende, at du haver at paatage dig denne 
af dig, til dette Diplomatiske Verks Befordring allerunderda
nigst foreslagne Reise, da Vi med Rescript til os Elskeligt'
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Vore Deputerede for Financeme under denne Dags Dato have 
tilkiendegivet dennem, at Vi til saadan din Reise af Voris Gasse 
ville lade betale de udfordrende Omkostninger, ligesom du 
dig tiid efter anden hos bemg Vore Deputerede om de be
høvende Penge til samme Reise og dens fortsættelse anmelder, 
da du ved din Hiemkomst for alle paa denne Reise forekom
mende Udgifter haver til Vores Rente-Cammer Regning at af- 
legge. Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette. Be
falendes etc. Christiansborg Slot Hafniæ den 23. Februar 1753«.

Langebek reiste den 17. April 1753 til Sverrig. Den 14. 
October vendte han tilbage til Kjøbenhavn, som han imidlertid 
atter forlod den 5. November. Denne anden Reise gjaldt igjen 
Sverrig samt Landene omkring Østersøen. Han kom hjem til 
Kjøbenhavn den 20. December 1754 *).

Det vil ikke være uden Interesse at erfare, hvad denne 
Reise kostede. Langebeks indgivne Regnskaber kjendes ikke; 
men af »»Civil Etatens Regnskab« (i Ministeriernes Archiv, anden 
Afdeling) ses, hvilke Summer der ere udbetalte til Langebek, 
nemlig:

Rdl. Sk.
23. Marts 1753. Archivarius Langebek i Afslag til 

Reiseomkostninger paa fremmede 
Stæder for at befordre et Corpus

Tilsammen: 3972 55 
Langebek anvendte Pengene til at lade Dokumenter af-

Diplomaticum . . . 600 »
22. December — _. — — 338 29

6. Februar 1754. __ _ — 341 64
2. April - — — — 340 43

27. Mai — — — 342 57
19. Juni — — — 338 86
11. Juli — — — 588 36
14. October — — — 1082 28

11 Dagbogen over Reisen fra Begyndelsen indtil Afreisen fra St. Petersborg 
er udgiven af Ny er up i Langebekiana, S. 123—248. Den originale 
Dagbog over den øvrige Del af Reisen findes nu i det st. kgl. Biblio
thek, ny kgl. Saml 4°, Nr. 3A6, d.
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skrive (hvilket navnlig skal have været Tilfældet i Landene om
kring Østersøen) dels til Rejseomkostninger for sig, sin Tjener 
og sin Medhjælper, Tegneren Søren Abil dg aard \ men denne 
sidste fik desuden en Understøttelse af Zahlkassen, som udbetaltes 
fra 3. August 1753 til 3. October 1754 med ialt 220 Rdlr. 
Lægges hertil et Gratiale af 200 Rdlr., som Abildgaard fik den
24. April 1755, bliver den samlede Udgift til Reisen: 4392 Rdl. 
55 Sk. Skjøndt Langebek var udenlands den største Del af de 
to Aar 1752—54, fik han dog baade sin Gage udbetalt med 
500 Rdl. aarlig og Understøttelsen til Diplomatariet med 300 
Rdlr. aarlig, tilsammen 1600 Rdlr. Naar det endelig erindres, 
at de Rigsdalere, Talen er om, ere Kroner, og at altsaa Tallet, 
hvis det skal benævnes i den nugjældende Myntsort, maa for- 
høies meget betydeligt, saa kan man ikke nægte, at det var en 
i Sandhed kongelig Besoldning Langebek nød i de to Aar 
1753—54, hovedsagelig for at fremme det danske Diploma
tarium1).

5.
Andragende fra Langebek til Kongen i Anledning af hans 

Arbeide ved den danske Ordbog og ved Diplomatariet.
Originalen i Justitsministeriets Årehiv, Indlæg til Sjællandske Tegneiser 

1755, Nr. 110.

Med Hensyn til de Ordbogsarbeider her omtales henvises 
til Molbechs-) Afhandling i Nye Danske Magazin, V, S. 267— 
288. Her skal blot erindres om, at Langebek i flere Aar havde 
arbeidet paa Fuldførelsen af den Ordbog, hvortil Rostgaard 
havde samlet Materialet. Rostgaard havde indtil sin Død i For- 
aaret 1745 betalt Langebek for hans Arbeide; Kongen vilde bekoste 
Ordbogen trykt. Langebek havde derefter havt Understøttelse af 
Kongen, men hans Beskjæftigelse med det danske Selskabs

1) 1 de samme Aar nød Justitsraad Klevenfeldt en aarlig Understøttelse 
af 400 Rdlr. for at forfærdige et genealogisk Værk.

2) Molbechs Opfattelse af Rostgaards Arbeide ved Ordbogen og den Maade, 
hvorpaa han understøttede Langebek, er i høieste Grad skjæv og uret
færdig. Dette skal ved en anden Leilighed blive vist.
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Anliggender, med Udgivelsen af danske Magazin og hans store 
Kjærlighed til danske historiske Studier trængte Ordbogsarbejdet 
i Baggrunden.

Stormægtigste Monark
Allemaadigste Arve Herre og Konge!

Deres Kongelige Maiestet er allernaadigst vidende, at af- 
gangne Conferentz Raad Rostgaard, ved mange Aars Arbeid og 
brave Mænds Tilhielp, har lagt Grundvolden til en nogenledes 
fuldkommen Dansk Ordbog, der skulde giøre samme Tienst 
i vort Sprog, som deslige Bøger i andre Folks Tungemaal. Men, 
som han blev sat i mange Æmbeds-Forretninger, og Alderdom
men siden tilfaldt, som forbød hannem sit paabegyndte Verk 
at fuldføre, anbefalede han mig, under Salig Etats Raad Grams 
Opsyn, det samme at bringe i Orden, Skrivningen at rette, det 
unyttige at udelade, det manglende, saa vel af Danske Ord og 
Talemaader som af fremmede Sprog, at tilsette, og, med et 
Ord, saa vidt mueligt fuldstændigt giøre.

Dette skede paa Deres Maiestets Høistsalige Herr Faders 
af glorverdigste Ihukommelse allernaadigst givne Bifald, ligesom 
det vel ogsaa har været Deres Kongl. Maiestet allerunderda
nigst berettet. Jeg arbeidede derpaa med al flid, saa længe 
Rostgaard og Gram levede, saa meget andre mellemkommende 
Forretninger det vilde tilstæde, og kom dermed saa vidt, at 
omtrent den halve Deel blev færdig, som udgiør ved 20. vidt 
skrevne Volumina, og fattes intet andet end den sidste re
vision.

Siden, da Deres Maiestet allernaadigst satte mig over det 
Kongelige Geheime Archiv, og derefter allernaadigst befalede 
mig det store Corpus Diplomaticum Daniæ et Norvegiæ at fuld
komme, som SI. Gram efter allerhøistbemeldte den Høistsalige 
Konges Ordre havde begyndt, har ieg derpaa, foruden hvad ieg 
i det Kongl. Danske Selskab paa det Danske Magazin og andre 
smaa Skrifter har arbeidet, anvendet al min Tid og Flid, saa 
vel her hierne, som nu i de halvandet Aar, ieg paa Deres 
Maiestets høistpriselige Naade har giennemreiset endeel af 
Naboernes Lande, og giort gode Samlinger, hvorpaa ieg med 
første giver mig den allerunderdanigste Frihed for Deres Maie-
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stet at nedlægge en Designation. Imidlertid har det Danske 
Lexicon aldeles hvilet.

Ved min Hiemkomst fornemmes, at Justitz Raad Hoppe 
haver allerunderdanigst indleveret en Prøve af en Dansk Ord
bog, som han begierer at maatte udkomme paa det Kongl. 
Videnskabers Societets autoritet til almindelig Brug og til en 
bestandig Regel at skrive efter. Dette hans Arbeid kan saa 
meget mindre være i Veien for mit under Hænder havende, 
som det ikkun kan regnes for et lidet Haand-Zføføonnaire eller 
en stor Glosebog, og kunde være heel artigt og nyttigt, naar 
det havde alle de reqvisita, som et saadant Verk fordrer. Men 
ved Giennemlæsning befindes, at derudi mangler endeel Hoved- 
Ord og Ords adskillige Bemerkelser, nogle Ord ere overflødige 
og ufornødne, som enten ere fremede eller slet Dansk, Latinen 
og Fransken her og der ikke saa ganske tilforladelig og Ortho- 
graphien ikke over alt saa rigtig eller paa Etymologie^ Brug og 
Sprog-Regler grundet, som den burde være, ei heller alle
vegne bestaaer med sig selv. Siden han dog haver anvendet 
en Hoben Tid og Arbeid derpaa, kunde han vel ikke fraraades 
at forfærdige det, og, om han behagede, som et privat Verk at 
udgive det.

Men at dette eller andet sligt Arbeid om det Danske Sprog, 
som er alt for megen critique underkastet, skulde publica auto- 
ritate udkomme, og som en Rettesnor i Collegiør og Skoler ind
føres, holder det Kongl. Videnskabers Societet heel betænkeligt, 
i sær da det større Verk, som saa længe og med saa megen 
Møde er arbeidet paa, saa vidt er bragt, at det første deraf, 
medens der arbeidedes paa det sidste, kunde gives i Trykken, 
saasnart det endnu engang var gienemseet, og af det store SI. 
Geheime Raad Moths Verk, saa vidt behøvedes, forbedret.

Eftersom nu det Danske Lexicon er et ikke mindre for
nødent, end Corpus Diplomaticum et nyttigt og for denne samt 
Eftertiden umisteligt Verk, ligesom begge ville blive Deres 
Kongelige Maiestet, til udødelig Ære, saa indstilles allerunder
danigst, om Deres Kongl. Maiestet, som saa gierne seer det 
Danske Lexici Forfærdigelse, allemaadigst vil befale, at ieg paa 
nogen Tid skal lade det Diplomatiske Verk henligge, og atter 
tage Lexicon under Hænder, for, saa snart mueligt, at bringe
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det samme til Fuldkommenhed. Deres Maiestets Kongelige 
Velgierninger have altid opmuntret mig i mit Arbeid, og ville 
fremdeles hos mig have samme Virkning. Jeg har desuden 
fordømt min Tid og mine ringe Kræfter til at arbeide i Fædre
nelandets Sprog og Historie. Saa det aleneste beroer paa 
Deres Kongelige Maiestets allernaadigste Villie og Velbehag, 
med hvilken af Delene ieg nu først skal fortfare.

Det vil derefter, naarVerket nærmere til Trykning er fær
digt, komme an paa god og nøie Overtegning, hvad Slags Tryk, 
større eller mindre, hvad Slags Skrifter, Latinske eller Danske, 
og hvad Slags Papir dertil skal bruges, samt hvor mange Ex
emplarer deraf skulle trykkes. Har for Resten det allerunder
danigste Haab, at Deres Kongelige Maiestæt, hvis Ære og For- 
nøielse er vort Arbeids Belønning, og hvis Hensigt er Publici 
Nytte, allernaadigst giør Forskud til Verkets Fremgang; Jeg 
seer ellers ikke, hvorfra de anseelige Bekostninger skulle ta
ges, som et saa vidtløftigt Arbeid, der trykt vil udgiøre nogle 
Tomer in folio} udkræver.

Jeg lever i allerdybeste Underdanighed 
Stormægtigste Monark,

Kiøbenhavn d. 24. februar Allernaadigste Arveherre og Konge 
1755. Deres Kongelige Maiestets

allerunderdanigste tro tiener
J. Langebek.

Kongens Svar paa Langebeks Andragende blev et Rescript 
»til de Tilforordnede i Videnskabernes Societet i Kiøbenhavn« 
af 7. Marts 1755, som er fuldstændigt aftrykt af Werlauff, i 
Det Kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 
i dets første Aarh. Kbh. 1847, S. 73—75. Kongen befalede 
Langebek at lade Diplomatariet hvile, men derimod at frem
skynde Ordbogsarbeidet, om muligt saa meget, at Tryk
ningen kunde begynde inden Aarets Udgang, hvorfor Socie
tetet nærmere skulde udtale sig om Udgivelsesmaaden. Kongen 
opmuntrede Hoppe til at fortsætte sit Arbeide, som han dog 
ikke vilde skulde udkomme publica autoritate.

Som bekjendt kom Langebek ikke til at udgive noget af 
disse Værker. Hans Tanker optoges snart aldeles af Udgivelsen
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af Scriptores Rerum Danicarum, hvilket Værk han ikke kom til 
at fuldende, og som endnu ikke er blevet fuldendt. Langt 
senere optog Videnskabernes Selskab Planen om at udgive en 
dansk Ordbog, som det ogsaa satte i Værk, uden endnu at 
have fuldendt den. Diplomatariet have mange tænkt paa 
siden Langebeks Dage1); man tænker paa det fremdeles.

J) Se f. Ex. Molbech, Det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Historie 
i dets første Aarhundrede. Kbh. 1843, S. 484—85.
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Prinds Christian Frederiks Forskrifter for sin Søns 
(Frederik Vll’s) Undervisning og Opdragelse.

Meddelt af Prof. C. F Allen.

Disse Forskrifter aftrykkes efter en Afskrift, som skyldes 
en af Prinds Frederiks Lærere, Provst Fr eu ch en, der har foræret 
den til Meddeleren. De maa være forfattede i Foraaret 1819, 
før Prinds Christian tiltraadte sin længere Udenlandsreise. Gou
verneur for den unge Prinds var som bekjendtMajor Frederik 
Løven ørn Bardenfleth. (Sml. Aarbøger for nordisk Oldkvn- 
dighed og Historie, I, S. 5—6.).

1 det jeg med fuldeste Tillid overdrager til dem, som Gou
verneur hos min Søn Frederik Carl Christian det specielle Til
syn med hans Opdragelse og Underviisning, fremsættes følgende 
Regler eller Bemærkninger, der kan tjene dem som Instruxion.

A. angaaende min Søns moralske Dannelse.
De vil finde ham at besidde et ømt Gemyt, god Forstand, 

nogen Heftighed, varm Indbildningskraft.
1) Det ømme Gemyt, som yttrer sig i Medlidenhed, God- 

gjørenhed, Lethed i at blive rørt og i at fortryde sine Fejl, i 
Kjerlighed og Hengivenhed mod Forældre og Lærere, i Omsorg 
for Huusdyrene; denne saa skjønne Egenskab for den tænkende 
Mand, maa paa alle Maader vedligeholdes og fremmes.

Fritz haver hidindtil havt noget bestemt (5 Rbd.) maaned- 
ligen til selv at udgive, og skulde han, for at vænnes til Or
den, optegne hvortil; naar han anvender disse til at give Træn
gende, maa han hellere tilstaaes noget mere, end savne til
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dette Brug. Hvem han ønsker at hjelpe med større Gaver, 
hvilket stundom kan være Tilfældet med Betjentes Familier eller 
andre, der maatte henvende sig til ham, bør ej førstegang af
vises, selv om det kan udlægges til Paatrængenhed, men ved 
saadan Ledighed maa Ynglingens Fornuft gjøres opmærksom 
paa, at man ej bør give iflæng til Enhver som trygler, men 
vælge de Trængende, som ere værdige at hjelpes. Gaverne 
bør gives i hans Nærværelse, men uden Bram, for at han tid- 
ligen kan lære, at det vel er saligt at give, men ei for at roses 
af Menneskene.

1 Naar man kan røre et Barns Gemyt har man Alting vundet. 
Denne Stemning maa følgeligen vedligeholdes, og aldrig irette
sættes hos ham, selv om den skulde yttre sig til ubelejlig Tid; 
naar han virkeligen fortryder sine Fejl, og dette bevises bedst 
ved hjertelig Rørelse, maa man ogsaa være rede at tilgive, 
efterat man behørig har gjort ham opmærksom paa Fejlene. 
Hans Kjerlighed til hans Forældre maa levende vedligeholdes, 
idet disse fremstilles for hans Tanker som hans største Vel- 
gjørere, hvem han paa alle Maader maa søge at glæde ved sin 
Opførsel, og saaledes lønne for deres Omsorg mod ham. Hans 
Kjerlighed til sin uforligneligt ømme Stifmoder vil ej svækkes 
ved at man som hidtil vedligeholder de Følelser hos ham, som 
Naturen har nedlagt i ethvert Bams Hjerte mod den Moder, 
som har skjenket det Livet. Det vilde være uforsvarligt at af- 
vende Barnets Hjerte fra hende, han bør fremdeles ansee 
hende som sin første Velgjørerinde, hvem han skylder Kjer
lighed og barnlig Hengivenhed i Gjengjeld for den Ømhed, 
hun bærer for ham. Han bør vedblive at tilskrive hende i det 
mindste eengang hver Maaned, og i Gjensvar paa de Breve, 
han modtager fra hende, og hans Breve bør sammenhængende 
berette om, hvorledes han lever, og om den Fremgang, han 
udviser ved sine Overhøringer; dog maa Gouverneuren selv 
meddele Hende detaillerede Efterretninger i saa Henseende og 
tilskrive Hende om hendes Søns Velgaaende i det mindste hver 
anden Uge. Hvad Prindsessens Breve til hendes Søn angaaer, 
da maae disse først læses af Gouverneuren og ved ham med
deles Barnet; thi Forsigtighed byder, at ej alle de Ideer, de 
kunde indeholde, meddeles ham, isærdeleshed ej den at besøge 
Hende, førend engang denne i Moderhjertet saa naturlige Fordring
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kan opfyldes. Det iagttages, at h\ergang til hendes Fød
selsdag, den 4de Dec., tilskrives hun af Fritz, som da rnaa 
oversende Hende det Portrait, der hvert Aar maae males, indtil 
han selv kan fremstille sig for Hende. Skulde det Forhold 
være paafaldende for ham, at hun, skjøndt hans rette Moder, 
lever afsondret fra ham, da maae han med faae Ord betydes, 
at det er skeet, for at hun og hans Fader hver for sig kunde 
leve lykkeligere. Skulde Prindsessen hans Moder nogensinde 
falde i saa svær Sygdom, at der er grundet Fare for hendes 
Liv (uden at Sygdommen iøvrigt var smitsom), og hun maatte 
yttre det Ønske at see sin Søn, da bør de hos Kongen an
drage paa dette Ønskes Opfyldelse, men aldrig forlade Barnet, 
medens han befinder sig hos hans Moder, paa deres Ansvar.

Endeligen den Omsorg Fritz viser for Huusdyrene maa han 
opmuntres til ej at aflade, og det maa hellere holdes ham til
gode, hvis han gjør formeget end forlidet heraf.

2) Hans Forstand, forsaavidt opvakt, at den let fatter hvad 
der efter hans Begreber interesserer ham, maa dannes ved 
fornuftig Samtale over forekommende Gjenstande; det være sig 
hvad han seer eller hvad han læser; man maa holde Barnet 
mangt et overflødigt og kjedeligt Spørgsmaal tilgode, men ei 
tillade ham at deraisonnere over det der er Gjenstand for 
Samtalen eller, som han gjerne vil, lade hans Indbildningskrait 
løbe af med Fornuften i idel Forudsætning af Urimeligheder; 
man maa da med Blidhed, skjøndt alvorligen føre ham tilbage 
til at omtale Sagen fornuftigere og selv saavidt muligen lade 
ham drage Fornuftslutninger, hvilke man da kan berigtige. 
At vænne ham til Stadighed ved alle Beskjæftigelser, saaledes 
at han ei tænker paa eet, medens han udfører et andet, er 
vistnok af stor Vigtighed hos ham og kan ej noksom ind- 
præntes hans Lærere. Jeg fordrer saaledes, at man fornemme- 
ligen skal beflitte sig paa at danne hans Forstand til at vorde 
sund mere end til at vorde brillant. Hertil hører, at man i 
Samtale som i IJnderviisning vænner ham til, selv at tænk^, 
selv at slutte fra det letfattelige til det sværere og saa videre, 
alt som hans Forstand dannes og udvikles. Isærdeleshed i 
denne Hensigt har jeg selv gjennemgaaet endeel af »Danske, 
Norske og Holsteneres store og gode Handlinger, samlede ved 
O. Malling* med ham, ved hvilket Værk rigtige Begreber om
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Dyd og Last oplyste ved Exempler kan bibringes Barnet. Dette 
Arbeide, hvortil han meget trænger for at uddanne sine Be
greber, anbefaler jeg Gouverneuren selv at fortsætte med ham 
i min Fraværelse. Hvad jeg har gjennemgaaet med ham er 
skeet fortællende og samtalende, for at overbevise mig om at 
han havde fattet Begreberne, og fordrende, at han siden skulde 
fortælle mig Hovedindholdet af de historiske Fortællinger. Hvad 
der stundom savnes, men som han maa holdes til, er Opmærk
somhed ved det læste. Ej meget ad Gangen, men nøiagtigen 
bør det gjennemgaaes.

3) Hans medfødte Heftighed yttrer sig mest, naar hans 
Egenkjerlighed eller Stolthed pirres, naar han ved Underviisningen 
i Andres Nærværelse sættes i Rette, naar hans Lege-Camerader 
ei vil føje sig efter ham, o. s. v. Ligesom Alle, der ere om
ham, maae vogte sig for ei at opægge hans Heftighed ved 
ufornøden Strenghed eller barsk Tone, ved at nægte ham 
uskyldig Fornøjelse, ved at give ham Uret, hvor han ikke har 
den, saaledes bør Udbruddet af Lidenskabelighed vistnok dæmpes 
i Øjeblikket selv, og hvor han end maatte befinde sig, bør han 
ved Gouverneuren eller Lærerne (naar hiin ej maatte være til
stede) føres bort for i Eenrum af komme til Betænksomhed og 
fortryde sin Overilelse.

4) Den varme Indbildningskraft bør ej qvæles ved Opdra
gelsen, thi den kan lede til meget ædelt og godt i Livet; men 
det er dobbelt vigtigt for min Søn, at den holdes inden visse 
Skranker. Det maa saaledes aldrig holdes ham tilgode, naar
han, i hvad han siger eller fortæller, gaaer det mindste uden
for den strengeste Sandhed.

Hans umaadelige Lyst til at tale meget, især med Frem
mede, der høre paa ham, hvilket foranlediger, at han lader sin 
Indbildningskraft udmale alle smaae Hændelser, som kun ved
komme ham, som noget betydeligt, maa ligeledes styres, om 
fornødent ved at føre ham bort ud af Selskabet, og betage ham 
Lejlighed til at gjentage denne Fejl. Ligeledes hvad jeg før 
har omtalt, hans Lyst til at forudsætte Urimeligheder og at de- 
raisonnere over samme, maa ej tillades ham. Skulde han 
treffes i Usandhed, sagt med Hensigt til egen Fordeel, eller 
for at skade Andre , maa dette, som en af de største Lyder, 
alvorligen revses.
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I Almindelighed talt vil det sikreste Middel til hans mo
ralske Dannelse være, at nære en varm Følelse hos ham for 
den christelige Religions Sandheder; ej blot ved hans Reli- 
gions-Underviisning, men ved alle Livets Hændelser, det være 
Fortidens eller Nutidens. Naturen bør han ej lære at kjende 
som et Kunstværk, dannet til Menneskenes Fordeel eller Under
holdning, men som et Vidne om Guds Storhed, Almagt, Viis- 
dom og Godhed. Historien bør han læse med Hensyn paa 
Forsynets Styrelse og Menneskeslægtens Forædling og Uddan
nelse ved Christendommen. Dennes guddommelige Lærer, 
Menneskeslægtens Forsoner, bør han lære at elske alt mere og 
mere med levende Taknemmelighed for hans store Velgjer- 
ninger, og hans store Bud: du skal elske Herren din Gud af 
dit ganske Hjerte, af din ganske Sjel; du skal elske din Næste 
som dig selv og ej handle anderledes mod Nogen, end du vil, 
at andre skal handle mod dig, maae indpræntes i den Unges 
Hjerte. Saalænge han ej glemmer disse Grundsætninger, vil 
han ej fejle, og fejler han, maa han stedse føres tilbage paa 
at erindre dem.

At beherske sig selv, tæmme de opbrusende Lidenskaber, 
hvilke endnu kun yttre sig i lilsindethed og Vrede, bør dernæst 
være, et Hoved-Øjemeed ved hans moralske Dannelse, og dette 
lærer Barnet udentvivl bedst ved Omgang med Jevnaldrende. 
Om han end i disse Forhold ofte kan fristes til Lidenskabe
lighed, saa er det snarere gavnligt at denne tæmmes ved Mod
sætning, end som at den skulde slumre for engang des frygte
ligere at opvaagne. Valget af hans Lege-Camerader er i saa 
Henseende det vigtigste, og kan man end ej fordre fejlfri, saa 
bør man dog ei tilstede fordærvede, til Usandhed eller andre 
Laster hengivne Børn Adgang til ham; men godmodige og 
derhos raske Børn, der ej altid bøje sig foi* hans Villie, ere de 
fortrinligste, og med disse maa man ønske, at han stifter ven
skabelige og fortrolige Forhold. En Fyrste savner for meget, 
naar han ei kjender Venskabs Lyksalighed.

Den almindelige Velvillie, som han dernæst bør vise mod 
Alle selv den ringeste, som nærmer sig til ham, kan den unge 
Fyrste ei tidlig nok vænnes til, ej blot som en menneskelig 
Pligt, men som et Middel til at fortjene Folkets Kjerlighed, 
hvilken altid er det vigtigste for Fyrsten i hans Stilling i Staten.
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At ville opdrage alleneste Mennesket i Fyrsten, uden Hensyn 
til hans Stand, er en philanthropisk Idee, der vist ei er prak
tisk rigtig.

Det gode Menneske er vistnok Hovedsagen, og hvor dette 
savnes, findes ej heller den gode Fyrste, men idet denne 
dannes, dannes jo og Mennesket; hvorfor skulde man da skille 
dem ad under Opdragelsen? Det undgaaes ikke, at den unge 
Fyrste jo fra Vuggen af veed hvad han er, altsaa hvorfor dølge 
de Rettigheder og Pligter for ham, der ere hans Stand ved
kommende? Barnet har naturligviis ingen Rettigheder at tage 
sig; de hvile i hans Forældres og Kongens Uaand, men til 
Pligters Opfyldelse skulde han tidligen ledes, og disse ind- 
præntes ham ved Lydighed og Hengivenhed mod Kongen, ved 
den Grundsætning, at Folket ej er til for Fyrstens, men Fyr
sten for Folkets Skyld, ligesom og at hans tilkommende op
højede Stilling i Staten kræver større Opmærksomhed paa sig 
selv, større Arbejdsomhed, ja Opofrelse fra hans Side.

B. Min Søns Underviisning.
1) Religions-Underviisningen er den væsentligste for hans 

Aands Dannelse til sand Kundskab om Gud og sine Pligter. 
Den er hidtil givet ham af min Gemalinde, som har bestræbt 
sig for, ved at bibringe ham disse Kundskaber, fornemmeligen 
at virke paa Gemyttet. Samme Øjemærke maa fremdeles 
følges, Fornuften opvækkes til at troe og føle Religionens 
Sandheder; Forstandsøvelse er ej det, der skal opnaaes ved 
denne Underviisning. Hr. Freuchen indseer dette tilfulde og vil 
vist samvittighedsfuldt følge disse Vink. Han bør gjentage den 
bibelske Historie og kan derved fremdeles betjene sig af en 
Billedbibel til Opmærksomhedens Skjerpelse; men Christi Lære 
gjennemgaaes i det nye Testament selv, og en Lærebog (hidtil 
Pastor Holst's) bruges som Ledetraad ved denne Underviisning.

2) Dansk Læsning fortsættes, og maa i kort Tid bringes 
til Færdighed. Til Læsebog vælges en nyttig Bog, helst af 
historisk Indhold. Af Læsebogen bør ej læres udenad, men til 
denne Hukommelses-Øvelse hellere vælges Stykker af danske 
Digtere eller udmærkede Prosaister, hvilke Øvelser dog bedst 
foretages udenfor Underviisnings-Timerne.

3) Latin maa stadig fortsættes, at den gode Fremgang
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under Hr. Holst’s Vejledning og den Lyst, Fritz yttrer ved 
denne Underviisning, ej skal være forgjæves. Hans Færdighed 
i den latinske Grammatik vil lette ham de øvrige Sprogs Stu
dium, naar disse først skal bibringes ham.

4) Det franske Sprog maa han lære af en indfødt Fransk
mand. Han forstaaer temmelig godt hvad han læser, men Ud
talen kommer kun ved Øvelse, og ved at være nødt til at tale 
med Franske. Til denne Underviisning antages Professor Puerari 
saa ofte som dennes Tid tillader det, og engang om Ugen i 
Byen, hvis han ønsker det.

5) For det tydske Sprog gjelder det samme, men da Fritz 
allerede forstaaer det godt, naar det tales, og temmelig godt 
kan udtrykke sig udi samme, saa kan Øvelsen gives ham ved 
daglig Samtale i dette Sprog f. Ex. ved Bordet eller paa Spad- 
seretoure. Man har hidindtil for at vinde Tid i Underviisningen 
forbundet Øvelse i at forstaae og læse Tydsk med den Kund
skab Hr. Freuchen har bibragt ham i Naturhistorien, i det hiin 
Underviisning ved Hjelp af Bertuchs Bilderbuch gaves paa Tydsk.

6) Naturhistorie og Naturlæren overhovedet, hvortil Fritz 
viser megen Lyst, bibringes ham meget hensigtsmæssigen ved 
Hr. Freuchen, og dennes Underviisning bør vedblive, hvorhos 
practisk Anvendelse af det Lærte ved Excursioner i Marken er 
tilraadeligt. Kundskab om den stjernefulde Himmel, Begyn
delsesgrunde til Astronomie, maa tillige gives fiam, thi af Intet 
opløftes Sjelen mere til at erkjende Guds Storhed og uendelige 
Viisdom.

7) Geographien maa, som hidtil, fortsættes, og ofte repe
teres indtil han vinder Fasthed i samme. De bedste Lan dkor 
benyttes ved denne Underviisning, og Jordens physiske Géographie 
maae ej heller tabes af Sigte. En gavnlig Øvelse for at vinde 
Fasthed i at erindre Landenes Grændser og de vigtigste Bjerg
strøg og Floder kan det være at lade Barnet eftertegne, og 
siden af Erindring tegne Landkort eller i det mindste Grund
trækkene til samme.

Anm. ved 6 og 7. En af disse Underviisningsfag kunde 
hensigtsmæssigen forbindes med Øvelse i det tydske Sprog, og 
da jeg ikke ønsker, at Fritz skulde savne Freudiens Underviis
ning i Naturhistorie, saa forekommer det mig ønskeligere, naar 
en indfødt tydsk Lærer kunde findes til at gjennemgaae Geo- 

Dansko Samlinger. IV, 5
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graphien med Fritz i dette Sprog. Indtil videre maa Freuchen 
vedblive at lære ham Geographien i det danske Sprog.

8) Øvelse i Regning har han vundet ved Freuchens Under- 
viisning, og jeg ønsker kun at han fortsætter som han har be
gyndt. Geometrie og Mekanik maa senere bibringes Ynglingen 
paa den muligst fattelige Maade, at han tilfulde kan indsee disse 
Sandheder, hvorved kan opnaaes, at Mathematikens Studium 
vænner ham til faste Slutninger og moden Eftertanke.

9) Færdighed i at skrive og tegne maa bibringes ham ved 
Øvelse efter de bedste Forskrivter og Fortegninger. I Tegning 
har han gjort Fremgang under Freuchen, og daglig Øvelse vil 
forskaffe ham mere Færdighed i Skrivning. Besynderligen maa 
han øves i at sætte sine Tanker selv til Papiret, hvorhos Ortho
graphien bedst kan rettes. Hans Smag og Kunstsands maa 
vækkes ved at gjøre ham bekjendt med skjønne Kunstværker, 
i det mindste ved Afbildninger i Kobberstik. Isærdeleshed maa 
i hans Alder hvad der er smagløst ej vises ham eller og han 
maa gjøres opmærksom paa Fejlene.

10) Hvad Musikken angaaer da maa min Søns udentvivl 
ypperlige Anlæg uddannes, og hans Claveertimer derfor fast
sættes et Par Gange ugentligen. Denne Kunstfærdighed bør 
ikke røve Tiden fra væsentligere Videnskabsgrene, men den 
bør dog dyrkes med Hensyn til den saa opmuntrende og løn
nende Beskjeftigelse den lover i senere Aar.

11) Dandse-Timer maa/H’te begynde paa; dog holder jeg 
for at een Time om Ugen er tilstrækkeligt. Hofdandsemester 
Laurent kan give ham samme i Kjøbenhavn, og Hovedsagen 
bør være at lære at gaae og at bære sit Legeme med Anstand.

12) Færdighed i at ride vil Han vinde ved i det mindste 
hver anden Dag at øve sig under Berider Joliansens Vejledning. 
Om Sommeren maa han ride ud om Aftenen eller om Mor
genen ganske tidlig.

13) Gymnastik er Hovedsagen for Legemets Uddannelse; 
og hertil hører og Svømning, som tilligemed Badningen er saa 
væsentlig for Sundheden. Apparat til gymnastiske Øvelser haves 
paa Sorgenfrie; der kan han og svømme; men det bedste 
Svømmested i Stranden er ved Torbek. Professor Nachtigall 
maa undervise ham, og naar han ønsker det, kan Fritz svømme 
engang om Ugen paa Holmen i Kjøbenhavn, den Formiddag,



67

han dog maa tage ind for de andre Timers Skyld (helst om 
Onsdagen). Ved gymnastiske Øvelser og Dands er det ønske
ligt for Kappelystens Skyld om flere Jevnaldrende kunde være 
tilstede, og nævnes som saadanne Kherre Bardenfleths Sønner 
i Khavn og Grev Schulins samt Pastor Rønnes paa Landet.

Det vil være væsentligt, at fordele disse forskjellige Under
visningsfag paa den hensigtsmæssigste Maade imellem de Timer, 
der bestemmes til Underviisning. Den Lectionstabel, som haves, 
berigtiges derefter.

Een vigtig Underviisningsgreen maa man være betænkt paa 
at tilføje, nemlig den historiske. Dog formener jeg at October- 
Qvartal vil være den mest passende Tid til at begynde samme, 
eftersom Sommer-Maanederne tilfulde vil være benyttede til de 
benævnte Underviisningsfag, og dansk Læsning i en historisk 
Læsebog samt Geographie kan tjene til gavnlig Forberedelse til 
hiint Studium.

Denne meddeles udentvivl bedst overeensstemmende med 
den Anskuelse som Professor Engelstoft har meddeelt mig, ved 
at gjøre Ynglingen bekjendt med Hovedbegivenhederne og med 
de vigtigste Personer i hver Epoke, hvorved hans Hukommelse 
med levende Interesse bindes til Begivenhedernes Gang. Pro
fessor Kruses historischer Atlas, Tidernes Strøm, og en kort 
Lærebog (hvortil A. Kali's ved Werlauf er anbefalet) vil være 
blandt de bedste Hjelpemidler, og han maa senere vejledes til 
selv at forfatte chronologiske Tabeller, hvorved hans Hukom
melse vil befæstes; dog kommer det altid mest an paa Fore
draget, for at vække Barnets Interesse for dette Studium.

Fædrenelandets Historie bør ligeledes paa samme Maade, 
dog noget udførligere gjennemgaaes, og som Læsebog ved samme 
vilde atter store og gode Handlinger, samlede ved O. Malling, 
kunne tjene, naar Fortællingerne jevnføres med de chrono
logiske Tabeller som findes vedføjede Udgaven af Aar 1777; 
dog anseer jeg det gavniigst at Bogen først eengang er gjen- 
nemgaaet med Hensyn til Udviklingen af Barnets Begreber, 
saaledes som før anført er. Min Hensigt har været at Seer. 
Adler skulde meddele min Søn denne Underviisning, men hans 
Tjeneste hos mig forhindrer ham deri, og hvis han ei betime- 
ligen nok vender tilbage maa man være betænkt paa at finde 
en anden dertil duelig Lærer. — Selv om Underviisningen i 

5*
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den alm. Historie skulde meddeles paa Tydsk var herved 
Intet tabt.

Underviisningstiden maa bestemmes for Sommer-Halvaaret 
fra Kl. 8 til 12| Formiddag, da den gymnastiske Øvelse, Svøm
ning, Badning, som oftest vil medtage Tiden fra Kl. 12| til 3. 
Ved denne Tid spises, og fra Kl. 4 til 7 undervises igjen, 
hvornæst han om Aftenen maa ride eller gaae ud. Imellem 
hver Undervisningstime hviles en liden Stund og Kl. 11 Form, 
tillades ham at spise Frokost | Time.

Gouverneuren er ej bunden til at være tilstede ved Under
visningen, men han har Ret dertil, især for at overbevise sig 
om Læremethoden, angaaende hvilken han bør meddele Lærerne 
sine Erindringer. Sædvanligviis gaaer Undervisningen bedst, 
naar Eleven er ene med Læreren, men Fremgangen maa be
dømmes ved de maanedlige Overhøringer, som finde Sted. 
Lærerne meddele medens Undervisningen varer, Eleven alle de 
Paamindelser, som ere fornødne for at holde ham til at være 
opmærksom og flittig. Udviist Modvillie eller Dovenskab an
meldes for Gouverneuren, ligesom og udmærket Opmærksom
hed, Flid og Fremgang, paa det at denne ved Dadel og Roes, 
Straf og Belønning kan fremvirke det hensigtede Gode.

Ligesom Ambitionen er den bedste Drivefjeder for Barnet, 
saaledes maa denne vækkes og vedligeholdes, deels ved den 
fælleds Underviisning, hvor samme er anvendelig, deels ved de 
Opmuntringer og Revselser, som paalægges ham. Disse sidste 
bør ej bestaae i corporlige Straffe, men i Nægtelse af For
nøjelser eller Ønsker, som Barnet sætter høj Priis paa. Disse 
maae, naar han har fortjent det, nægtes ham med Fasthed. 
Modvillie revses ved at holde ham paa sine Værelser, afsondret 
fra Alle, og uden Leeg eller moersom Beskjeftigelse, indtil han 
har fortrudt sin Fejl. Gouverneuren har ene Ret til at be
stemme deslige Straffe; han bestemmer ogsaa, naar en Time 
ved en eller anden Lejlighed forsømmes, hvorledes den da 
igjen skal indhentes næste Morgen eller Middagsstund.

Foruden de Meldinger angaaende min Søns Opførsel og 
Underviisnings Fremgang, som Gouverneuren kan finde Anled
ning til at aflægge til mig paa ubestemte Tider, skal han ugent- 
ligen, hvad enten jeg er nærværende eller fraværende, berette 
i en formelig Rapport, udi hvilken intet mærkeligt bør ude-
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lades, og kan han ved alle Lejligheder stole paa min kraftigste 
Bistand til Hensigtens Fremme og paa at hans Forestillinger 
skulle blive tagne i modneste Overvejelse.

C. Om Sundhedsplejen eller min Søns physiske Dannelse.
Hertil hører fornemmeligen at vedligeholde det gode Hel

bred han nu nyder, ved saameget som muligt at holde ham 
til Bevægelse i Luften og til en sund Diæt.

Min Søn maa gaae tilsengs saasnart han om Aftenen bliver 
søvnig, og ej senere end Kl. 10, og, naar Dagene blive kortere, 
KL 9|, og han bør staae op strax naar han af sig selv vaagner, 
dog ej senere end Kl. 6|, og om Efteraaret KL 7. Jo tidligere 
han vænnes til at vaagne og staae op, jo bedre. Han bør da 
en kort Tid efterat han er staaet op, og førend han drikker 
Melk og Vand med Smørrebrød til, vaskes med Svampe over 
Hovedet og over hele Legemet, og børstes derefter over hele 
Kroppen. Kun i den Tid, han dagligen svømmer, er det nok, 
at Hoved og Hænder vaskes, men Børstningen maa ej efter
lades. Han tilholdes at skylle Munden ud om Morgenen og 
hvergang han har spiist, og at rense Tænderne med Tand
børsten. Tandlægen maa have Tilsyn med hans Skiftning af 
Tænder, og han maa eftersee hans Tænder engang hver Maaned.

Den varme Beklædning, som Fritz har baaret, siden han 
i Efteraaret havde Mæslinger, aflægges efterhaanden, især naar 
ban begynder at bade sig. Dog bør han ei.gaae med Nankin 
uden Foder eller Underbeenklæder. Hans Hud er meget øm
findtlig og genegen til Ringorme, det bedste Middel herimod er 
Badning, men det skader ej at være forsigtig i Henseende til 
at give ham et Halstørklæde eller et Klædesslag om naar han 
er varm eller f. Ex. kjører hjem fra Badningen, selv naar det 
øllers er varmt i Vejret. Den gymnastiske Øvelse og Svøm
ningen er vistnok af den mest velgjørende Indflydelse for hans 
Kræfters og Legems Udvikling, og Arbejde i Haven maa han 
ogsaa opmuntres til.

Hans Middagsspise bør være sund og nærende. De maa 
(selv hos min Søster) lade sig vise Kjøkkenseddelen og bestille 
(eller udbede sig) hvad der kan være tjenligt for Barnet. Gart
neren vil levere Frugt og den modne er vist sund, men bør 
ej nydes umaadeligen. Gouverneuren og hans Lærere spise
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med ham, og det passes da, at han iagttager Bordskik, ikke 
fordrer først, ikke taler i Utide. At han altid skulde spise op, 
fordres ej, thi man føler bedst selv, hvormeget der er tjenligt. 
Om Aftenen spises kun Smørrebrød til Mælk og Vand, og dette 
er vel for det meste hos hans Tante, men er det hos ham 
selv, da Kl. 8 om Aftenen.

D. Om de hos Fritz ansatte Personers Bestillinger.
Gouverneuren har efter sit Embedes Natur Ret til at byde 

over de hos min Søn ansatte Lærere og Betjente saaledes at 
de i deres Forhold til Barnet ubetinget og uvægerligen bør 
følge hans Erindringer og Befalinger. Troer nogen sig for
urettet, da er det til mig alene at den vedkommende har at 
henvende sig, efter forud herom at have underrettet Gouver
neuren.

De kommer sædvanligen før Timernes Begyndelse om Mor
genen for at ordne det fornødne for den Dag, og siden ved 
Middagstid, senest før Taffelet, Kl. 2|, da Fritz omklædes.

Aftenstunden efter Kl. 7 tilbringer de ogsaa sædvanligviis 
hos min Søn, for enten at gaae eller ride ud med ham, og 
saasnart Fritz skal see Fremmede, som i Forvejen have meldt 
sig hos dem eller ogsaa hos min Søster; naar han modtager 
samme, er de ligeledes tilstede; ligeledes naar Fritz skal ud i 
Besøg, det være sig med min Søster eller i Huse, hvor han 
er bekjendt med Børnene og hvor han følgeligen imellem maa 
aflægge et Besøg, da følger de ham. Paa sidstnævnte Steder 
kan og hans Lærer følge ham, men hvem der er med maa da 
især paaagte de foreskrevne diætetiske Regler.

Naar Fritz er hos min Søster i hendes egne Værelser, 
behøver Gouverneuren ej at følge med. Ligeledes naar Fritz 
er paa Frederiksberg hos Herskaberne; da følger iøvrigt Gouver
neuren hans Majestæts Befaling, hvor han selv skal spise, enten 
ved Taffelet eller hos den lille Prindsesse, hvor Fritz sædvan
ligviis spiser. Om Aftenen naar de kongelige Herskaber komme 
hjem fra Promenaden, senest Kl. 9, afhenter de Fritz for at 
kjøre hjem med ham. ^Frederiksberg besøges hver Onsdag, og 
ellers naar hans Majestæt befaler dem det).

Hr. Freuchen (som bliver ene faste Lærer for Fritz naar 
Hr. Holst afgaaer) er naturligviis tilstede i sine Læretimer, ved
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Bordet, og saa ofte Gouverneurens Fraværelse gjør det for
nødent. Hidindtil sover ban i samme Værelse som Fritz, men 
saasnart han skulde ønske Forandring heri, kan det være til
strækkeligt at Castberg (min Søns Kammertjener), sover i Væ
relset næst ved, kun at Vedkommende blive tilstede til Fritz 
roligen er sovet ind. Om Morgenen vaagner Castberg min Søn 
til bestemt Tid, hvis han ej før er opvaagnet, og han staaer 
inde for at han ej ligger og dovner, at han vaskes og børstes; 
men ved Paaklædningen hjelper han ham ikke, eftersom han 
selv maa vænnes til at besørge samme. Castberg kan gaae ud 
med ham om Morgenen før hans Timer begynde, og ligeledes 
er han tilstede ved hans Badning og Svømning og hjelper ham 
ved samme og til hurtigen at blive aftørret og paaklædt. Naar 
Freuchen, især om Aftenen, ønsker at være fraværende, da maa 
Castberg, som et paalideligt Menneske være tilstede. Han har 
desuden hans Garderobe under Forvaring, anmelder naar Nyt 
skal anskaffes, og attesterer Regningerne i saa Henseende.

Laquaien Berthelsen maa ganske behandles som Betjent, 
og fortrolig Tone med ham er ej tjenlig, men god og venlig 
bør Fritz være mod ham.

Lærerne ere hver for sig ansvarlige for Lærlingens Be- 
skjeftigelse og Opførsel i deres Timer; Ingen har Ret til at 
være tilstede ved samme uden Gouverneuren. Denne, hans 
Lærer og hans Kammertjener ere ansvarlige for at han ej 
kommer tilskade eller geraader i Fare den Stund hver især er 
hos ham; dog er det ej min Mening at denne Paapassenhed 
skal udarte til Ængstelighed, der kan have skadelig Indflydelse 
paa Ynglingens Fasthed og Mod; alle Børn, som alle Menne
sker ere i Guds Haand, og da Fritz desuden ej er uforsigtig 
eller forvoven, saa kan man gjerne tillade ham den gavnlige 
Frihed at gaae paa egen Haand ned at lege eller arbejde i 
Haven, naar man blot veed, hvor han er, at der rimeligviis 
ingen Fare kan afstedkomme, og dette saalænge han ej mis
bruger sin Frihed.

E. Almindelige Bestemmelser.
Til hans Majestæt Kongen beretter de i min Fraværelse 

mundtligen alt hvad der kan være videværdigt angaaende Fritz, 
om hans Befindende, hans Opførsel og Fremgang, og skulde
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hurtig Bestemmelse tages om Forandring, det være sig ved 
Lærere eller Betjente, da afgjør hans Majestæt saadant. Som 
Gouverneur maa de være forpligtet og berettiget til at afvende 
alt skadeligt fra Barnet. Skulde de være i Tilfælde at irette
sætte og derved fornærme nogen ellers Uvedkommende, da 
melder de Sagen til Kongen, paa det Højstsamme kan være 
underrettet derom.

Til mig beretter de, som sagt, hver Uge efter en Dagbog 
de maa føre over Alt forefaldende, samt indstiller hvad de troer 
til min Søns Gavn.

Angaaende Regnskabet for hans Ejendele, som de maa 
føre (i min Fraværelse) og Udtællingerne af hans Deputat, for
beholder jeg mig at meddele dem de fornødne Details.
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Et lille Erindriiigs-Lexicon over adskillige Personer.

Af Ed. 0. Schwartzkopf.
Udgivet af C hr. Bruun.

Forfatteren af dette lille Skrift — hvortil Originalen findes 
i det store kgl. Bibliothek, ny kgl. Saml. 8°, Nr. 356 — er 
ikke meget kjendt. Han var født i Bergen og var Skolemester, 
Correcteur og Translateur ved Vaisenhuset i Kjøbenbavn. Han 
var Pietismen hengiven, og har dels selv forfattet, dels fra 
Tydsk oversat en stor Del Psalmer i pietistisk Retning; disse 
Psalmer findes nu i den Thottske Haandskriftsamling, 8° 
Nr. 202—4. (Nogle af Psalmerne ere trykte i Den danske 
Psalmedigtning af Brandt og Helveg, II, S. 54—59). Han var 
kjendt af Langebek, som engang foreslog ham til Medarbeider 
ved det danske Lexicon (se ovenfor S. 54). Det vides ikke, 
naar han er død.

Det lille Skrifts Titel er fuldstændig: »Et lille Erindrings- 
Lexicon over adskillige Personer; saa vel i de ældresom yngre 
Tider; hvad Deres Studier og Konster angaaer: Ad Methodum 
celeberrimi Grammii. Hafn. d. 9 Junij Aar 1740. Ed. O. 
Schwartzkopf.

Non fungos animasque leves dignamur honore.
Jeg skriver det jeg veed, men heller ikke mere, 
En ret forfaren Mand maa selv opdage flere«.
Optegnelserne ere vistnok nedskrevne til forskjellig Tid, 

de sidste i Aaret 1748 eller i de nærmeste Aar derefter. Hans 
Forbillede har været en lignende Samling Notitser, som Hans
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Gram har forfattet, men som nu synes tabte1). Skjøndt 
Schwartzkopf hverken er meget udførlig eller har gjort noget 
stort Udvalg af sin Tids bekjendte Navne — Holbergs findes 
f. Ex. ikke — fortjener hans Erindrings-Lexicon dog at 
trykkes, da der findes interessante Oplysninger og træffende 
Bemærkninger om flere af de omtalte Mænd, hidrørende fra en 
Samtidig eller nær Samtidig.

A.
Andersøn (Peder)2). En meget fornemme Historie Ma

lere ved Hoffet i Christiani qvinti tider: han boede i Fridriks
borg, fordi hans meste arbeyde forefaldt ved Slottet og Kirken 
samesteds; hvor man ogsaa iblant mange andre antiqviteter og 
Rariteter haver kundet see det, lige indtil den dag, at Kong Christian 
den Siette maatte efter sin egensindige og misundelige D. til
skyndelse, omkalfatre baade dette og alle andre Siotter, und
tagen Rosenborg; nu ere alle ting forhutlede og ikke sig selv 
mere lige.

Arbien (Magnus Gustav)3). En Nordmand. En ustu
deret Mand, men en stor Medailleur, som Eftertiiden vil ad- 
mirere; hånd gav i sine unge aar store prøver paa et stort genie, 
hånd reiste med et maadeligt Stipendio til Sverig for at lære, 
der blev hånd gift, men aldt for tiilig, hånd havde maaskee 
ikke aarsag at være fornøyet i sit Egteskab; da hånd kom hiem 
blev han Hof- Medailleur med en meget ringe Gage; hånd 
klagede tit, men i det franske Seculo blev det ikke hørt; hånd 
giorde siden en Reise til Paris med kiendelig nytte, men der
ved geraadede hånd i mere gieid, thi hånd var en maadelig 
Huusholder og ville leve frisk. Hånd ærgrede sig over sin 
slætte tilstand, blev syg og døde i sine bæste aar, sc. 43 aar 
gammel. Da hånd laag syg, blev der resolveret, at hånd skulde 
have en skikkelig løn, men det var da bag efter. Religionen

*) Biskop Ludvig Harboe har eiet Grams »merkværdige Efterretninger«; 
Bibliotheca Harboiana, III, S. 118, Nr. 139.

2) Se Nye Samlinger til den danske Historie, IV, S. 23.
8) Han døde 1760.
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havde i mange aar ikke trykket ham, men en af Byens Prædi
kanter, som var hans Landsmand, antog sig ham i hans syg
dom, fik ham paa hædre tanker, og betienede ham med Sacra- 
mentet, som hånd i mange aar ikke havde brugt. Et halvt aar 
førend hånd døde, blev hånd paa gode Vilkaar forlangt af det 
Russiske Hoff, men det blev ham negtet; hånd havde paa
taget sig at stikke en deel store Medailler for Keiserjnden af 
Rusland, og skulle faae dem vel betalte.

Arvesøn (Mag. Laurentius) Hafniensis, et qvidem te
nuioris sortis; han blev indsat i anden Classe udi Kiøbenhafns 
Skole; gik derfra høyere og høyere op, ind til han omsider 
blev dimitteret af den berømmelige Rector Glud [f 1705]; efter 
overstandne Examin. fik han paa nogle aar Condition hos den 
brave Borgemester Friis her i Byen, derefter blev han Collega 
i samme anden Lectie, hvor han tilforn havde været en Di
scipel ; i dette møyefulde og for hans tisiske constitution høyest 
skadelige Skolearbeyde holdt han ud, endogsaa en lang tiid, 
efter at han var bleven Collega i Siette Lectie; men her maatte 
han qvittere og døde kort derefter. En meget flittig og duelig 
Skole Mand; en stoer Philologus; den som arvede Arvesøns 
lærde Sager, fik en god Arv.

B.
Bagge (Johan og Daniel). En Raadmands tvende 

Sønner fra Bergen; de bleve vel holdte til Bogen og fik Stu
denter-Navnet; men den naturlige Gave og Tilbøyelighed over
vandt alt det øvrige. Den første excellerede i alt det, som 
med hænderne kunde giøres, i Metaller, Rav, Perlemoder, Skiel- 
padde etc., han giorde selv alle sine Instrumenter, som dertil 
bleve brugte. K. C. 6tus loed ham reyse og lære Mynte 
Konsten, hvori han opnaaede en høy grad, men fik omsider en 
verdslig Bestilling i Norge. Den anden kunde giøre alt det 
rareste Snedker-arbeyde, som var til, og blev brugt ved Først- 
Indens Hof paa Fredensborg.

Bang (Olaus) Friderichsburgensis; han bliver her ikke 
optegnet for sine Studia, men for hans rosværdige Institutum 
i at udgive nogle Samlinger af lærde Sager paa Dansk in
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Octavo1); havde han kun derhos bruget bedre Eftertanke og 
havt større crisin; han holdt ved med dette indtil han [1746] 
fik det fede Klokkerie ved Holmens Kirke, og da havde det 
just været bedst tiid; desforuden blev det sidste Stykke con- 
fisceret, fordi det indeholdt Prof. Pontoppidans Brev imod det 
danske Magasin2). Han haver ogsaa som en retsindig Patriot, 
foræret over 20 Duodes Bind til Runde Taaren, alle paa Latin, 
og med Elseviriansk Tryk.

Bastholm (Nicolai A). En indfødt Jyde; en ganske 
ustuderet, ubelæst og ubereyst Mand, men af en saadan dyb, 
skarp og paafindende hierne, som om han kunde være født i 
Paris eller China. Den Rector Gam i Nestved (om hvilken paa sit 
sted) gav ham de første haandgreeb; siden haver Natur og øvelse 
ført ham til slig fuldkommenhed i alle slags optiske sager, saa 
at man uden fornærmelse kand sette ham paa Siden af Nev- 
thon; foruden dette kan han ogsaa dreye og forarbeyde alle 
slags Metaller, Træ, Been og Steen, som høre til hans Indfat
ninger, hvilket andre Mestere maae giøre hver i sin deel paa 
andre steder for opticis; dersom ikke de to Navne Hafnia og 
London skillede disse tvende Mesteres arbeyde ad, da skulde 
man efter den gemene og taabelige tanke snart sige, at Basth. 
var en Londenser, og Nevthon en Hafnienser.

Bentzon (Andreas Lauson) en Renteskrivers Søn af 
Kiøbenhavn; in histor. universal. Humanioribus, Jurisprud. adeo 
versatus, at han med rette burde og kunde have været, idet- 
mindste legations-Sekreteer, om ikke mere;; han blev efter 
mange aars møye først Postmester i Tønningen, siden Post- 
Sekreteer og Revisor over alle Tydske Post-Regenskaber i Kiø
benhavn. En stor Elskere og Samlere af lærde Sager.

Berg (Magnus) af Norsk bonde-familie, men et ypperligt 
hoved. Kong C. 5 loed ham lære og reyse. Kong F. 4 giorde 
ham til Mand i et æmbede, endskiønt der indløb først mange 
misundelser og megen modstand. Kong C. 6 arvede hans 
beste og fleste Rariteter. Han giorde to store Udenlands-

D Samling af adskillige opbyggelige og nyttige Motiver. 1—7 Stykke. Kbh. 
1743-45.

2) Se Werlauff, Det kongelige Danske Selskab etc. Kbh. 1847, S. 50 -55. 
Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie, IV, S. 330—36.
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Reyser med forstand og berømmelse. Han var en stoer Ritse
mester, og i den deel undervisede de Kongel. Paser i mange 
Aar; men en større Konstner og Billedhugger i Been; desuden 
saa belæst og forfaren in historia universali et Ecclesiastica, at 
mangen Studeret maa undre sig derover;' ja en saadan færdig 
Skribent, at der findes vel et heelt læs Manuscripter efter ham, 
hvis de vare al ret udførte og samlede; hans gandske Historie 
kand sees af en troværdig Pen, forfattet i det danske Magasins 
første Aargang1).

Bildsøe (Paul Matthias). Er fød [171'0] i Lolland, blev 
meget ung Rector i Svendborg, og giftede sig; siden præst i 
Lolland i 1| aar; da hånd giftede sig med den mægtige Provst 
Hwids Frues Søster, søgte Provst Hwiid at trække ham ind til 
Kiøbenhavn, og maaskee den brave Hr. Sechmann maatte til 
Aalborg fra Garnisons kirken, for at give ham pladts; der var 
han i 16 aar, men levede ilde med de andre præster og havde 
ingen kierlighed af meenigheden; hånd søgte Helliggeistes Kirke, 
og kom der, derfra til St. Nicolai, men hånd kunde ei faae nok; 
endelig blev han Provst ved Holmens Kirke imod meenighedens 
villie; hånd holdes saa lærd i Ebraiske gloser, at hånd ei 
kiender en 8 skilling fra en 10 sk.; i hans prædikener er res 
temmelig god, men mælet og gaverne elændige; hans Familie 
kalder ham lumsk2).

Blicher (Mag. Peder) Præst til Stochemarch udi Laa- 
land, al sin Livs tiid [fra 1715 til 1746], endskiønt han for sit 
excellente hoved og Gaver havde vist ventet at bære en af de 
beste Bispehætter3). Hans Præstegaard brændte tre gange af; 
men hånd blev dog hverken meriteret eller ønkværdig derved; 
endskiønt mange Raritæter ere vist nok lagde i aske, til Sorg 
for den lærde verden.

Borch (Mag. Ancher). En Provste Søn fra Friderits i 
Jylland. En særdeles sød og net Latiner; en saadan Disputa- 
tor, at alle vilde, men faae torde have med ham at giøre; da 
han laag paa Borkens Colleg. visede han ret sin færdighed og 
frihed i at kløve argumenta til alles forundring og fornøyelse;

x) Se ogsaa P. Botten Hansens Biographi af Berg i lllustr. Nyhedsblads Nyt- 
aarsgave, 1862. (Ogsaa særskilt trykt).

2) Han døde 1777.
3) 1764 blev han Biskop i Aarhus Stift; han døde 1777.
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siden blev han Collega i Frue Skole, og udi saadant æmbede 
burde han have været sin livs tiid for sin grundige, naturlige 
og lette læremaade, som var sine stomacho et plagis; hans 
Medkolleger bluedes ved at lade sig høre i hans nærværelse; 
her blev han ikke gammel, der kom et hastigt Præstekald fra 
Møen tillige med Kiole og Kone og opslugede ham, saa at man 
nu ikke veed, om denne brave Mand er meere til eller ikke.

Boson (Paul)1). En Tolder- Søn af Nyborg i Fyen; for 
denne Mand bør man tage hatten af; thi han besidder alt det, 
som hører til en fuldkommen Statsmand, og retsindig Patriot; 
strax efter hans meget vitløftige og kostbare Udenlands-Reyse 
(hvilken han siden tit haver bejamret) blev han giort til Can- 
celli Raad, og til Asses. i Hof- og Høyeste-Ret; hvor han for 
sin Redeligheds skyld altid beholdt det nederste Sted og sin 
sædvanlige Titel; men dette uagtet, saa torde han tit reyse sig 
af nidkierhed, og true de Herrer Purpuratos, naar de skeyede 
for kiendelig af veyen; i disse vanskelige omstændigheder for
blev han vel i 16 aar, men maatte tilsidst for sin tunghørelse 
begiære afskeed [1743], og fik med stoer møye 400 Rdlr. aar- 
ligen. Jura forstoed han paa sine fingre; men desuden en stor 
Medie, og endnu større chymic. saa at ogsaa han blant andre 
blev opsøgt, da det kom paa det yderste med Kong Fr. 4de. 
han deponerede i sit 16 aar, laag paa Borch. Colleg. indtil 
1721, var in&criberet til et stort Stipend., hvilket Fphorus aad 
op; siden reyste han ud paa sin egen pung.

Brandt (Johannes) føed 1615. Provst over Nørre 
Herred og Præst til Igen paa Als i 30 aar; han døde 1679, 
efterladende et incomparabelt Bibliothek meest af Philol. og 
Theol. Bøger, hvori han ogsaa excellerede; i de unge aar rey- 
sede han som Hovmester for de unge Rumorer fra Jylland, og 
besaae adskillige Steder med forstand, isærdeleshed Spanien og 
Italien, hvor han selv tredie, nest en veyviser, vovede sig lige 
op paa det Bierg Vesuvius; han førde de rareste verker og 
Bøger hiem med sig, med alle de Lærdes Navne og ønsker 
foran tegnede; siden hiemkomsten vexlede han i lang tiid la
tinske Breve med de lærdeste og fornemmeste i Madrith, Flo- 
rens, Genua og andre steder; efter hans død er der holden

*) Han er fød 1700, døde 1786.
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en Liigprædiken over ham paa Tydsk, trykt i Flensborg, som 
var værd at have for Personaliernes skyld.

Broholm (Henrich Henningsøn) divinum Ingenium; 
Judicium capax; En Latinist og Jurist af ypperste Slag; en be- 
qvæm dansk og latinsk Poet, hvilket sees af hans Epigram. 1726. 
Han blev uden tviel Høyeste Rettes Procur., men forfaldt om
sider til saadan sviinagtig nedrighed, saa at han neppe vidste, 
at han var et Menniske1).

Brunchman (Andreas, vulgo Brems) Lingvis cardina
libus nobilitatus vir; hans Ebraiske Grammatica er trykt [1727]; 
de andre to, tillige med hans polemiske og systematiske Verker 
ligger in obscuro, for mangels skyld. Der er neppe nogen 
Sciens til i Philosophien, som han jo forstaaer qvoad Theoriam, 
dog efter den Scholastiske maade; men in Praxi saa confun
deret, at han hverken kand gavne sig selv eller andre; hvilket 
let sees af hans Arithmetic in Qvarto [1744]; han deponerede 
fra Kiøbenhavns Skole, under Rector Foss (eller Glud); var 
siden Decanus i lang tiid, og toeg sin afskeed, fordi han ey 
blev Provst paa Klosteret, efter Rangen; siden levede han i 
stoer Fattigdom og naaede en høy Alder2).

Burnæus (Rudolph). Af fornemme dansk Extraction; 
Geh. Raad Mothis nær Forvandte; Hans force bestoed mest i 
det Philologiske, og hvad der hører først og nærmest til Skole
væsen3). En berømt og særdeles flittig Rector i Bergen, som 
havde stoer Conflux og giorde mange brave Mænd. Han var 
Prest tillige paa landet; af thisisk constit., der hos meget co- 
lerisk, hvilket forkortede hans levetiid. Nogle rare Poemat. 
haver han selv udgivet; men havde jeg havt forstand til at tage 
imod hans øvrige Papirer, da jeg kunde have faaet dem, saa 
skulle hans Hukommelse bleven reddet paa en langt solennere 
Maade. Et mere udvalt og rart Bibliot. haver ingen i lang tiid 
efterladt sig.

Bytzov (Henrich Christopher). Denne Mand laag paa

l) Efter Nyerup blev Henrik Broholm 1738 Hører i Ringkjøbing og senere 
Klokker og Kordegn i samme by. Det Epigram som nævnes er trykt 
1720.
Han døde 1762.

8) Han var Rector i Bergen fra 1702 til 1708 da han døde.
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Regentsen i Profess. Lintrups tiid, og blev af ham, for sin store 
flittighed og færdige Hoved, baade høyt antagen, elsket og for
fremmet; hans studia haver altsaa uden tvil bestaaet i Philo- 
logie Disputeer Konst og den systematiske Indsigt, efter de 
tiders maade; han blev Præst i Jylland [1720], og beholdt 
derhos altid sit Røgte og lærde Renome. Udi Christ. Sexti 
tider, da alting skulde frem for en Dag, som duede noget (end- 
skiønt der som ofteste blev taget mesterligen feyl) blev Byt- 
zov trekket med paa Professorvallet i det Theologiske; han 
kom her ind, aflagde behagelige Prøver til den da holdte Doc- 
tor-grad; men undskyldede sig derhos høyligen med øvelsens 
lange udeblivelse; derimod maatte han antage Provstiet i Vi
borg, i Thyconii Sted; faa Aar derefter, dog i Kong Frid. 
qvinti tider, blev han kaldet til Provst i Kiøbenhavn, i Gerners 
Sted, som af en taabelig Religions Iver qvitterede og reysede 
siden til Herrenhut; Bytzov haver ellers uden al tvil smukke 
collectanea, men haver ikke distingveret sig med Skrifter1).

C.
Camstrup (Olaus)2) Bergensis, et Discipulus celeber: 

Lintrupii; stupenda memoria, et divino ingenio. En større La- 
tinist og Panegyrist haver jeg ikke seet i min tiid; at jeg ey 
skal tale om hans færdighed, i at giøre, eller rettere at tale, 
extemporere Danske og Latinske Vers, hvilket hans trykte Sam
ling3) in Qvarto noksom udviser, enddog det neppe er meer 
end den halve Deel. I Historien, særdeles den Norske, saa 
beløben, at han uden skam torde søge Torfæi Sted; man havde 
vist faaet en Argenis paa Theatro, om det havde løkkedes, han 
holdt Latiin skole i Bergen vel over 30 Aar; det var ret skade, 
at man ikke havde alle hans Testim. Scholast. samlede, for 
deres Oratoriske Fynds skyld. Alt dette er endnu for lidet 
talet om denne store Philolog og Skolemand.

Chyen (Mag. Frans), Præst4) og Degn tillige for Stedets

*) Han døde 1763.
’) Født 1688, død 1763.
8) Trifolinm matriuni eller poetiske Sager. Rbh. 1739.
4) Han blev Magister 1682 og var Præst til Blidstrup i Sjælland. Hans 

Navn skrives eller Kyhn.
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Ringhed; hans metriske Supplique herom er artig nok, saavel- 
som hans øvrige Satyriske og Poetiske Sager. Der findes vel 
100 Løyer og historier efter ham, paa Fridrichsborg og Cron- 
borg Ampter. Jeg forseer mig ikke, naar jeg kalder ham den 
Danske Taubman1) for hans færdige og flydende ndfald. Alle 
de National - Piliere og Pulvere, som de Svenske behøvede i 
sidste Krig, bleve gjorte i hans Officin, og det med goed Succes; 
nogle bleve ogsaa vel betalte. Han haver ellers udgivet de to 
smaae bekiendte Tract. Altid og Aldrig vel tilfreds2): mere veed 
jeg ikke at sige om dette store Hoved, uden at han tillige var 
et stort Sviin i sit Levnet.

Cleve (Therchil) Hafniensis; Secreteer i det Danske 
Kansellie; Assessor i Høyeste Ret, og Justits Raad, samt Med
lem i det mindste Societet af Lærde; han haver reyset lit Uden
lands, mere for at besee sig, end for at studere; hans Studia 
ere heller ikke ret vigtige eller dybe; i den Danske Genealogie 
og Slegte Bøger er han særdeles vel forfaren; derpaa anvender 
han sin største fliid og tiid; haver ogsaa udlovet et Skrift i 
den Materie, under det Navn af en Dansk Herold; han loed sig 
siden nobilitere, og fik det Tilnavn Klevenfeldt [1747].3)

Clitou (Thomas). Dette Subjectum4) kunde visselig bragt 
det til noget Høyt; dersom det ikke havde feylet ham paa Re
delighed, Leylighed og Viisdom, til at concentrere alle sine 
Studia til det rette øyemerke. Han haver skrevet adskillige 
ting, i den Danske og Latinske Poesie; giort adskillige arier, 
som en forfaren Mucicus; som en Jurist udarbeydet adskillige 
smaa Sager, men især den Sammenligning mellem den Romer
ske og Danske Ret, in Qv. [1736]. Som en Historicus viset 
prøver baade i den Inden- og Udenlandske Historie; og ende
lig som en Lingvist forstaaet mange Europæiske og nogle 
Orientaliske Sprog.

Coccius (Mag. Nils), Præst udi Randers; foruden hans

Friedrich Taubmann, f 1613, var en berømt tvdsk Phiiolog og vittig 
Digter.

2) Det første Skrift udkom 16S4, det andet 1677; begge bleve mange 
Gange oplagte.

3) Han døde 1777.
4) Clitou er født 1694, han døde 1754.

Danske Samlinger. IV. 6
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Academ. døgtighed, var han ogsaa en stor og dybsindig Theolog, 
som anvendede al sin tid og formue paa Lærdom og Læsning; 
han forærede sit rare og tilstrekkelige Bibliotech til Veysenh. 
tillige med alle sine skrevne Sager; der kan man formodentli- 
gen fmde mere om ham.

Colstrup (Johannes)1) Prest og Provest i Over-Romme- 
riget udi Norge, han haver iblant andet skrevet en Bibelsk 
Tids-Beregning [udkom 1701]; dersom nogen deraf kand finde 
anledning til at kalde ham en lærd Mand, saa fortryder jeg 
ikke derpaa.

Craft2) (Mag. Jens, Seculi sui ornatus). Efter Fødselen 
[1720] Norsk, og efter Opfødselen Dansk. Philol. et Philos. 
Stud., Decan. et Alumn. Colleg. Med., her kunde han ikke engang 
blive sin tiid ud for sit fløgtige gemyts skyld; men fik et af 
de paa den Tid tillagte Kongel. Stipend. og begav sig saa ud 
paa Dybet; jeg veed ikke, om han landede først i Halle, efter 
instruxen for Theol. Studios., men i Basel hos den lærde 
Bernulli, og i Pariis opholdt han sig mest; paa begge Steder 
arriperede han de Lærdes yndest. Et andet er, om Studia 
ogsaa fik indgang i ham, som de kunde og burde faaet. Han 
kom snart hiem igien, og da var alting ham for knapt og ned
rigt; til al Løkke blev han [1746] Professor Philosoph. et Math. 
paa det nye anlagte Gymnasio udi Sorøe. Odi præcocia ingenia.3)

Croch (Henrich) En Flensborger. En særdeles berøm
melig Mand og Mester til sin tiid og i sin Konst; han var 
ellers Cancell. Raad og historie-Malere ved Hoffet, i F. Qvarti tiid. 
Der er vel neppe et Slot, eller anden fornemme Bygning, i og 
uden for Kiøbenh., hvor han jo haver efterladt sine fodspor. 
Hans tvende lange Reyser og ophold hos fremmede, giorde til 
sidst Publicum saa uvist, at man ikke vidste ret, om han hørte 
til Italien eller Danmark; men hans egen medfødte Ærlighed 
dømmede i Sagen. Den hele historie bør findes i Magasinets 
3. Deel.4)

*) Han er født 1639, døde 1720.
2) Navnet skrives ellers Kraft
3) Han døde 1765.
4) Danske Magazin, III, S 142—71. Hans Navn skrives ellers Krock; 

han er født 1671 og døde 1738.
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C røger (Simon). En Discipel af Professor Buchvaldt, 
den ældre; (Denne Mand var egentlig kun en Chirurgus, men 
blev giort til Prof. Med., til Justits- og Etats-Raad, fordi han 
curerede Dr. Ane Sophies liigtorn) han besaed ellers en tem
melig gave i sin Chirurgie, og Crøger derimod et ypperligt og 
skarpt Nemme, til at tage imod; saa at han snart ad blev sin 
Mesters Overmester, endogsaa førend han reysede hen til Pa
riis, hos vor berømte Vinsløv; der fik han de beste leiligheder, 
som nogensinde erlanges, allerheldst i Anatomien, som ogsaa er 
Vinsløvs eget Hoved-Studium. Nu veed Jeg just ikke, om Crø
ger haver saaledes forelsket sig i Pariis og Vinsløv, at han er 
bleven der paa steden allene; men efter nogle aars forløb, 
kom han en fuldkommen Mand hiem igien til Danmark, og 
blev giort kort derefter [1727] til Kammertiener hos Kong Fr. 
4de; hvor han blev høit agtet og anseet. Men da ingen, og 
vel ikke han Selv engang, tænkede derpaa, fik han dette haarde 
og hastige bud, at han skulde pakke sig af Slottet og Riget, 
inden 24 Timer; aarsagen blev ubekiendt; dog gjettede man 
sig til dette , at han haver maaske søget at vende Kongens 
hierte enten aldeles, eller nogenledes fra Dr. Ane Sophie. Han 
begav sig derpaa uden tvil til Pariis igien, perfection: sig end 
mere, og blev borte, indtil K. Chr. den Siette kom paa Thro- 
nen; da han da kom hiem, blev han, uden tvil efter eget 
Forslag og Ansøgning, giort til General-Director over hele Chi- 
rurgien i Danmark og Norge, (Dette haver ellers tilforne høret 
Prof. Med. til, som protesterede ogsaa meget derimod) men 
hvorfor ikke en Prof. chirurg. her, ligesaavel som andensteds? 
vi have jo dog En, saadan som han er, i det Franske Sprog. Alle 
Colleg. Consil. og Examina Chirurg. forrettes af og hos vor be
rømte Crøger; han blev Justits Raad. da K. Fr. 5te var nyli- 
gen kommen til Regieringen. Hverken hans Æmbede eller Fæ
dreneland haver Skam af Ham; han blev Justits Raad noget 
førend Fr. 5tes Salvelse. Han havde en rar Søn, som ey allene 
siegtede ham paa, men snart overgik sin Fader; han døde 
tiligen.

».
Dahl (Nicolai) Haderslebiensis; af ringe Bonde Stand; 

da han studerede i Halle, blev just den Danske Mission i Tran- 
6*
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qvebar oprettet; den gamle Doet. Franch, som fik den hele 
Sag under hænder, særdeles hvad Subjecta angik, inviterede 
de Danske med, som paa den tiid opholdt sig der; de vare vel kun 
faa, og blant dem resolverede ingen, uden Dahl, som haver 
siden troligen holdet ud, fremfor alle de andre; en af hans 
berømmeligste gierninger er denne, at han haver oversat den 
hele Bibel i det Portugisiske Sprog; i de Ostindische Nachrichten 
findes vel flere af hans Vestigia et Gesta: ellers giver Hr Evaldt 
ham, med hvilken han haver nøye corresponderet, dette vid
nesbyrd, at han er en meriteret Mand, som er værd at ihu
kommes af Eftertiden.

Danchel (Mag. Fole hm ar). En Engle-Mand, saa vel af 
Ansigt, som væsen; meget sinderiig, kløgtig, og fuld af Paa- 
fund, saa vel i naturlige som lærde Sager, af hans nervøse, 
nette og aanderiige Prækener kand man noksom slutte hans 
Theolog. Studia; af hans ugemene Poesie hans Philologiske; 
han forstod desuden baade Koberstikker- og Dreyer-Konsten; 
meget exemplarisk i sit Levnet; han var først Sognep. paa 
Amager; siden til Helliggiestes Kirke, hvor han døde, og lige
som profeterede sin død forud i en Præken; hans Ligemand 
var ikke her i Byen paa den tiid.

E.
Edvardi (Edvardus). En berømmelig, langvarig og due

lig Conrector i Bergen1); han havde reyst længe uden lands, 
særdeles i Holland, med ære og nytte, og samlet sig en saa- 
dan indsigt og færdighed i Matem., Aritm., Astronom., Astro
log., saa ieg med frimodighed tør kalde ham den anden Tyge 
Brahe, og præferere ham for Rømmer. Udi Theologien var 
han en Arent eller Taulerus og for hans Nativitet-Stillen kaldte 
folk ham en Hexemester og for hans exemplariske levnet en 
Guds Mand. Han var særdeles flittig i at skrive, og ieg var 
særdeles taabelig, i at forderve mange af hans rare Manuscrip. 
for billedernes skyld (det skeer vel oftere). Han gav selv en 
temmelig tyk Duodees ud, kaldet Guds Bolig i Mennisken2); 
og Profess. Holberg haver epitom. og udgivet Hans viitløftige

x) Han blev Conrector 1663, døde 1694.
2) Denne Bog udkom 1668.
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Beskrivelse over Bergen; alt det øvrige er nok reduceret til 
sit Nihil.

Eilers (Mag. Søren). Hector udi Kierteminde; siden 
Sub-Rector udi Odense; og til sidst Sognepræst udi Rødbye 
i Laaland. En net og færdig Latinist; in Jure Danico et histor. 
Universali egregie versatus, cæteris paribus; han haver smukke 
Collectanea, og et Bibliotech, som er værdt at see paa; for 
resten ingen Muldvarpe i Religions Sager.

Eilschov (Mag. Fred. Christian). Fionensis, Litteris 
omnibus eruditus; Hebr. Germ. Danic. et imprimis Græc. cailet. 
Mathem. Philosoph. nec non Theolog. Disciplinis instructus; 
inter Adolescentes doctiorem vidi Nemin. hoc seculo et bie ter- 
rarum. Han haver udgivet adskillige Philosophiske Skrifter in 
Qvarto, tillige med andre smaa ting; dernest lovet os Senecam 
paa got Dansk, med lærd annotat. Under Gud ham livet, saa 
bliver det ikke derved allene; man haaber, at han skulle blive 
Prof. Eloqventie et histor. paa Sorøe. Interim Collega Col- 
iegii Medicei1).

E valdt (En evaldt). Jeg skriver med Lyst om denne 
brave Mand; (1) fordi jeg haver kiendet ham saa længe og saa 
nøye; (2) dernest ogsaa, fordi hans Pund er værdt at skrive 
om. Han er fød [1696] paa den Præstegaard Høyst i Holsteen 
[o: Slesvig]; hvor han først blev underviset af sin.Fader, og 
siden sendet til Tønder Skole; derfra, uden Depositz paa den 
Tydske maade, reyst til Jena først, og studeret under den lærde 
Budæo, Ruus og andre; efter nogle aar besøgede han den 
gamle Franch, Breitkopf og Anthon i Halle; paa begge steder 
særdeles flittig, saa at det er blevet hans anden Natuur, end- 
ogsaa i de største Svagheder. Efter hiemkomsten begyndte 
han strax med sine paa den tiid uhørte. Pietitiske Prækener, 
Catechisat. og Forsamlinger; fik et stort tilløb, saa at ey allene 
hans egen Fader, ellers en lærd og velagtet Mand, var ham 
imod, fordi det syntes, at han gik for viit, men ogsaa de øv
rige Præster, tilligemed Superintend. Clausøn, som tit citerede 
ham, og var en ond Mand, men stod i stor Naade, fordi han, 
som Tydsk Hofpr. viede Kong Frid. den 4de til Ane Sophie,

’) Eilschoxv døde 1750. Hans Oversættelse af Senecas Skrift, Om den 
fyrstelige Naade, blev udgivet 1757.
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da ellers ingen anden vilde; men Hr Evaldt kom dog vel igien- 
nem, formedelst sin Stilhed og Lærdom; oversatte og skrev 
adskillige smaa Sager, metrice et solute; hvilke bleve trykte 
enten i Tønder eller Flensborg, men slet. Undertiden giorde 
han ogsaa en Reyse til Kiøbenhavn, og loed sig høre i Tydsk 
Kirke, logerende paa det gamle Cadet-Academ. som siden blev 
Veysenhuus 1727 11 Oct. og brændte op mestendeels den 20 
Nov. [o. Oct.] 1728. Derved var han nogenledes bleven kiendt af de 
tydske Direct., men det havde dog ikke hiulpet, hvis ey den 
redelige, myndige og vellidde Hofpr. Hersleb havde ret skiønnet 
paa hans Pund, og derover præfereret ham for saamange andre 
anselige Candidatis. Hersleb var ogsaa den største Aarsag til 
Veys. opkomst, hvor H£ Evaldt først blev giort til Skolemester, 
for Sprogets skyld; da han siden efter et halvt aar og ad
skillige Prøve-Prækener blev udvalt til Præst, absolverede han 
alle Theolog. Examina i een Uge; det øvrige blev han befriet 
for. Der blev prædiket alternatim inden lukte dørre, vel et 
fierdingaar, fordi alting var saa uhørt og uøvet; men saa snart 
vi aabnede, indfandt der sig folk nok, for hans reelle og 
Evangel. Prækemaade. Efter Frid. 4ti befaling blev der hver 
Torsdag præket Tydsk af Dyrkop og Schreiber for Jøderne, 
men efter nogle faa Prækener og disputer i Kirken exciperede 
Jøderne strax derimod, og vilde ey møde mere; da der dog 
var lagt Undvigelses straf baade paa Mand og Qvinde, som ey 
vilde komme. Efter Branden holdte vi Prædiken paa en af 
Skolerne (thi det halve blev staaende) men Folkets mængde 
nødde os til at indrette vor Ridestald til en Kirke; hvor baade 
Rige og Fattige, Høye og Lave dog indfandt sig, med største 
bifald. Her giorde Ev. den største Nytte, og stod i høyeste 
kraft, lys og Reenhed, allerheldst da Præste larmen og Mis
undelsen begyndete, og forvoldte den store Commis. tempore 
C. 6, hvor da Ev. og Mad. Vulf, hans Kones Moder, bleve 
hver gang, og snart af hver Mund citerede; hans Forsvarelse 
var værd at læse; de vant intet imod ham, uden dette, at han 
blev muleteret for 30 Rixd. I Veys. haver han oversat adskil
ligt, og særdeles vel revideret det Bibel-Oplag af 32, modo Err. 
Typograph. excipias. Prædiket over de fleste Epistler til Ind
gang; over de fleste Troens Artikler om Onsdagene; giennem- 
gaaet Passionen paa to Maader, meget herlig; til sidst præket
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til Indgang over det gamle Testamentes Forjet. deraf tre Tom. 
udkomne; nest hans Tids-Register, og hans Concordans over 
hele Bibelen ligger færdig; maaske flere ting endnu; saasom 
han var et Membrum med i den Bibel Commiss. som C. 6tus 
anordnede; af væsen meget stille, redelig og upartisk; men 
altfor godtroende, hvilket trekkede ham ind i mangen uanstæn
dig Sag. Et got Ingenium, en uforlignelig Memorie, men maa- 
deligt Judicium. In Lingvis exoticis, Historia Eccles. et Univer
sali, in Systematis et Bibelen optime versatus; in ceteris Scient, 
neqvaqvam hospes. En større Prædikant og Catech. haver 
Dannemarch neppe havt; uden for hans Forretninger skulde 
man ey troe, at han forstoed tre ord. Da Hersleb var udreyst 
med Prins Christian den Siette, maatte han præke tydsk hver 
Bdie Søndag; men det blev siden omgiort. Han blev giort til 
Prof. Theolog. Extraord. i sine sidste Dage. NB. Hr. Evaldt 
blev tilsidst ogsaa Directøer i Veysenh.

Fidje (Peder). En Norsk Bonde Søn, som formedelst 
lndrollering først skal være kommen ned til Danmark; men 
siden avanceret til Skipper ved Kranen paa Holmen, for hans 
fortreffelige og kløgtige hoveds skyld. En saadan Mathematicus 
og Model-Mester af Naturen og efter Øvelsen, saa Han maatte 
altid giøre det got igjen, som de andre, endogsaa store Pra
lere, havde giort gaelt. Han kunde gierne have steget høyere 
op|, dersom han enten havde havt den retsindige eller daarlige 
ambition. For hans simple væsens skyld kunde ingen komme 
til at misunde, efterstræbe, eller afsette ham.

F o 11 h m a r (C h r i s t o p h.) Hafniensis ; Fiolongen hans Fader 
har læret ham Instrum. Musiken, særdeles Klaveer; og vore 
Tiders berømte Fosius Ritsekonsten ; Selv har han læret sig 
at skildre med Vandfarver, og det saa ypperligt, at da han Aar 
1747 aflagde Prøver for og paa det hele kongel. Herskab fik 
han strax Expect. paa Holmens Organist-Tieneste ; men han 
burde dog først have seet Pariis eller Italien. — Førbemeldte 
Foltmar blev kort efter [1748] virkelig Migniatur Skildrer ved 
Hoffet.

F r au en (Johan) Nidrosiensis. Han bør ey erindres just 
for sine Studia; thi i hans første Studenter-aar var han mere
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Martis end Minervæ alumnus: baade de Danske og Tydske 
Burser frøgtede for ham; han reyste udenlands , dog vel ikke 
længer end til Halle, hvor han blev over al maade vel antagen 
af den gamle Franch. Thi han var baade anselig af Statur, og 
belæven i sin Tale, indtil han kom paa prøve. For sin brøst 
svaghed maatte han Nolens Volens qvittere dette sted; kom 
derpaa hiem og blev Correctør over Missions-Trøkkeriet, som 
den tiid vor paa Eilersens Collegio, og af uagtsomhed brændte 
op med sit hele Oplag i den store Brand. (Paa den tid var 
Vent ellers Hofmester hos Prinds Carl, og Pot og Pande i 
alle ting, som hørte til Pietet; man kand ogsaa nogenledes 
regne dens Opkomst her i Landet fra de tider; thi førend Han 
begyndte med dette Trykkeri, var en gemeen Salmebog saa rar 
og dyr, at den tit kostede 6, 7 Mk. Vent her nede og Lector 
von Vesten i Trundhjem, vare de klogeste, flittigste i det hele 
Missions-Collegio.) Jeg maae endnu giøre en digression, for at 
vise den paa de tider meget berømte Ventes Endeligt: Han 
stod altid i stor Naade hos Pr. Carl; men han havde desuden 
saadan adgang og indgang hos K. Friedrich den 4de , at han 
kunde tale med ham, naar han vilde , endogsaa i den Ægte
skabs Sag med Dr. Lovise; men da Kongen, det uagtet, blev 
ved at elske sine Tægteqvinder, saa blev denne Tydske Profet 
ogsaa heftig, stræng og Lassenisk, at han fik ordre at pakke 
sig, inden 24 Timer.

Siden blev Frauen kaldet til Præst nest ved Vemmeltoft i 
Siæland, maaske af Pr. Carl Selv; hos det kongel. Par, som 
der da boede, og hos Carl Pies, deres Kammerherre , fik han 
en saadan indgang, for sin Pietet og oeconomiske forstand, at 
da K. Fr. 4de døde, og Anna Sophia blev ryddet af veyen, 
kom Pr. Soph. Hedevig her ind paa Carlottenb. at boe, og 
magede det saaledes hos K. Chr. den siette , at Fr. for sin 
formeente lemfældighed, blev Confess. i Lintrups Sled, da dog 
Hersleb burde og kunde best været det. Han blev tillige Di
rector for de fattiges væsen og Veysenh. hvor ieg da var 
Skolem., Correct. og Translatør. Saa snart Kongen var reyset 
til Norge, og Religions Larmen begyndtes, faldt Frauen reent 
fra, og blev mere forvendt end de Forvendte; han var særd. 
fiendsk paa Ht Evaltes lette Maade at concipere paa, og præ-, 
dike uden for Papiret; thi han var Selv en Pendulus af Bog-
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staven; derfor udvirkede han just det ved Academ. at alle Di- 
mis-Prækener skulde efterdags skrives ord fra ord, og vises 
Censori for ud. Da nu Kongen kom hiem igien, fik Fr. mange 
kierlige advarseler, men forgieves; blev derfor strax efter nogle 
faae Stormprækener afsat, med 1000 [Rdlr.] Pens, boede udi 
Helsingør, og døde der efter faa aars forløb. Siden toeg K. 
Chr. ingen Confessionar. an, men loed Pastor Blume, som 
øverste Hofpræst, forrette alle ting indtil Enden.

Friis (Mag. Jørgen) [1719] Præst til Helsinge paa Cron- 
borg Ampt; tilforne havde han uden tvil enten været Skibs
eller Feltpræst; thi der forefaldt ingen Hendelse den hele Krig 
igiennem, som jo af ham blev foreviget med det smukkeste 
vers, som man vilde see med sine øyne; thi han var en over- 
maade net, naturlig og utvungen Dansk Poet, endskiønt hans 
vers ikke just smager af megen Læsning eller forfarenhed i 
gamle historiske Sager. Haver nogen her i Danmark været 
nær ved at blive Hof Poet, saa har han været det; Kong Frid. 
den Fierde elskede og ærede ham saa høit, at da forbemeldte 
kald blev ledigt, fik han ordre at giøre sin Supplique ex tem
pore paa vers i Kongens Nærværelse; Taksigelsen følgede med 
paa samme maade; Hans nette Salme over Freden var værd at 
have, de øvrige Studia ved Jeg ikke, dog haver nok Magister
graden paa de tider været vigtigere end den er nuomstunder1).

Han døde 1740.
Fortsættes.
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Synsforretning over Riberhus 1639.
Meddelt af O. Nielsen

Efter Lensmanden på Riberhus Hr. Albert Skels Død ud- 
stædtes kgl. Befaling 14 Maj 1639 til Ernst Norman, Befalings
mand på Koldinghus og Peder Lange til Kjærgård, at de skulde 
være nærværende, når A. Skels Enke Fru Berte Fris fra sig 
leverede Riberhus og Møgeltønder Slotte og Len til Gregers 
Krabbe, og da overgive ham Inventarium, Breve, Registre og 
andet som fandtes på disse Slotte; desligeste skulde de besig
tige Slottenes og deres Ladegårdes Bygninger samt Skovene 
og optage en Synsforretning derover, hvilket skede 3 Juli 
1639. Denne gemmes i Riberhus Lens Regnskab 1639 i 
Ministeriernes Arkiv og deraf meddeles her, hvad der findes 
om Riberhus alene, ikke fordi hvad der står om Møgeltønder 
jo også er af Værdi, men fordi Riberhus på Grund af sin 
Navnkundighed kunde være en passende Prøve paa Vigtigheden 
af slige Beskrivelser, der samlede vilde blive et Værk af be
tydelig Interesse, da vi har så lidet om vore gamle Slottes Til
stand og Bygninger; en sådan Samling kunde med Lethed til
vejebringes for de fleste kgl. Slotte i det 16 og 17 Årh. I 
P. N. Thorups Historiske Efterretninger om Riberhus 1835 S. 
31—38 er søgt tilvejebragt en Beskrivelse deraf af forskellige 
spredte Oplysninger, som dog ikke har været udtømmende og 
afgørende. Ej heller får man noget ret Indtryk af Billedet i 
»Theatrum urbium«, der påny er meddelt i Terpagers »Ripæ 
Cimbricæ« og i Kinchs »Ribe Bys Historie og Beskrivelse«.
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Ett grundmuret huß J borgegaarden, som portten gaar 
igiennem, med kieldere wnder, er tou lofft høy, der ofluer er 
lendsmandens fruerstue med 4 store winduer vdj med lofft 
och døre, den enne med Loß for, well ved magt. Dernest 
hoß en senge kammer med et vindue vdj, ved magt, med lofft 
och dørre vden laß. Noch offuer fruerstuen paa gaulen et 
liden kammer med 3 winduer wdj, loffte och eege dør med laß 
for, veli wed mact. Noch en forstue for samme kammer med 
en schorstien vdj, 2 vinduer vdj, en dør vden laß och lofft, 
ved mact. Noch en anden kammer paa gangen med 2 winduer 
vdj, en dør med laß for, lofft och schorstien vdi, ved mact. 
Noch en kornlofft der offuer, veli ved magt, och findis samme 
huß tackt med bly, veli ved magt.

Noch en thaarn muret aff grund, huor vdj er en thre 
vindelltrappe op till samme kammer, och lofft, som findis på 
attschillige steder offuen till att vere reffnet, och er same taarn 
tackt med bly.

Vd aff fruerstuen findis ett huß vd bygt, med kielder vn- 
der, der offuer en stue er huald, med 4 vinduer vdj och jern 
stienger for och en skorstien vdj sambt en liden schab ind
huggen i muren, ehr well ved magt, med en ege dør och laß 
for. Der offuer er en stue, kalldeß Kongens stue, med 4 vin
duer vdj, lofft och schorstien och ege dør for med laß for. 
Der offuer er en kornlofft veli ved magt, hußet tagt med teill 
alt. Ehn liden kammer vdbygt vdj en quist wed den nørre 
side vdj fruerstuen med en stoer vindue vdj, med jernstenger 
for, well ved magt. Der offuer en liden kammer med en liden 
schorstien vdi, et vindue er brøstfeldig, lofftet hell wndt, 2 
døre vden laß, ehr samme quist tackt med stien.

Noch en grundmuret huß paa den venstre hånd ved port
ten, huor vdj er melckhußet med en schorstien vdj, med thou 
smaa vinduer vdj, en dør med laaß for och en thrappe op till 
pigirniß kammer der offuen for, en dør der imellum med en 
dobbelt laaß for. Wdj pigemeß kammer ßndiß 2 winduer, en 
schorstien, lofft och dørre wed magt med ingen laaß for. Nest 
hoß samme kammer er tuinde smaa kammere ned ad en liden 
trappe, et huert kammer med en dør och laaß for, och vdj 
huert et vindue, veil ved magt.

Noch ett thou lofft høj huß, muret aff grund østen for
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portten med kielder under, der offuer er schriffuerstuen med 3 
winduer vdj och jernstenger for, en schorstien, der inden for 
en liden schriffuer kammer, en sengekammer med et vindue 
vdj huert, med 3 dør vdj och findis laß for de 2 døre, veli 
ved magt. Noch j schriffuerstuen en liden contor och jern 
trellverck for. Wdj forstuers en vindelltrappe aff fyr deller op 
till et kammer offuer schriffuerstuen med 6 winduer vdj, en 
schorstien, en fyr dør med laß for, alt veil ved magt. Lofftet 
aff fyr deller, findis ringe bryst paa. Dernest hoes en liden 
kammer med fyr deller omkled, 2 vinduer vdj, lofftet alt veli 
ved magt. Offuer samme huß findis jtt kornlofft, hußet tackt 
med stien, well ved magt.

Ett lidet huß tuert offuer fra portten, murett jmellum 
stenger, er 11 fag, huor vdj findis kammer och 4 vinduer och 
3 døre for vdj de 7 fag, och en vogn schuell med en egeport 
for vdj de 4 fag, och findiß korn lofft offuer alt forskrefne 
huß och er tackt med stien, veli ved magt. For enden aff 
samme huß findis 5 fag huß til en smidie med en smidie eße 
vdj, en dobbelt ege dør med laß for, en kuli lofft, och findis 
samme huß tackt med stien, veil ved magt.

Noch jtt stor stien huß aff grund, 3 lofft høy paa den 
høyre hånd wed portten, huor vdj findis ett stegers med 3 
broden vinduer vdj, en borgerstue med et broden vindue udj. 
En brygers med 2 helle vinduer vdj och en schorstien, en 
kølle och bag offuen vdj, som er opmuret. Vdj dett nederste 
lofft offuer samme huß er malt lofft, fische kammer och røg- 
lofft, vel ved magt. Det øffuerste lofft findis kornlofft igien- 
nem, och findis den syndre side paa samme huß, saa vit offuer 
den Jordvold sees kand, meget saare reffnet paa muren langs 
op och ned, och med en vdschud ved samme side, som er 
smaa kammere vdj till tørffue och andet. Muren paa samme 
vdschud ochsaa schrøbelig med lofft offuer 8 fag fra den 
vestre ende.

Wdj Ladegaarden till øster vden for byen findiß jt trehuß 
murit jmellom stenger, er 14 fag, affdelt vdj attschillie kam
mere , huor vdj lade fonden med ladfolchet, therscher och 
rychter holder huß sommer och vinter, med sex smaa vinduer 
vdj och nogen smaa fyrdørre for vden loße. Noch der synden 
for en stor kornlade med tuinde vdschuder, muret jmellum
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slenger, er 26 fag med sin tillbehørig jndbygen med strå tag 
betechet, er veli ved magt. Noch der østen for en stor høy 
lade med tuinde smalle vdschuder, muret jmellom stenger, er 
24 fag med sin tillbehøring jndbyge, och findiß paa den ene 
side baaß med fyropstenger till øxen forferdiget, jlige maader 
med straatag betecket, veil ved magt. Noch østers i ladegaar- 
den en øxenstaald muret jmellum stenger, med straatag betecket, 
er 31 fag, med sin tillbehøring jndbygge och baaße aff fyrop
stenger veli forferdiget och ved mact, Och formedelst temmer- 
menderneß forsømmellfiis schyld haffuer det gid sig noget j 
reßningen, saa der er satt stytter ved den østre side.

Noch der norden fra en øxenstaall muret jmellum stenger, 
er 35 fag, med straa tag betecket, med sin tillbehøring jnd
bygge och baaße till øxen aff fyropstenger veil forferdiget och 
ved mact. Findiß alle forskrefne lader och huße med sine 
porlter och døre veli holden ved mact.

Wdj staldgaarden den østre huß er alt aff fyrtimmer op
bygt, er 14 fag lang, med porten vdj den ene Ende, alt med 
hestestaald vdj, aff fyr opbygt med fyrlofft offuer, 1 sengekam
mer j den ene ende med sengested och 2 vinduer vdj, med 
straatag tecket och muret jmellum stenger, veli ved mact.

Westen j staaldgaarden er jt huß aff egetymmer, muret 
jmellum stenger, 18 fag lang, alt till hestestaald med sin til- 
behørig aff fyr, j den ene ende en staaldkammer med senge
steder vdj och vdj same huß findiß 6 smaa vinduer temelig 
ved mact och alt med fyrlofft offuer, alt med straatag, vel 
ferdiget.

Dernest hoß en höylade, alt aff fyrtymmer, er 25 fag lang, 
2 vdskuder med sin tillbehørig jndbygge aff fyr, den vester 
vdschud er langs jgiennem och den østen for 8 fag, alt tagt 
med straa, veli ved mact, med 3 dørre med laaß for och 2 
portte, jngen laß for.

Den synderhuß, aff fyr opbygt, er 13 fag, muret jmellum 
stenger till atschillige fornøden brug med 6 dørre for, laaß 
for 2 aff dem. Ett liden vindue vdj, lagt med straatag, veil 
ved mact.

En porthuß paa broen, et lofit höy aff egetymmer, muret 
jmellum stenger, 4 fag, med en ege port, beslagen med søm,
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kammeret med 2 vinduer, skorstien, fyrlofft och døer, ingen 
iaafi for, for porten 2 laaBe.

Broen op till slottet er under grundmuret piller, eger 
bielcker till vnderslag, ege buli ock fyr recker ved siden, med 
en vindebroe aff eg ophugen, noch en ege port for slotet 
vden laalJ for, alt ved goed heffd och mact.

Vden om slots borgegaarden er en temmelig breed graffue 
meget effter groet, der inden for en mur med 4 bulverker, 
meget forfalden och aff hafflod nedslagett och en stoer part j 
graffuen jndfaldet. Noch nest op till huGene en grøn bred 
vold, temmelig hoy, dog paa den vestre och syndre side aff 
haffloden meget forslet och henschuld.

Iligemaader haffuer vi besictiget en schou kaldelJ Bøge- 
schou, huor vdj er 12 skoueschiffter ligendis til 4 gaarde vdj 
Giendrup, som hører vnder RiberhulJ, till huer gaard 3 schiff- 
ter, aff huilche forskrefne schovschiffter 2 aff dem er moxen 
slet ophugen och forderffuede, de 7 ere ochsaa meget hugget 
vdj, men de 3 schiffter ere temmelig frede och ved god heffd, 
och ere samme schiffter ophugen, en dell aff gameli tid, som 
paa de gamle forrodnede stubber er kund, meste parten vdj 
forige fmdernis tid, der de keysersche vaare her j landet, till 
pallisader omkring RiberhuG, en deell er ochsaa hemelig bort- 
staalen, som endnu daglig scheer, en deell er och huggen till 
fornøden jldebrand till RiberhulJ, effterdi der er ellers huerken 
schou eller molJe till jldebrand andensteds till forskrefne Ri- 

erhuG serdelis beliggendis.1)
Paa fruer stoffuen en dobelt staal kackeloffn; thoe kåber 

støcher, en jern støche vden ladierg (!) och vogen, en stoer kober

’) Denne Skov i Gjerndrup, Brørup Sogn, Malt Herred, der nu aldeles er Krat, 
blev endnu mere ødelagt i næste Krig 1613—45, hvorom et Tingsvidne af 
11 Okt. 1645 udsiger: • befindes udi forleden Krigs- og Ufredstid derudi 
at være hugget paa Rasmus Sorensen og Hans Thomsen i Gjerndrup 
begges Gårdes Østerskovskifte 47 store og små Bøge, så der fandtes ingen 
Træ undtagen nogle lige Ris; på de Midtskovparter til samme Gårde, 
hvori var hugget 29 små og store Bøge, så der fandtes en ringe Del 
igen; på Hans Kristensens 3 Skovparter, hvori findes at være hugget 
235 små og store Bøge, som Toppen endnu findes ved Stubben; på 
Rasmus Bartoldsens og Borkard Rasmussens 3 Skovparter, hvori er 
hugget 63 store og små Bøge, foruden en Del, som findes afstyvet, som 
ingen kunde tælle«'.
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pande j brøgersett, er noget bøtt, thre storre kar,* er gameli, 
paa fruer stoffuen thoe schiffuer, j huall stoffuen en fyr schiffue, 
paa kammerserne thre skiffuer, thoe stabellede senge; en fol- 
benk; en gammel baad i graffn; en kackeloffen i schriffuer 
stoffen; nogle store brand jern i stegersett, xvj tylt deller och 
iij fiell vdj ladegaarden; en klocke med segerverch, som s. 
Albret Skiell haffuer sielff kiøbt och betaid; en gammelt jern 
kackeloffn, fast vbrugelig. I lige maader baffuer vi till for
sk refne Gregerß Krabbe offuer leffueret huiß breffue och man
dater, som til forskrefne lehn er till behørig och siden de key- 
serskes fiendlig jndfald j Judland er vdgangen, effterdi de førige 
alle ere aff fienderne forødde och bortkommen.

Addenda ad Nicolai Klimii Iter Subterraneum.

Scripsit Carolus Guil. Elberling.

Cap. 111 § b Honestissimum ibi est senectutis 
domicilium cet.

Cfr. Cicer. Cat. Mai. 18, 63: Lysandrum Lacedae
monium dicere aiunt solitum, Lacedaemonem esse honestissi
mum domicilium senectutis; nusquam enim tantum tribuitur 
aetati, nusquam est senectus honoratior. — Ibid. 17, 61: 
Quid de Paullo aut Africano loquar? aut, ut iam ante, de 
Maximo? quorum non in sententia solum, sed etiam in nutu 
residebat auctoritas.

) Horum nonnulla amico meo debentur C. W. Smith, qui censuram 
^ditionis meae vulgavit in Dansk Maanedsskrift for 1866, II, pag. 
389—396.
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Cap. VII § 20. veterum fere Romanorum ritu leges 
hic conduntur cet.

Cfr. Holbergii Epigr. III, 38:
Olim Romani cum condere iura volebant,

Leges conspicuis exposuere locis.
Contio deinde fuit, iuris discussio facta est,

Hic iubet, is damnat; laudat hic, ille notat.
Tantae molis erat Romanas condere leges.

Hinc bene digestae saecula tota manent.
Ad haec Holbergius adnotavit: »Leges patebant tribus 

nundinis, id est viginti septem [imo decem et septem] diebus.« 
De trinundino vid. Macrobii Saturn. I, 16 (pag. 282 edit. Bip.); 
Quintiliani Instit. Orat. II, 4, 35. Cfr. Holbergs Moralske 
Tanker (1744) pag. 436 sqq.

Cap. IX § 107. Sequi non debes, quae assequi 
nequeas cet.

Cfr. Cicer, de Offic. I, 31, 110: Neque enim attinet 
repugnare naturae , neque quidquam sequi, quod assequi non 
queas. — Ibid. § 111: Omnino, si quidquam est decorum, 
nihil est profecto magis quam aequabilitas universae vitae, tum 
singularum actionum, quam conservare non possis, si aliorum 
naturam imitans omittas tuam.

Cap. XI § 51 : hinc montium flexus crebrique 
vertices cet.

Cfr. Plinii Nat. Hist. II cap. 44 § 115: Montium vero 
flexus crebrique vertices et conflexa cubito aut confracta in 
humeros iuga, concavi vallium sinus , scindentes inaequalitate 
ideo resultantem aera, (quae causa etiam voces multis in 
locis reciprocas facit sine fine) ventos generant.
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Et lille Erindrings-Lexicon over adskillige Personer,
Af Ed. 0. Schwartzkopf.
Udgivet af C hr. Bruun.

(Slutning).

G«
Gam (Jonas) Islandus; først Rector i Rødbye1) udi Laa- 

land; siden i Nestved her i Sæland; en flittig og duelig Mand; 
dernest en Mathematicus, Astronomus og Opticus haud inglorius; 
dog lagde han aldrig Selv haand paa noget, men gav kun 
Anviisninger.

Garbo (Henrich). En Bergenser; han var Præst uden 
tviel i Jylland,2) paa et slet Sted; hans Studia og Fata veed jeg 
just ikke; men at han var en net og ziirlig dansk Poet, det 
sees baade af hans Evangeliske Zion3) eller Salmer over Søn
dags Evangel: hveraf den halve deel er bleven trykket; dernest 
af et viitløftigt brev, metrice forfattet til hans venner og be- 
kiendte i Bergen; han havde ellers en Søn, som artede sig 
vel, og var Hofmester hos Confess. Lemvig; han magistrerede 
og blev Præst udi Sæland.

Gram (Johannes) Philosoph. Mag. Qvi ad describendum 
talem virum se accingit, suo se pede et modulo metiatur. 
Fordi han Selv har saa aldeles fortiet sit Levnets Løb, vil det 
blive en anden des vanskeligere at opsette noget med fynd: 
dog haver jeg overleveret mine Tanker paa et heelt Ark papiir 
til Archivar Langebek, hvilket her korteligen skal igientages:

x) Gam var Rector i Maribo. Han døde omtrent 1734 (Nyerup). 
s) Han var Præst i Vejrum i Ribe Stift. Han døde 1727.
3) Udkom 1707.

Danske Samlinger. IV. 7
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(1) Hans Studia: Den største Philol. eller Grammaticus, som 
man vilde see med sine Øyne; it. En Lingvist, som forstoed 
de fleste Europæiske, og de Trende brugelige orientalske Sprog. 
Dernest en Polihystor, som var vel dreven in historia Litte
raria, Universali, Ecclesiastica og Stats Sager; man kand des
uden heller ikke nægte ham sin Smag [?] i mange andre ting; 
thi han havde en forunderlig stor Læsning, og et lige saa stort 
Bibliotek, som beløb sig over til 20000 Rix., endskiønt det 
havde taget merkélig skade i den store Ildebrand; Han holdt 
to timer hver eftermiddag Colleg. derover; efter hans død blev 
det tillige med de øvrige Midler delet mellem hans Kones Ar
vinger; thi han holdt det ikke raadeligt effter sin Indsigt, at 
give det hen til offentlig Brug, men alle manuscripter og Pa
pirer bleve hengivne i det kongel. Archiv; den som besørgede 
Catalog. forfatning og auctionen i sig selv, fik 300 Rix. (2) Hans 
officia. Dertil regner jeg først hans Correctør tieneste hos 
Kong. Bogtryk. Assess. Lorensen; hvilket han blev saa vant 
til, at det holdt ham indtil hans dødsdag; Conrectoratet i vor 
Frue skole; Professoratet in græcis; Assessor i Consistor.; Ge- 
hieme Archiv.; Bibliothechar. og Historiograph., Ephorus over 
Borchens Colleg., Kirkeværger for Trinit. og tilsidst Profess. 
Honorarius. (3) Hans øvrige Fata. Han kom fattig men vel 
funderet fra Jylland til Academiet, reysede aldrig udenlands og 
blev dog en lærd og berømt Mand: Han er født A. 1685, deponer. 
A. 1703. Han laag først paa Regentsen, siden paa Eilersens 
Colleg. 'og blev en stærk Disputator, endskiønt hans maal og 
tunge ey føyede ham; i hans Kloster-tiid skrev han sin Nu
cleum Latinit.; bedre hen udgav han sin lille Bog om de 
gredske accenter, bekostet af Rothe; og til sidst sin Grammat. 
Græca, under Profess. Munthis Navn, hans Vicarius; ellers har 
han befordret mange andre verker til Trøkken og siret dem 
med herlige Fortaler; han holdt mange Skrivere og toeg sig 
meget af Studentere i de 7 a 8 første Prof. aar; var ofte De
canus, udgav mange Disput., Orat., Program., Inscript. og Em
blemata; thi man (brugte ham til alle vigtige Ting, endogsaa 
Kiøbmandskab; efterdi han var Selv Participant i de største 
Octrouer. Han var to Gange Prorector; bivaanede to kongel. 
Salvinger, sc. C. 6*1 og og F. 551; blev virkelig Justis og Etats 
Raad; var et Membrum saa vel i Prof. Lintrups, som og Geh. 
Raad Holstes lærde Societet. Var gift, men gandske kort, med
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en gammel bemidlet Kone, som havde tre voxne Sønner og en 
Datter. Han kom i stor Fortræd ved Over Secreteer Rostgaard, 
men begik sig dog; efter Branden laag han i Geh. R. Piessis 
huus og blev meget bekiendt med alle de Store, ja ligesom 
General Hofmester for deres og andres Børn. Han blev til 
sidst meget moroes af det meget arbeyde; var karsk altid og 
kort syg; døde sagte hen d. 19 Februarii 1748 i sit 63 Aar; 
blev begraven i Trinit. kirke med et stort Følge af Riddere og 
Lærde; der er slagen en Skuepenge over [ham].

Gregers (Jonas) Nidrosiensis et Discip. Scholæ Ber- 
gensis. Jeg kan ikke giøre Regnskab for hans Studia, 'som 
han dog maaske kand have besiddet; thi han var meget dyb
sindig og stille; men hans uforlignelige konst og færdighed i 
at giøre alt hvad øynene saae, og hænderne fik fat paa, det 
maatte nu være Træ, Steen, Been, Metal og deslige, det giorde 
ham saa antagen, og forskaffede ham saa mange Velyndere, 
saa at hans Forfremmelse blev derover i lang Tid sat til side; 
indtil den redelige og patriotiske Confess. D. P. Jespersøn (af 
hvis Familie han ogsaa var) toeg et af hans rareste arbeyder 
og bar det lige frem til Kong Friderich 4de, som strax reflec- 
terede derpaa, og gav ham en Maaler Tjeneste i Bergen; men 
han levede kun kort derefter. — Jonas Greger deponerede fra 
Trondhiems skole under Mag. And. Borch, som og var en stor 
Drejer, Hans Discipel Greger havde ikke saa stor beqvemhed 
til Studeringer som til Kunststykker, aldt hvad hånd saae, kunde 
hånd giøre effter, hans arbeider i ben, Perlemor etc. skattieres 
høyt af kiendere. Hans gamle Rector toeg afsked med ham 
med disse ord: Kast Bogen og holdt ved Kniven, den giør Dig 
til mand. Nb. Hånd brugte ikke andet verktøy end en smal norsk 
Telle-kniv og et stykke glas; Greger døde ugift i sine bedste aar.

Grubbe (Mag. Diderich); jeg jetter mig til, at han maa 
have været enten Prest eller Rector i Thisted udi Jylland eller 
vel begge dele tillige; af hans lærde Fortale til hans Poetiske 
Harpeklang, kunde man med føye og skiel kalde ham baade en 
god Philol. i almindelighed og Poet i Særdeleshed. Maasche 
han ogsaa var Præst til Fyrendal udi Sæland1).

*) Grubbe blev 1687 Præst til Qvislemark i Sjælland. Han døde 1702 
AandeJig Harpeklang udkom 16S0—96.
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H.
Hager up (Eilert) Nidrosiensis; Mag. Philos. et Coll. 

Scholæ ibid. Han blev siden Capellan der i Stiftet, i den Tiid 
paakom der harn og sex andre Pr ster en Religions iver over 
Sabbatens udvortes misbrug; (De bleve derover kaldte Syv- 
stjernen, og det skede i Biskop Krogs tiid, som ey var for 
gudfrøgtig) da de nu havde opsat deres Gravamina, blev Hagerup, 
saasom den dristigste, færdigste og klogeste, udseet at reyse 
til kiøbenh.; han blev ogsaa meget vel antagen baade af Kong 
Frid. 4de og det Theologiske Facultet, som strax blev befalet 
at examinere og besvare alting; ieg ved ikke, hvorledes det 
siden løb af der med, men Hagerup slap ikke bort igien; han 
kom alt mere og mere i Credit hos alle Kongel. og andre Her
skaber, saa at de ligesom kappedes om at høre ham; han blev 
derfor giort til Sognep. i Callundborg for at være ved haanden; 
saa tit han reysede enten der eller der hen, saa blev han an
tagen, som en Engel, men tillige som en Forskrekkelsens 
Konge mod al ugudelighed, sær hos Præsterne. Da Biskop 
Hersleb siden kom til Hove, og udvirkede sig ey allene en 
lige saa stoer men vel en større Credit, saavel i aandelige som 
timelige ting, faldt Hagerups Anseelse saa uformerket efter 
haanden; men Fortrydelsen mellem disse to Prælater ytrede sig 
dog ikke ret, førend de begge vare bievne Biskopper og vex- 
lede nogle heftige Breve med hinanden, som bleve indrykkede 
i de Leipsiske lærde Samlinger. Saa snart Lectoratet i Trond- 
hiem blev ledigt efter von Westen, maatte han tage derimod, 
men han tvang dem til at giøre sig baade til Vice Provst, og, 
saa at tale, til Vice Biskop, inden han slap dem. Til sidst 
doctorerede han, og af det Programma kand der sees mere om 
hans Levnet; han haver oversat adskillige smaa Tractater af 
Engelsk; givet mange af sine oratoriske Prækener beskrevne; 
i det Philologiske vidste han noget, efter Klostermanner: i det 
Theol. ligeledes efter Systematis og Bogstaven; men i det Thilo- 
sofiske slet intet; han var kun kort tiid Biskop, og al hans 
Nidkierhed forgik ham inden han døde1).

Hagerup (Joachim). En Borgemester Søn fra Trund- 
hiem, som først studerede Theolog., men siden, fordi Tiderne

D Hagerup døde 1743.



101

begyndte at faae en lille afsmag i henseende til Præstekald, 
begav sig til Res metallicas; han lagde en saadan solid Grund 
deri hiemme, fordi han Faders største Midler bestoed just i 
Bergverker, saa han præsenterede en fuldkommen Montivagus 
et Metallurgus, da han kom udenlands, hvor han dog dette 
uagtet begyndte neden fra igien og gik alle Klasser igiennem 
efter tydsk maner; han blev megel afholden for sin fliid og 
forstand; og regnede ikke efter Aarene, men efter fuldkommen
heden; det var kun skade, at han ey tillige lagde sig efter 
Chymien; i Sverig holdte de ham for en Gud; efter hiemkom- 
sten opdagede han et Koberverk paa Kongens Grund, blev 
derfor giort til Berg-Assessor Nordenfields; han er ellers et 
saadant Subjectum ogÆvne, hvoraf man med tiden kand giøre 
den beste Berg-Hauptmand.

Harboe (Ludvig) Holsatus1); han holdtes for at være 
lærd og forfaren i Philolog. og histor. Patr. allerhelst da han 
toeg sig for med nogle andre lærdes hielp at udgive de to tre 
første støkker af det Dæniske Bibliotek, som bleve trykte i 
Leipsig meget vitieuse, hvorfor han ogsaa strax holdt op der
med; men Prof. Møller continuerede det siden, og loed det 
trykke paa Veysenh. Harboe holdtes ogsaa for en god og gu
delig Theolog; blev derfor gjort til Præst i Castellet; siden 
blev han udseet til at være Reformator og Visitator paa Island, 
hvor han holdt ud i tre aar, og udstod mange vanskeligheder 
udvortes; ieg tviler paa, at han havde de rette øyne at se med; 
efter hiemkomsten blev han strax giort til Biskop i Trundhiem 
i D. Hagerups sted; der er ikke i det første Seculo bleven saa 
ung Mand creeret til denne Værdighed; han blev kort efter 
adjungeret Bisk. Hersleb i Kiøbenhavn og succederede»

Haugen (Johan Hartvich) Danus; en fortrefelig La- 
tinist og Græcher, men endnu yppeligere Botanicus, hvilket han 
havde lært af Provincial-Doctoren Møller i Sorøe, imens han 
var Hofmester hos Amptmand von Osten, hvis Søn han siden 
ledsagede til det Halliske Pædagogium, og forblev der vel i en 
6 Aars tiid; Medici opløftede han indtil skyerne; han nøed et 
Kongel. Stipend. af 100 R. Fordi hans Broder Dægnen paa

*) Harboe er født i Broager i Sundeved 1709.
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Fredrichsberg havde begaaet slig Blodskam, vilde han ey komme 
til Kiøbenh., men blev Rector i Krempe.

Heiberg (Mag. Peder) en grundlærd og stoer Philo
logus, en Disputator uden lige; hans skiebne er særdeles mer- 
kelig; dog var han selv sin egen skiebnes Smed: En Bergenser 
baade efter Fødsel og Skolegang; han fik for sin belævenhed 
og lærdom Exspectance paa et meget fit Kald, men med de 
vilkor, at han skulde tage en Jomfru uden dyd, uden penge, 
hvilket han indgik, uden noksom eftertanke. Da han nu siden 
blev Famulus hos Biscop Smed, forlovede han sig med hans 
rare Datter, som var det værd i sig selv; men der var ingen 
udveye fra det første; derover resolverede han at rømme hem- 
meligen bort fra alle ting baade de levende og livløse; gav sig 
i Riber-skole til at være en ringe og nedrig Discipel (her 
landede han først); men hans lærdom røbede ham strax; saa 
at den store Falster giorde ham af en Discipel til sin Kam
merat og Broder; han sendede ham med megen Recommen- 
dation og en historisk Relation over til Over-Sekreteer Rost- 
gaard i Kiøbenhavn; der blev han ogsaa vel antagen; men 
maatte dog først, for at Sagen kunde glemmes disbedre, holde 
Skole i mange aar for Vartberg og Ramus ved Holmen; han 
dimitterede de fleste af deres Børen, disputerede og oppone
rede iblant; prædikede ogsaa paa Val; men blev ey Præst før
end i Kong C. 6 tiid, og det her i Sæland; bruger han sin 
tiid til Studia, da kan man vente meget fra hans haand.

Hess (Mauritz) Wægter Leutenant i Bergen udi Norge; 
hvad han haver været og hvor han haver været tilforne, veed 
jeg ikke; men Norsk var han efter Fødselen, og derhos en 
saadan Mester og Konstner i Beendreyeriet, saa at baade En
gelske og Hollandske forskreve af hans Arbeyde. Han havde 
to Sønner, Nicolas og Lars, som begge lignede ham ex asse, 
saa vel i Konsten, som Naturen: Den Første blev Student og 
siden Præst i et ringe Kald, hvor hans Konst kom vel tilpas; 
den anden reyste omsider til Holland, for at blive dismere 
fuldkommen; der holdte de saa sterkt paa ham, at han aldrig 
mere kom tilbage; deraf kand det letteligen skee, at man tit 
faaer rart arbeyde udenlands fra, som dog vore eegne Mestere 
have giort.

Holst (Peder Nicolai), Hafniensis; han gik saa længe
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privatim, indtil han fik Sted i Mesterlectien udi Fridrichsborg 
Skole; og blev dimitteret af Reet. Torch, Grenovius, hvis Qvaliteter 
jeg dog ikke veed. Han havde baade Midler, og fik dernest 
den leilighed, at ligge i sin Stedfaders, Etatz Raad Grams, huus; 
dog blev der ikke mer af, end hvad der hører til en god ud
vortes Prest og Prækestoel; thi han var altid melancolisk, og 
han blev derfor mere holdt til at ritse, ride, fægte etc.; vel 
loed han sig, som en Professors Søn, høre paa høytidelige 
dage, men vilde dog nødig binde sig til et æmbedc; han op- 
vartede nogen tiid Aften-Sangen i Vartou, for Ole Hersleb; 
siden maatte han Nolens Volens tage mod Capellaniet til Runde 
Kirke, som længe havde biet efter ham; han var baade den 
første, som blev kaldet af C. 6, og den første som blev afsat; 
hans Dom er værd at læse; han opholte sig siden i Bydingen.

llorsenius (Jens), Præst til Marvede i Søland; en god 
Lingvist, Jurist, Medicus og Botanicus; han havde reyset vel 
udenlands, og var efter hiemkomsten mere hetænkt paa, at 
blive ved det Medicinske end Theolog. Studium; han var den 
Eneste, som h£ Evald consulerede angaaende den Bibel-Version 
1732, nest Prof. Steenbuch. For hans skikkelige levnets skyld 
blev han kaldet Hellige h? Jens; saa rar var endogsaa den ud
vortes Moralitet paa de tider.

Hulbech (Mag. Jørgen)1). En stoer Exegeet og Orien
talist; i den tiid han var Præst paa Christianshavn, udgav han 
Aarons Brøst band, in octav., 3 dele, og hans aandelige 
Anatomie, hvilke alle, som der sagdes, bleve oversatte i det 
Engelske, for deres nette og nervøse indfald. Siden blev han 
Provest i Stege paa Møen, hvor han continuerede sit arbeide 
over Epistelen til de Hebr.; det bestaaer af 18 duodees bind 
og findes paa Runde Taarn. Denne flittige og beqvæmme 
Mand haver nok lagt .haand paa fleere ting, dersom man kun 
vidste, hvor de vare bievne af; han blev meget gammel og 
efterlod sig et rart Biblioteke.

Høeg (Jacob). En Nordmand og Fiolong ved Hoffet i 
Frid. 4des tiid; En saadan stoer Mester allerheldst paa Fiolin 
og Fiol de gamb, saa Kongen tit sagde af løstighed og maaske 
alvor, til den da værende Italienske Capél Mester Berenhardi:

*) Han er født 1664 og døde 1737. Hans •» Aarons Brystspan« udkom 1701.
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Høeg spiller lige saa got, som om han var en Italiener, og 
havde lært i Italien; den anden svarede derpaa: Deres Maje- 
stet! det kommer dog uden tviil deraf, fordi jeg haver været 
hans Læremester.

1.
Ild (Samuel Jensen) hans Studia ere bievne forglemte; 

men hans Exemplariske Levnet, hans store Gavmildhed og 
Umage med at oversætte Arends Sande Christendom, det gaaer 
endnu omkring som en sød Lugt iblant folk af eftertanke: 
havde ikke den lærde og redelige Mag. Brunsmand hiulpet ham 
saa vel, da havde han aldrig trænget igiennem dermed, i de 
mørke tider, endskiønt han dog maatte taale, at det meste blev 
forandret. Han var først Præst i Laaland paa Gr. Knuthis 
gods, som ey kunde lide hans Pietet, men magede det saaledes, 
at han blev forfløttet til et bedre Kald nest ved Nestved i Sæ
land, hvor langveys Folk kom hen, for at høre ham; altsaa 
haver han i sandhed svaret til sit Navn1).

J.
Jessen (Jørgen) først Organist udi Gorsøer; hvor han 

selvvillig toeg sin Afskeed for Samvittigheds frihed; men efter 
nogle Aar blev han dog atter igien Organist og Byskriver paa 
Errøe. En uforlignelig Musicus, saavel in Theor. som Praxi. 
En særdeles stoer Mester paa Fiolin og Klaveer; saa at han 
mange gange blev hentet anden steds hen for at probere nye 
Orgeler; han burde efter hans meriter have opvartet et Kongeligt 
Herskab; dernest en saadan Arithmetic. og Skrive-Mester, som 
nogen steds kunde findes; alt hvad denne Mand forstoed og 
vedste, det vedste han i slig fuldkommenhed, at der snart ad 
ikke kunde legges mere til.

Judicher (Olaus). En indfødt Undersaat, men uvist 
af hvad stand og land2); En temmelig vel studeret Mand, og 
en løkkelig dansk Poet; han var af begøndelsen kun slet og ret 
Skolemester hos Admiral Spang, men for hans kløgtige Hoveds 
skyld blev han brugt ved Holmen, og steeg saaledes grad fra 
grad, indtil han omsider blev Selv Admiral og Øverste Skib-

l) Han døde 1699. 2) Han var en Præstesøn fra Guliand.
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bygger; han byggede faste Skibe, mere beqvæmme til trefning 
end Seyglas; han var dernest en stoer Model-Mester, fuld af 
rare paafund, som tillige vare nyttige; derfor fandt han blant 
andet paa, at anlegge de to umistelige Søefæstninger, Trekroner 
og Prøvestenen, hvilke siden af misundelse og misforstand 
bleve ødelagde i C. 6 tider. Det gik ham tilsidst efter Sæd
vane; han blev beført, effterstræbet og afsat; da han sidste Gang 
var til Hove, mødte en vis Herre ham paa nedveyen, spørgende, 
hvorledes det gik; han svarede saaledes: I gaar opad, men 
Jeg ned ad. Da de siden kom ned paa Holmen og begiærede 
Nøgelen til Model Kammeret, gav han den fra sig med disse 
ord: Nøgelen til mit Hoved leverer Jeg ikke fra mig. Det blev 
ham siden befalet at boe i Nestedt; hvor han loed udhugge et 
Øve oven over sin Dør; han tillukkede ogsaa sit eget Øye faa 
aar derefter. Den overmaade konstige og rare Mølle paa hiin 
Side af Fridrichsberg i en stoer og vaad Slette til at male 
Vandet med, først op paa Slottet, siden derfra ind i alle Parker 
udi den hele Have, var ogsaa et evigt Beviis paa H£ Judichers 
Dybsindighed; men den blev ødelagt i C. 6= tider; endskiønt 
den ikke kostede mere efter sin maade at holde ved lige end 
andre langt unyttigere Paafund. — Judicher var en Præstesøn, 
hånd var først Student og conditionerede hos Holmens Cheff, 
Admiral Spang, da hånd adskillige gange prædikede i Holmens 
Kirke; Adm. Spang benyttede sig af Judichers indsigt i Mate- 
matiqven og giorde ham til Eqvipage Mæster paa Holmen, hånd 
avancerede adskillige Trin og blev Holmens Cheff og Admiral.

L.
Langebech (Jacob), Medlem i det mindre Societæt, For

fatter af det Danske Magasin; in historia Patr. nec non antiqvit. 
Danic. Rossius; føyer alting sig fremdeles, da kand man om 
nogle aar med rette sette ham mellem to af de forrige tiders 
heste Mænd; se Resenium et Vormium. Han blev siden Ar- 
chivarius og membrum i det største Societet.

Larsen (Christen) ipso Grammio Teste, vir doctus; 
Polyglottus; transtulit historiolam a Gallica in Danicam, sub 
Nomine Clarice1). Studiis debitus et inescatus: semper valetu
dinarius et Discipulus qvondam Jo. Grammii.

Udkom 1727.
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Lau son. Et fortrelTeligt men tillige fløgtigt Hoved; da han 
laag paa Valkendorfs Colleg. udstod han mangen lærd penne 
Krig med den Snapsagtige Ephor. Rector Frølund; blev der
over extruderet og toeg deraf anledning at studere Jura hos 
Proc. (Jrsin, (som siden blev Præsident ved Holmen og As
sessor i Høyeste Ret) han er sterk in jure Danico, en flydende 
Pen og mund, men tillige Satyrisk; de cætero cum vulpibus 
vulpinatur.

Lerche. Denne Mand bør erindres, ikke for sin lær
doms skyld; men for hans store Samlinger af Danske Sager 
baade trøkte og utrøkte; de bleve efter hans død solte til Ge- 
hiem. Raad Osten1). Han var ellers efter Æmbede og Stand 
Gehieme Raad, Directør for de Fattiges Væsen og Ordens Se- 
kreteer, meget gammel og Riig.

Letli (C. L.) fra Fridrichsborgs Skole; Borchens Golle- 
giant; han holdtes for den største Latinist og Disputator til sin 
tiid; han var Hofmester hos adskillige, særdeles den ældste 
Greve af Laurvig, som siden kaldede ham til Præst i Norge; 
efter nogle aar blev han for sin Retsindighed, men mod sin 
villie, kaldel til Præst i Kiøb. for Trinit. Menighed og giort til 
Profess. Catecheseos; overalt velStuderet; men altid Svag2).

Leth (Dinus). En Bergenser og af Rector Burnæi Dis- 
cipler; en saadan giennemdreven og forfaren Mand in Jure 
utroque, saa at dersom Doctor-Graden havde været her brugelig 
paa den tiid, da burde han med rette havt den, og det uden 
penge, han var Høyeste Rettes Procurator i mange aar; i den 
tiid certerede folk om, at faae ham paa deres Side, omsider 
blev han Cancellie-Raad og Lands-Dommer, uden tvil i Sæland, 
men døde kort derefter; hans Symbolum var dette: qvi Deum 
non timet, Regem non amat.

Liddøe; en Rectors Søn af Fridrichsb., hvor han Selv 
siden var Hører, og omsider Præst paa Amtet; en lortreffelig 
latinsk Poet; fuld af rare Indfald og artige, som tiener til In- 
script., Panegyr. og deslige ting.

Lintrup (Severin), Latinitatis Parens. Jeg ved slet

1) Grev Christian Lerche (død 1757) solgte 1744 sit Bibliothek til Gh. R.
W. A v. d. Osten, som atter 1750 solgte endeel deraf vedAuction. Se 
Werlauffs Histor. Efterretn. om d. store kongl. Bibi., Kbh. 1844, S. 176.

2) Han døde 1764.
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intet om denne Mand, før han kom til Bergen, uden at han 
tillige med Prof. Trellund havde været den berømte Masii Dis
cipel, hvoraf han tit rosede sig, endog for F. 4 selv. I Bergen 
var han en myndig, fyndig og flittig Rector, havde stoer Con- 
flux, og giorde mange brave Discipler, især Camstrup og den 
apostacerende Ramus. Han toeg Biskop Randulfs Datter til 
Ægte og blev her, indtil den store Ildebrand lagde mere end 
den halve Bye i aske, tillige med Skolen og hans rare Biblio- 
tech; derpaa begav han sig til Kiøbenh., hvor han enten efter 
kort eller lang tiid blev Provst paa Klosteret, omsider ogsaa 
Theolog. Adjunct, hvilket den Tiid var alt for brugeligt; i 
denne Station var han ligeledes meget flittig og anselig; havde 
stort tilløb og bilagde med sin vemodige veltalenhed mangen 
farlig Studenter Krig blant Norske og Danske; derefter blev 
han giort til Biskop i Viborg, maaske fordi de andre Theologi 
vilde gierne have ham bort; derved forblev hånd, indtil Kong 
Frid. 4tus giorde ham til Confes. i Lemvigs Sted (denne stod 
sig ilde i en lærd Samtale, da Kongen var paa en Reyse, uden 
tviel til Holsteen; derover blev det løfte giort, at der siden al
drig skulde tages nogen til Confess., uden han var lærd, og 
kunde vel disputere) og til Theolog. Prof. i Trellunds sted, 
som maatte til Viborg at være Biskop. Da nu Christ. 6tus 
kom til Regier, og giorde Hofpr. Hersleb til Bisp i Christ. 
imod al sin villie og tanke; saa fik Lintrup sin afskeed med, for 
at fornøye Hersleb (disse to kunde aldrig harmonere; den ene 
pukkede paa sin Disputeer Konst, den Anden paa sin Præke- 
kunst); dog beholdt han sit Professorat, men døde strax der
efter i en høy alder1); han haver til sin tiid samlet og skrevet 
et Systema, vel paa et heelt Riis papier, deraf blev der siden 
giort et større og et mindre Compend; disse valuderede meget 
længe; nogle disputaser og Progr., tillige med Censurer i visse 
Bøger, ere vel ogsaa bievne giorte af ham, men især en lille 
Sedees over hans forbrændte Manuscript., hvilken de lærde 
kaldte mendacium Lintrupianum. Collegit antiqvitates Roma- 
norum in qvarto, sed non edidit.

L ond eman (Edvard), natione Islandus; en fortreffelig 
Latinsk Poet; Hører i Frue skole; hans Poesie giorde ham saa

) Nemlig 1731, 56 Aar gammel.
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behagelig hos Over Sekreterer Rostgaard, at han baade blev 
Præst i Jylland, og Prof. metaphys.1); dette Professorat blev le
digt sidst i F. 4ti eller først i C. 6 tider; han beholdt det kun 
kort; men blev derimod giort til Lector Theolog. i Bergen og 
til Præst nest derved; alias avarus Evclio. Han fik tilsidst 
Bispe-Navn og Rang»

Lucoppidan (Nicolaus), Præst paa Taasingen i Fyen 
efter sin Fader, en berømmelig dansk Poet; pepigit concinnum 
carmen circa tempora Jubilæi Magni; han var ikke mindre 
commentator, hvilket saaes af det fortreffelige Skrift over Aa- 
benbaringen, hvoraf der blev kun trykket en 20 Ark, formedelst 
Biskop Worms Vrangvillighed; siden kom den store Ildebrand 
og toeg baade det trykte og utrykte bort, saa der blev uden 
tviel slet intet tilbage igien : plurima reliqvit manuscripta mori- 
turus una cum Paternis Epistolis, tam latinis qvam Danicis, 
rem literariam in genere, in specie vero historiam et Antiqvi- 
tates Danicas concementibus.

Lucoppidanus (Peder), en Broder til den forrige, saa 
vel efter Naturen som Studia; en giennemlærd og velbelæst 
Karl; en Lingvist, saa vel in oriental. som Evropæiske Sprog, 
uden lige; man hørte ham tit klage over, at han ey kunde 
finde Arabiske, Chald. og Syriske Bøger nok, til at mætte sin 
hunger med, da dog alle vore Biblioteker vare i goed Stand. 
Han skulde været Correctør og Translatør paa Veysenhus., men 
sagde det fra sig, af frøgt for den sædvanlige og Jødiske be- 
klippelse, naar nogen ret god bog skulde blive trykket; han 
opholdte sig længe her i Kiøbenh., men maatte til sidst for 
mangel reyse til Langeland, hvor han nu lever in obscuro sin 
øvrige tiid, Midicinæ et Astronom. Cultor.

Lucoppidan (Mag. Peder Jensen)2). En Discipel af 
Borrichio og de tiders brave Mænd; han var ellers Præst til 
Lande Menighed paa Taasingen, og døde imellem de aaringer 
1718 og 19, Symb. Pietatem Junge Labori; qvoad Studia, en 
stoer Latinist og latinsk Poet; vid: Dæniske Biblio., dernest En 
Historicus, Antiqvarius og Genealogus incomparabilis; enten

Londemann blev Præst 1706 og fik 1727 Titel af Prof. Philos. Rost
gaard var Oversecretair fra 1721 til 1725.

2) Fader til de to foregaaende. Han døde 1718.
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Undseelse, eller Mangel haver holdet alle hans rare Skrifter fra 
Trykkeri; han førde en stoer Brev-vexling med vore Inden
landske Mænd, saa vel latine, som Danice; han var heller ingen 
kaste-kiep i Medicinen, og Botanic; hans Skrifter og tvende 
lærde Sønner holder hans Navn i Udødelighed.

Lyxdorf (Bolle), Asses. i Høyeste Ret, Justits Raad og 
Landsdom, item Secretarius, vel studeret og en Elskere af 
Studia; en sund Jurist og løkkelig Poet; han udgiver (saasom 
her siges) de Danske Samlinger hos Høfner, under dette Em
blema: Nulli sua munera Claudit; membrum qvoqve societat. 
minor. Hafniensis.

ML
Maaløe (Matthias) Kiertemyndensis; melioris notæ La- 

tinus', Græcus, Historicus, et qvodcumqve aliud Informatorem, 
vel Gubernatorem morum perfidt.

Monrath (Frid.)1) fra Nykiøbing; Præst til Aggderup i 
Sæland; en laboriøs og flittig mand, som haver skrevet over 
mange af Pauli Breve; hvilket han maaske continuerer; dernest 
in lingvis orient, et antiqv. Jud. adeo versatus, ut symbola 
qvoqve sua Versioni Biblior. Danic. contulerit, jubente Chistiano 
Sexto, approbante senatu Academico.

Muh le (Erich)2) Professor Græcæ Lingvæ i Odense Gym- 
nasio per multa lustra; han haver reyset vel udenlands paa sit 
Patrimonium; Et opvakt, færdigt og snilt Hoved; vel forfaren 
in Jure Danico et Stats-Sager, saa han tit kunde have bleven 
forfløttet baade til Høyeste Ret, og faaet adskillige Ære-Titler; 
hvilket han altid afslog, ikke af en sand fornægtelse, men for 
at beholde sin Frihed; man veed ellers ikke hvad han haver 
giort i tiden, uden for Æmbedet; men han haver kundet sa- 
tyrisere og resonere saa sterkt, at ey allene Odense, men hele 
Fyen er fuld af hans løstige Indfald. Han eyer et godt Bi
bliotek.

Møller (Andreas) En Hafnienser og Søn af Daniel Møller, 
som siges at have været en berømt Ridsemester for fire Princer 
og en Princ. i C. qvinti tider; han haver altsaa vist nok lagt

Han er født 1702, døde 1758. 
’) Han er født 1669, døde 1751.
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grunden til sin Konst og videnskab her i landet, men 
reysede meget ung udenlands; opholdt sig særdeles længe 
i Engeland; noget i Frankrig, Italien, men allermeest i 
Tydskland, hvor han var bleven bekiendt ved de fleste Hoffer 
for sit Extraordinere arbeyde, som bestod just i at giøre An
sigter; han opholdte sig til sidst mest i Dræsen, og havde 
derved faaet Leylighed, at afskildre vor Dr. Soph. Magd., da 
Hun endnu var ved det Saxiske Hof; hvilket laag Hende saa 
dybt i tankerne, at Hun siden loed ham forskrive her ind, for 
at beholde ham stedse. Han kom ogsaa strax, giorde adskil
lige Prøver ved Hoffet, fik vis løn, men ikke just den indbildte 
Respect; der til faldt levemaaden paa den tiid noget for stille; 
saa at der kom ham en uløst paa, og han begierede pro forma 
Lov, at giøre en kort reyse til Tydskland, for at regulere sine 
Sager (thi han havde mange midler i adskillige Banker); saa 
snart han var kommen ud paa fri grund, skrev han hid om 
sin Afskeed, og fik den; ja, han holdt til sidst inde med al 
Brevvexling, paa det ingen skulde vide, hvor han var i Verden. 
Han forstod dernest de moderne Sprog, Histor. universal., 
Geograph. saa got, som nogen Hovmester; men en meget slet 
Patriot; hans Mundsprog var dette: braf, braf von die rothe 
Fuchsen.

Mølman (Bernhard) Flensburgensis; temmelig vel stu
deret, saa vel i de fornødne Sprog, som den Danske og Tydske 
Ret; allermest in Histor. Litteraria. Jeg veed ikke just, om 
Jeg kan undtage ham fra alt Pedanterie. Han blev, da han 
blev noget, Prof. Philosoph. et Juris Extraord. ved Kiøben- 
havns Academie; af hans Program, kand sees mere. Ingenti 
etmultifaria gaudet Librorum supellectile: han blev siden [1748] 
Bibliothecarius Regius.

Nannestad (Mag. Friderich) Norvegus, et qvidem 
Christianiensis; han haver fra sin første tiid af altid holdet sig 
til Klosteret, og som Decanus, beneficio artis disputatoriæ, 
gaaet fra det ene bord til det andet; indtil han omsider blev 
Præpositus Communit. i Vandels Sted; han var i det Æmbede 
over 16 Aar, og lærte ret at klippe Studenterne, fremfor hans 
Formænd; det blev dernest formedelst ham afgiort, at ingen
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Student herefter maatte ligge længere paa Regensen, end fem 
Aar; tilforne laag mangen En sin livets tiid ud. Noget hen udi 
C. 6 Regiering, blev han uformodentligen Provst i Aarhuus; 
siden Doctorerede han, og ikke længe efter fik han Titel af 
Professor Theologiæ; allersidst kom det fede Stykke flyvende i 
munden, som var Bispestolen udi Trundhiem, i Harboes sted; 
Et slet gemyt; En overmaade gierrig Mand; En blind Orthodox. 
Han haver læset nok i sine Dage; men lutter Pedantiske, 
Scolastiske og tørre Systematiske ting, som ikke henge mere 
sammen end funiculus ex arena. Seriem hane Præpositor. haud 
gravate communicamus: Sever. Lintrup, Mag. Hunderup; Hans 
Vandal, som var tillige Prof. Theol. Designatus, men blev siden 
Sognepræst og Consistor. Raad paa Amager; Frid. Nannestad; 
Mag. Christian Nold; Peder Holm; som først var Designatus, 
og siden virkelig Profess. Theolog. Mag. Otto Bang, som først 
var paa Cadeth Academiet Informator.

Nold (Mag. Christian) Uden tviel en Hafnienser, som 
haver optaget og faaet sit Navn, efter den berømte Prof. Nold, 
i gamle dage; og er opdragen paa hans bekostning; ligesom 
naar nogen ellers arver eller antager et fremmed Tilnavn, efter 
store og formuende folkes begiæring. Jeg veed intet om hans 
Skolegang; men hans cursus Academicus er mig vel bekiendt; 
han lagde sig først efter den paa de tider uforbigienlige Klo
ster Erudition; endskiønt baade hans udtale og Dona docendi i 
andre maader vare gandske slette og ubehagelige: hånd var 
Borchens Collegiant i fem fulde aar, og tillige Decanus paa 
Klosteret; siden holdt han Colleg. Philol. et Theolog. med 
maadelig Succes; men da han blev Provst paa Klosteret efter 
Nannestad, begyndte hans Credit at voxe noget, fordi han var 
from, føyelig og uinteresseret; i den tiid udvælgede ogsaa Bi
skop Vorm ham til sin Vicarium; han blev ellers efter faa aar 
Præst i Sæland og omsider Provst, hvor han døde 1748, som 
en bestandig Valetudin.; nullis inclaruit Scriptis, si Disput, 
solitas excipiamus.

P.
Petersen (Jørgen) Alsingensis; en vel studeret Mand, 

og særdeles beløben in Hebræis et Polemic.; han var først Hov
mester hos adskillige, siden Legations-Præst i Paris; hvor han
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havde meget at giøre med de Herrer Jesuiter og giestlige; og 
forskaffede baade sig og sine anseelse, og en befrielse fra den 
inbildte ignorance. Han toeg sig desuden de syge Protestanter 
meget an, loed samle en Collect, og leyede et huus til deres Pley- 
ning; gav selv det meste af sin Indkomme hen, og ventede 
noget Anseligt fra Danmark, ved Over Hofprædikanl Blumes 
ansøgning hos Kong C. 6: men det sloeg feyl; fordi nu baade 
Protestanternes Nød og de Catolsches ubarmhiertighed laag ham 
saa sterkt i tankerne og om hiertet, og han desuden var stødt 
over Blume, som havde lovet, men vilde ikke holde, saa be
sluttede han at tage mod den første ledighed, til at slippe fra 
stedet; han skrev derfor lige til Kong C. 6 om sin dimission, 
fik den ogsaa, da man ellers ofte holder paa et Asens hoved; 
siden, saasom han var særdeles antagen og agtet, saa vel af 
de Franske som Fremmede, saa fik Prinserne af Sveybrykken 
fat paa ham, gav ham strax Vocation, og giorde ham til Consist. 
Assessor og Hofpræd. for Enke-Hertuginden sammesteds; saa- 
ledes bleve vi af med den Mand.

Petersen (Conrad) En Broder til den forrige, og lige
ledes vel verseret in lingvis, tam oriental. qvam Europæis; nec 
minus in Theolog. Mystica; dog er denne merkelige forskiel 
mellem disse to Br.: den Første søger Christum i Bogstaven 
og Anseelse; den Sidste i Aanden og et indvendt Væsen. Han 
gik i Skole udi Lybech og studerede lang tiid i Königsberg.

Pies (Paulus)1) Tonderensis; En temmelig vel studeret 
Karl; men særdeles stoer Arithmeticus og Regenskabs Fører; 
saa at man kunde have giort den beste Cameralist af ham. 
Han var virkelig Fuldmægtig paa det Kongel. Veysenhuus i 
mange aar, og forestod saa vel Revisionen ved Regenskaberne, 
som ogsaa Brevvexlingen i alle slags Missions-Sager; dog blev 
han under disse byrder en graahærdet Mand, for sit maadelige 
og indgetogne Væsens Skyld; dette skal fornemmeligen tiene 
til hans Roes, at han haver oversat det største Selskabs lærde 
Acta paa Latin; hvor disse to Bogstaver P. P. findes foran.

Pr een (Naaman) Flensburgensis; en meget ypperlig Ridse
mester, Kopiist saavel i Maler- som Skildre-Konsten; den be
rømte Croch var hans Læremester; og M. Berg brugede ham

) Navnet skrives hos Nyerup: Pletz.
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til sin Vicarium udi mange aar for de kongel. Paser i Tegne- 
konsten; han slegtede ogsaa samme Mand paa, saa vel i at 
læse ugemene Skrifter, som og i at skrive selv; han haver 
oversat mange af B. skrifter i Tydsk, hvoraf nogle er bievne 
præntede udenlands; siden blev Han virkelig Ridsemester ved 
Hoffet.

Il*
Rasch (Jens) Fionensis; en moxen incomparabel Mester i 

Skildre Konsten til sin tid; allerhelst udi mignatur med vand
farver; han haver læret allerførst i Odense hos en Dansk Mester, 
Søren Paulsøn; efter sine fremviste indenlandske Prøver loed 
C. 6tus ham reyse til Paris 1733, hvor han forblev mesten i 
horten aar, med største berømmelse og fremgang i sin Konst; 
men da Krigen der giorde til sidst saadan dyer tiid, maatte 
han reyse derfra, som vel var, og kom ikke længer end til 
Sveybrykken, der døde han [1744], og forefant just en ærlig 
Landsmand1), som baade sørgede for hans Jordefær og rare 
Sager, hvilke alle med største omsorg bleve skikkede til Dan
mark. Mesteren selv blev høyligen savnet baade der han kom 
fra, og hvor han skulle have været henne.

Ring (Christian). Han var længe Rector iNestved, indtil 
den Skole med flere blev reduceret for de ringe Indkomsters skyld; 
siden blev han Conrector i Roschilde; han var generaliter en 
god Philologus og Skolemand ; Specialiter vero en stor Latinist, 
Musicus og Componist; som iblant andet haver oversat Ciceronis 
officia paa Dansk. Hans Broder, uden tviel en lærd Mand, 
apostacerede.

S.
Sehuus (Morten) Stavangriensis; Et fortreffeligt Hoved; 

vel ustuderet, men overmaade vel belæst i historiske Sager; 
dernest en snild og flydende Dansk Poet, som haver udgivet 
mange Strøvers, desforuden hans Amors Hytte. Prof. Vadskier 
haver beæret ham med et Liigvers, hvori han settes dog kun 
iblant Kiøbenhavns menige Poeter. Han havde et sundt Mathe- 
mat. Begreeb; i sær hvad Architect. Hydraulichen og Hydro-

x) Den ovenfor nævnte Jørgen Petersen.
Danske Samlinger. IV. 8
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statich. angik. Han havde den Løkke derhos, at han ikke fik 
noget vist Æmbede i verden. Da han døde [1744] efterlod 
han sig et ugemeent Forraad af Natural. et Artific.

Spengler (Lorentz). En Schweitzer1) af Fødsel og Hof- 
Kunst-Dreier; foruden at hånd excellerer i sin Konst, besidder 
hånd en ugemen indsigt i Naturhistorien, hånd har en udvalgt 
Samling af Coqviller; hånd erkiender det gode hånd nyder i 
Dannemark og frygter gud. Efter Religion er hånd refor.

Sleensøn (Mag. Jacob). Først Rector udi Herløvsholms 
Skole, og da den blev ophævet i nogle aar, formedelst Ind
komsternes aftagelse, forfløttet til Bergens forfaldne Skole i 
Mønichens Sted; Profess. Gram gratulerede mig og min Fødebye 
med denne brave Mand. Han excellerer fornemmeligen i Latin, 
Gredsk, den Danske og Norske Ret. Er en nogenledes god 
dansk Poet; og haver ellers en sund forstand og beløbenhed i 
verdslige ting; hvorfor han og blev giort til Assessor i Høyeste 
Ret, og til Justits Raad, da F. 5te blev Salvet2).

T.
Theicher (Rottiche). En Borger-Søn af Kiøbenhavn, og 

Discipel af samme Skole, hvorudi han ogsaa siden blev tredie 
Lecties Colleg.; eri stoer Lingvist, saa vel in oriental. som Eu- 
rop., men særdeles Græcher. dernest en reen Mysticus og rigtig 
Volfianer. Hans umaadelige Læsning og Skole-arbeyde for
kortede hans Levetid, saa at han døde længe, længe førend 
han skulde. Subjectum facile doctissimum temporis in Scliola 
hafniensi.

Tommerup (Mag. Knud). En temmelig god Philolog og 
vel verseret i Hoved-Sprogene; ligeledes i den Systematiske 
Theologi. En stor Exeget og flittig Prædikant; han rømte bort 
fra sin Menighed i Pestens Tid og maatte derover giøre en 
offentlig Afbedelse; men det blev ligere en Satyra over Biskop 
Vorm, end en alvorlig fortrydelse; han var ellers længe Sogne
præst til Gvarnisons Kirken, og i den barbariske tiid ledsagede 
vel 600 til Rettersteden; ved den anleedning giorde han engang 
en kort Liigpræd. over de levende, etc. Der boede en umæt-

*) Han kom til Kjøbenhavn 1743.
2) Han døde 1749.
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teiig gierrighed i ham, san at han ey bluedes ved tit og ofte, 
at tage en offerdaler af Alteret og probere den paa haanden, 
foruden mange flere saadanne insolenser; omsider blev han 
Sognepræst til Hellig Giestes Kirke i Dankels Sted og døde 
der [1730].

V.
V e s t e r h o 11 (Mag. Jørgen) Ottiniens. Et æreværdigt Sub- 

jectum, da han laag paa Valkendorfes Colleg., som tegnede til 
at blive den beste Philolog; Mathem. og Arithm.; da han siden 
blev Rector i Svenborg, forfaldt han strax; han reysede derfra 
udenlands, og blev verre; men da han kom hiem igien, blev 
han et stedsevarende Vidunder i Liderlighed1).

Vin sløv (Mag. Peder). Præst til Frue Kirke i Odense 
og Consistorial Raad; en skiøn Dansk og Latinsk Poet; En 
Philologus af beste Slag, som først havde været Rector samme
steds; da Biskop Thom. Kingo ikke vilde giøre ham til Stifts 
Provst der i Byen, søgede han et Landsbye Kald i Sæland og 
fik det, men saa slet, at han tog sin død derover2). Han er 
ellers en Stamme Fader for mange brave Mænd af det Navn; 
thi han havde otte Sønner, som alle bleve holdte til Bogen, 
iblant hvilke er den ældste, lærdeste og fornemmeste:

Vinsløv (Jacob Benignus).
Vitthe (Mag. Hans), Nidrosiensis; En stoer Philologus, 

Academicus og Skolemand, som haver i sin tiid ret disting
veret sig med lærde Disputaser og adskillige Skolebøger, som 
handle om en net og let Underviisning, særdeles i hoved-Spro- 
gene; hvoraf nogle ere bievne trykte; han fandt efter sædvane 
stoer Modstand; blev omsider Felt-Præst og siden Sognepræst 
nest ved Bergen paa Manger, hvor han døde [1728]; han 
skulde have siddet ved et Skole-Ror.

Volqvarts (Marcus)3), Nidrosiensis; hans Fader var 
Notarius Publicus i Trondhiem; hånd blev dimitt. af Mag. And. 
Borch, i sit alders 16 aar; da han havde absolveret Cursum i

;) Han døde 1766.
2) Han blev 1692 Præst i Præstø og døde 1705.
3) En Skildring af ham er meddelt af L. Daa i Illustreret Nyhedsblad. 

Christiania 1860, Nr. 34.
8’
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Academ. toeg hand Condition hos Mag. Christopher Hersleb 
paa Stoed i Trondhiems Stift, giorde hans Sønner færdige 
til Academ., da den yngste var ikkun 12 Aar (den yngste Søn 
var den berømmelige Mag. Peder Hersleb, Biscop over Siæl- 
lands Stift). Siden holdt han skole i Trondhiem og havde 
stort tilløb af mange brave Folkets børn; hånd dimitterede 
mange til Academiet, endskiønt den gamle Rector Borch saae 
suurt derved, og giorde ham vanskeligheder, men den reede- 
lige Profess. Steenboch, som var hans fortroelige ven, forsvarede 
ham. Hånd søgte tillige om Præste Kald, men forgiæves; hami 
var en stoer Skolemand og vel verseret i de orientalske sprog, 
som paa de tiider var rart. Hand var en arbeidsom og flittig 
mand. En god og sund Theologus og begavet prædikant. Da 
hånd havde været Student i 20 aar, fik han Ørelands Kald i 
Trondhiems Stift, men levede kort der effter1). hånd døde i sit 
alders 42 Aar. Foruden hans skrevne Sager sc. et kort Theo- 
logisk Systema paa dansk og en deel poetiske sager, er trykt 
et poetisk skrift af ham under Titel af: Siælens Luth. Biskop 
Hersleb takkede ham for hans grundige underviisning og ville 
hånd, da hånd laag i Kiøbenh. og solisiterede, viide, hvad 
Hersleb og andre, som havde været hans Disciple, toege sig 
for, hvad de læste og hvorledes De læste. Hånd effterlod sig 
2?^ Sønner, som begge vare Præster i Kiøbenhafn paa en tiid.

Han døde 1720.
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Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643—1682.

Meddelt af Overlærer J. Kinch.

Af denne Bog, som findes på Ribe Bispekontor, leveres 
her et Uddrag. Bogen er indrettet således, at først den Ed 
er indført, som Præsterne havde at aflægge. Derefter have 
Præsterne i den Tidsfølge, i hvilken de ere ordinerede, selv 
indført et af hver enkelt formuleret Løfte, i hvilken den ifor- 
vejen aflagte, almindelige Ed undertiden nævnes, undertiden 
ikke, og som de derefter have underskrevet. Derefter følger 
Provsteeden og den af hver enkelt Provst ved hans Tiltrædelse 
indførte og underskrevne Forpligtelse. Derpå kommer Ederne 
for Skolemestere (Rektorer) og Hørere ved Latinskolerne, lige
ledes med hver enkelts Forpligtelse, og endelig på samme Måde 
Degneeden og hver enkelt Degns Forpligtelse.

Selve Ederne har jeg optaget med af den Grund, at de 
afvige mere eller mindre fra dem, som findes i det nugjæl- 
dende Kirkeritual af 1685; en Ed for Hørerne ved Skolerne 
findes der slet ikke i dette.

Hvad den Orden og Regelmæssighed angår, hvormed 
Ederne ere indførte, ere disse vistnok störst med Hensyn til 
Præsteeden; jeg ved ikke, om den mangler for nogen af de 
ordinerede Præster med en enkelt i- selve Bogen antydet Und
tagelse. Derimod er der vistnok enkelte Provster, som ikke 
have indført nogen Forpligtelse, og det Samme gjælder om en 
stor Del af de underordnede Lærere ved Skolerne. En mindre, 
men i historisk Henseende beklagelig Unøjagtighed er det, at 
temmelig Mange af dem, som have afgivet deres Forpligtelse,
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have undladt at anføre det Præstekald, det Provsti eller den 
Skole, i eller ved hvilken de ere bievne ansatte, og ligeledes 
Adskillige ikke have tilføjet Forpligtelsens Datum. Hvor jeg 
har kunnet udfylde den første Mangel, har jeg gjort det ved 
at tilfdje Sognekaldet, Provstiet eller Skolen i Parenthes; men 
det er ikke allevegne, at jeg har været istand dertil ved de 
Hjælpemidler, som stå til min Rådighed.

Forstyrrelserne i Krigsårene, navnlig i de sørgelige År 
1659 og 1660, træde stærkt frem i disse Lister, som således 
bestyrke, hvad man fra andre Sider har berettet om disse År.

Med Hensyn til Stednavnene har jeg brugt den nuværende 
Skrivemåde. Personnavnene har jeg derimod givet således, 
som Vedkommende selv have underskrevet dem; men forsåvidt 
de i nogle Tilfælde have nævnet sig både med deres egentlige, 
danske Navn og med den latiniserede Form af dette, har jeg 
foretrukket det første.

Pastoris Juramentum.
1. Ego N. N. juro, et in conspectu Dei sancti testor, 

me in corde et conscientia certum esse, quod et sacrum hocce 
munus, juxta præscriptum verbi Divini et Ordinationis Ecclesia- 
sticæ, legitime vocatus sim, ita ut nullis usus sim mediis, 
divinitus prohibitis, sive occulte, sive manifeste, huic officio ut 
præficerer.

Deinde promitto, me summa diligentia adlaboraturum, ut 
doctrina cælestis, comprehensa scriptis Propheticis et Aposto
li cis, et libris Ecclesiarum Danicarum symbolicis, auditoribus 
fideliter instilletur; Sacramenta ad normam, a Christo præ- 
scriptam, decenter ac devote administrentur; Disciplina Eccle
siastica diligenter exerceatur; Catechetica doctrina urgeatur; 
ceremoniæ, in Ecclesia receptæ, observentur; nec quidquam 
contra constitutiones Ecclesiasticas admittatur.

Tertio, serio ac sancte voveo, quod non tantum velim 
fugere ac detestari doctrinam verbo Divino adversam; sed etiam 
velim eandem pro virili impugnare, sangvinem potius fusurus, 
quam dogmata falsa ac fanatica adprobaturus.

Quarto, legam studiosissime monumenta sacra ac recolam 
qua par est diligentia Articulos Fidei; non passurus ullum 
effluere diem, quo lectioni sacræ aliquid temporis non impen-
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datur, modo per valetudinem et inevitabilia impedimenta 
liceat.

Quinto vitam vivam, ministro verbi Divini dignam, sedulo 
adlaboraturus, ut laudabili Pietatis, Probitatis et Sanctitatis 
exemplo auditoribus praeluceam, nec ulli scandalum praebeam 
vel in vestitu vel verbis sev conversatione, ne ministerium 
sacrum propter me male audiat, vel in contemptionem addu
catur.

Sexto et ultimo recipio ac Religiose promitto, quod præter 
Obedientiam, seculari Magistratui debitam, velim meo Episcopo, 
ut et Praeposito, omne licitum obsequium praestare, imperata 
paratissimo animo facere, et cum collegis ac in Christo fratribus 
ita conversari, ut nemo de me juste queri possit aut debeat.

Quae omnia et singula tam vere promitto me servaturum, 
quam vere et ex animo cupio, ut me Deus suo sancto Evan- 
gelio juvet.

De Præster, som have underskrevet en Forpligtelse på 
denne Ed, ere følgende:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Nicol. Pauli Castrosylvanus. Omme og
Hoven.........................................................16. Juni 1643.

Severin. Christierni Gjødstrup. Søvel 
Nicol. Christianus Resenius. Ferring 
Matth. Nicolai Rybergius. Vindinge . .
Laurent. Canutius Cartemundanus. Guld

ager ....................................................
Christiernus Christierni Meirupius. Lom

borg ....................................................

4. Oktb. 1643.
4. Oktb. 1643.

29. Avg. 1644.

9. Mai 1645.

17. Juni 1645.
(efter Aftrædelse af Escherus Gregorius).

Lambertus Pauli Øssæus. Torstrup og
Horne......................................................... 16. Oktb. 1645.

Michael Joh. Gullaggrius. Ho og Oxby.
Nicol. Laurentii Rindomius. Lunde og

Ovtrup ...............................
Christianus Claudii. Oddum.....................
Mathias Olai Mollerus. Harte og Bramdrup. 
Jacobus Petri Oporinus. Nebel . . .
Joannes Christierni Vindingius. Avium. 
Laurentius Bordingius, Chr. fil. Llvborg 

og Rästed . . .....................

11. Novb. 1645.

15-Decb. 1645.
16.Decb. 1645.
11. Marts 1646.
17. Marts 1846.
9. April 1846.

15. April 1846.
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15. Andr. Lagonius Velleius. Vilslev . . . 25. April 1646.
16. Petr. Bernhardi Falenkampius, voc. a patre

comminisler. Pjedsted og Gårslev . 26. Avg. 1646.
17. Steno Christierni (fød i Svenborg). Ran-

derup......................................... 30. Sept. 1646.
18. Joh. Ditlevius Froem1)- Arild .... 4. Jan. 1646.
19. Janus Hermanni Rip. Vodder . 31. Marts 1647.
20. Andreas Claudius. Toftlund .... 9. April 1647.
21. Thomas Henrici Cimbro-Velleius. Hvid-

ding......................................... 15. Maj 1647.
22. Canutus Pauli Coldingius. (Bordbjerg)

(ord. 20. Juni)......................... 22. Juni 1647.
23. Sever. Christiani Borrisius. N. og S. Bork. 17. Sept. 1647.
24. Christiernus Lagonis Jernæus. Brørup og

Lindknud...................................................23. Sept. 1647.
25. Daniel Georgii Dallhoff. Romb. . . . 24.Novb. 1647.
26. Petr. Christierni Møbergensis. Husby og

Nissum................................................... 19. Jan. 1648.
27. Jacobus Simonis Coldingius. Malt og

Nørbølling2).......................... . . 1. April 1648.
28. Andreas Petri Ripensis. Fardrup ... 24. Maj 1648.
29. Joh. Nicolai Lemæus ? ... 26. Juni 1648.
30. David Laurentii Vulpius (Foss). St. Kathar. 19. Sept. 1648.
31. Joh. Pouchius Rip. Kap. ved Domk. . 10. Oktb. 1648.
32. Magnus Joannis Othonianus. Nørup og

Randbøl............................................... ?
33. Nicol.Laurentii Aagaard. Dybe(»Dybech«). 7. Febr. 1649.
34. Oligerus Severini Ørumbius. Pjedst. og

Gårslev....................................................14. Marts 1649.
35. Nic. Nicolai Gunderstrupius. Gjellerup . 23. April 1649.
36. Petrus Gregorii Lemvicensis. Kapeil. i Mø

borg og Nes......................................... 23. April 1649.
37. Janus Christierni Albinus. Kapeil. i Borris

og Faster................................................... 10. Juni 1649.
(bekræftede Eden som Sognepr. 6. Novb. 1652).

J) I Edens Text har han skrevet sig meget tydelig Froem, men i Under
skriften synes der at stå Froér eller Froén.

’) d. e. Folding.
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38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ChristiernusChristierni Hortulanus. Ramme. 11. Juli 1649.
Matth. Severini Raffnsøe. Nykirke og Få

borg ........................................................... 1. Avg. 1649.
Canutus Olai Zythocomæus. Kap. i Hjerm,

Gimsing og Venø............................... 28. Avg. 1649.
Broderus Petri Pædopolensis. Randerup. 31. Decb. 1649.
Matth. Christiani Ørret. Tvis og Felling. 31. Marts 1650. 

(post varios labores academ. et scholast. tandem pa
triam invisit).

Petrus Joannis Rip. Højrup . . . 15. April 1650.
Canutus Georgii Coldingensis. Sevel . 12. Maj 1650.

Dr. Erik Monrad død i Kbhvn. 27. Juni 1650, og M.
Petrus Jani Kragelund valgt i hans Sted.

Matth. Pauli Bucchius. Verst og Bekke. 
Petrus Severini Melissus. Bøvling og 

Flynder...............................................
Laurent. Gregorius Wandburgensis. Vand

borg .....................................................
Jacobus Petri Wulffius. Beftoft og Tislund. 
Erasmus Jani. Gaverslund . . .
Nicol. Nicolai Durlundt. Thorsted . .
Mart. Christierni Smed. Kapellan i Varde. 
Petrus Petri Sommer. (Kap. i Skarild) . 
Nicol. Georgii Engom. Dejbjerg og Her-

13. Novb. 1650.

11. Novb. 1650.

12. Decb. 1650.
18. Marts 1651.
20. Marts 1651.

8. Maj 1651.
8. Maj 1651.

26. Juni 1651.

ning 11. Sept. 1651.
Andr. Matthiæ Barnæus. Møborg og Nes. 17. Sept. 1651. 

(tilforn Kapeli. i Fyn).
Nic. Nicolai Ostrupius. Gjørding og Vejrup. 8. Novb. 1651. 

havde gået først 3 År i Kolding, derpå i Ribe Skole.
Olaus Christiani Tofft. Alslev og Hostrup. 
Ivarus Thomæ Tystadius. (Hemmet og 

Vium)....................................................
Joh. Ebberi Sacchius. Tim og Madum . 
Nicol. Christiani Frisius. Hygum (i Frøs H.). 
Andr. Jacobi Hegelund. (Vinding og Vind). 
Joh. Johannis Ripensis. (Fanø) . . .
Bartholus HenriciTaulovius. (Ringkjøbing). 
Crabbo Caspari Grammius. (Spandet) .

13. Marts 1652.

?
8. April 1652.

19. Avg. 1652.
19. Avg. 1652.
9. Sept. 1652.

10. Okt. 1652.
15. Okt. 1652.
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19. Nie. Georgii Serupius. Kath. K. i Ribe. 5. Febr. 1653.
20. Matth. Martini. Øse og Nesbjerg . . 31. Marts 1653.

Torchillus Andreæ. St. Nie. i Varde . 20. April 1653.
21. Erasmus Claudii Hammerus, lector Rip.

Vester Vedsted...........................................5. Maj 1653.
M. Petrus Jordt (Haterslebiensis diaconus).

Nustrup..................................................... 8. Maj 1653.
22. Thomas Petri Bøltingius. Kap. hos Fa

deren i Bølling . . ... 12. Maj 1653.
(remotus ab officio).

23. Sveno Petri Oporinus. Holstebro og Må
bjerg .......................................... 5. Avg. 1653.

24. Joan. Martini. Lemvig.................................5. Avg. 1653.
25. Nie. Johannis Aquilo-montanus. St. Jac.

i Varde..................................................... 2. Novb. 1653.
26. Joh. Lagonius Velleius. Andst og Gjesten. 3. Novb. 1653.
27. Christiernus Johannis Hiennius. Føvling

og Hoisted.............................................. 23. Novb. 1653.
28. Joan. Severini f. Raflnsøe. Lydum og

Lönne.........................................................23. Novb. 1653.
29. Nie. Frenderi Rip. Kapellan i Engbjerg

og Harboøre..............................................28. Novb. 1653.
30. Georgius Olai Alslebius. Jerne og Skadst. 8. Marts 1654.
31. Joan. Jacobi Bucchius. Skanderup . . 6. April 1654.
32. Nie. Christierni Bøulingius. Thorsted . 6. April 1654.
33. Baggo Petri Rhodius. Møgeltønder . . 29. April 1654.
34. Paulus Georgii. Skibet.................................. 29. April 1654.
35. Jacobus Canutius. Kap. i Vejle og Horn

strup .........................................................14. Juli 1654.
36. Bartholus Christierni Viburgx). ? 3. Sept. 1654.
37. Olaus Georgii Bangius. Höjen og Jerlev. 3. Sept. 1654.
38. Petrus Johannis, extraordinarie voc. Com-

minister. (Eitang)....................................21. Sept. 1654.
39. Christianus Richardi Førensis. Commin. ad

St. Laur. in Føra. (ord. 22. Nov.) . 23. Novb. 1654.

) Biskop Kragelund har senere bemærket i Randen, at han i mange År 
havde været berøvet Forstanden.
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40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Gregorius Johannis Wellingius. Belling og
Sedding........................................................ 28. Decb. 1654.

Petrus Jacobaeus Hattersleb. (Hygum) . 19. Jan. 1655.
Christ. Andreae Zuntzius. Kap. i Sunds . 22. Febr. 1655.
Petr. Severini Vellejus. Rejsby ... 7. April 1655.
Gregorius Christiani Gjedstrup. Vejen og

Laeborg.......................... ... 21. April 1655.
Joh. Petræus Weibøl. Fol.....................
Andr. Johannis Rostenius. Grimstrup og 

Arre....................................................
Petr. Petri Synderhovius. St. Nie. i Varde. 
Nie. Petri Kraglundius. Erst og Jorderup. 
Fridericus Johannes Koch. Visby . .
Ingvardus Abrahami. Dybe.....................

21. April 1655.

7. Juli 1655.
11. Oktb. 1655.
23. Oktb. 1655.
15. Novb. 1655.
16. Novb. 1655.

har Lensmandens Skrivelse og Forskikning, men ikke
hans fuldkommelige Kollats, som han dog lover at tage, 
förend han bliver introduceret i Æmbedet.

Joan. Martini. Meborg og Nes . .
Fridericus Johannis Frisius. Gram . .
Martinus Christierni Vardus, hidtil Kapellan 

i Varde. Andsager ....
Paulus Matthiæ Transius. Linnet . .

Gav 1 Rdl. til Frederiksodde.
Bertell Nielsön. Kap. i Lemvig

Gav 1 Rdl. til Frederiksodde.

10. Marts 1656.
21. Juni 1656.

16. Sept. 1656.
4. Oktb. 1656.

4. Oktb. 1656.

Modtog af Bisk. til sin Fader Borgm. og Råds Klage i 
Lemvig over deres Skolemester. Skal tilbageleveres 
førstkomm. Landemode i Varde.

Nicol. Christierni Brunovius. Kollerup og
Vindelev............................................... 6. Novb. 1656.
Gav 1 Rdl. til Fred., 1 til Univers. Ligeledes de Føl-
gende.

Cornelius Jørgenson. Grinsted og Hejns
vig (ord. 19. Nov.)...............................20. Novb. 1656.

Christiernus Christierni Vindingius. Her
ning og Rind.........................................21. Marts 1657.

Chilianus Christophori Coldingensis. Kap.
i Vejle og Hornstrup................................ 4. Juli 1657.

Christiernus Petri Holgardius. Handbjerg. 5. Novb. 1657.



124

61. Petr. Escheri Bramingius. Brande.
62. Georgius Boetius. Bevtoft og Tislund.
63. Severinus Petri Vinther. Jandrup og

Billum (ord. 3. Febr.) .....................
64. Simon Johannides Rip. Hvejsel og Giv

skud (ord. 10. Febr.)..........................
65. Lauge Envoldsøn Deiberg. Vium og

Hemmet (ord. 19. Febr.).....................
66. Bartholus Petri Baidius. Kap. til Eltang

og Vilstrup (ord. 17. Marts). . . .
67. Jens Nielsøn Dybeck. Snejberg og Tørring

(ord. 30. April). ............................
68. Niels Jørgensen Friis. Omme og Hoven

(ord. 30. April) ... ...
Petr. Georgii Ringopolitanus. Frederiks- 

odde og Vejlbye (tidligere ordineret).
Fra Nr. 57 af til Nr. 119 lover næsten

9. Jan. 1658.
13. Jan. 1658.

4. Febr. 1658.

11. Febr. 1658.

20. Febr. 1658.

18. Marts 1658.

1. Maj 1658.

1. Maj 1658.

15. Maj 1658. 
enhver ordineret

Sognepræst (ikke Kapellanerne) at skaffe den kong. Lensmands 
(eller enkelte Gange Kongens) Kollats, naar der bliver Fred og 
Sikkerhed. Nogle love også til den Tid deres testimonia 
academica.
69. Laur. Jani Munch. Kap. til Kolding og Alm. 19. Juni 1658.
70. Dithleff Hanssen, Rip. Fanø..........................19. Juni 1658.
71. Jens Christensen Jegind. Lemvig og Lem 11. Avg. 1658.
72. Bertel Jørgensen Struck. Hjortl. og Kalsl. 3. Sept. 1658.
73. Hans Ennevoldsen Deiberg. Lyne og Kvong 3. Oktb. 1658.

blev voceret dominica 5. Trinitatis, ordineret 3 Sept.;
sålænge opholdt både for Testimonia og velb. Jesper 
Wogensens Forbud.

74. Christianus Aagaardus. Lektor og Præst i
Vest. Vedsted.....................................

75. Janus Olai Rincopius. Brejning og Omme
76. Ansgarius Magni. Kap. i Kolding og Alm.
77. Canutus Petri Kraglundius. Vejle og

Hornstrup...............................
78. Nic. Petri Medoldensis. Meolden . . .
79. Joh. Lagonis Vellejus. Aastrup ....
80. Severinus Joh. Hottersnensis. Egtved og

Ødsted .

10. Febr. 1659.
23. Febr. 1659.
14. April 1659.

7. Maj 1659.
7. Maj 1659.

26. Maj 1659.

26. Maj 1659.
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81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.
94.

95.

96.
97.
98.

99.
i 00.
101.
102.
103.

104.

Gregorius Petri Rip. Gadbjerg og Lindballe 27. Maj 1659.
Benedictus Jacobi Wardaeus. Jaerne og

Skadst..................................... .26. Juni 1659.
Jo. Findius Michaelis fil. Avium ... ? 1659.
Sever. Petri Windingius. Novling og

Sinding....................................................29. Sept. 1659.
Joh. Jeremiæ Wolff. Vejle og Hornstrup 
Sever. Justi Hoesdal(?). Østersnede. . 
Petr. Georgii (Viburgius). Hjarup og 

Vamdrup...............................................
Christianus Matthiæ (Aulumensis). Harte 

og Bramdrup. ... ....
Jo. Christierni Vandalinus. Uldum og

Langskov ................................ ,
Matthias Pauli. Rødding og Skrave . .
Hans Steensen Rip. Jernved . . . .
Hendrich Frich. Engbjerg og Harboøre.

29. Sept. 1659.
29. Sept. 1659.

29. Sept. 1659.

29. Sept. 1659.

29. Sept. 1659.
30. Sept. 1659.
30. Sept. 1659.
13. Oktb. 1659.

Testimonia vitæ et eruditionis fra Sorø.
Augustinus Miller. S. og N. Bork . . 13. Oktb. 1659.
Jo. Severini Morsianus, Feltpræst, kaldet

af Lavrids Påvisch.................................... 13. Oktb. 1659.
Sever. Christierni Svenstrupius. Kollerup 

og Vindelev..........................................
Georgius L. Fogius. St. Kather. i Ribe. 
Petr. Jonæ Aggerskov. Arild . .
Joh. Laurentii Holsatus. Åstrup og

Starup ..................... .....................
Peder Jørgensen Jelling. (Stavning). . 
Lago Johannis Stauningius. Møgeltønder. 
Jo. Andreæ Bendstrupius. Nykirke og Give 
Petr. Janæus Grönholt. Brøndum og Nebel. 
Christiernus Nicolai Bredstrupius. Gjør- 

ding og Vejrup.....................................
Canutus Olai Zythocomæus. Hjerm, 

Gimsing og Venø (må bekræfte sin 28. 
Avg. 1649 aflagde Ed)..........................

Petr. Andreæ Hiermius. Dejbjerg og 
Herning . . . . .

27. Oktb. 1659.
10. Novb. 1659.
10. Novb. 1659.

24. Novb. 1659.
?

22. Decb. 1659.
13. Jan. 1660.
26. Jan. 1660.

2. Febr. 1660.

2. Febr. 1660.

2. Febr. 1660.
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105. Joh. Jacobi Distelberg. Brørup og
Lindknud....................................................15. Febr. 1660.

106. Poul Florus Amrensis. Kap. til St. Laur.
paa Før......................................................3. Marts 1660.

107. Jo. Andreæ Svenoburgensis. Tim og
Madum. ’......................................................3. Marts 1660.

108. Christianus Olai Lønneus. Vilslev . . 15. Marts 1660.
109. Paulus Christiani. Hunderup og Bramming. 19. April 1660.
110. Ægidius Nicolai Brøns. (Daler) ... 3. Maj 1660.
111. Bernh. Lagonis Vellejus. Kap. til Domk. 24. Maj 1660.
112. Petr. Christierni Buchius. Kap. til Ring-

kjøb. og Rindum.................................... 24. Maj 1660.
113. Joh. Laurentii Lundæus (har intet Num

mer). Skrydstrup.................................... 17. Avg. 1660.
114. Nie. Christierni Toftonius Vard. Bred

strup og Kongsted..........................  . 2. Sept. 1660.
115. Otto Severini Wroldius. Brande . . l.Novb. 1660.
116. Joh. Jonæ Aggerschowius. Agerskov . 1. Novb. 1660.
117. Joh. Petri Mollerus (har intet Nummer i

Håndkriftet). Spandet.......................... ?
118. Andreas Erasmi Spandeth. Nykirke og

Fåborg.........................................................12. Jan. 1661.
119. Petr. Petri Sommer1). Skarild og

Arnborg............................................ 13. Juli 1661.
120. Jacobus Christierni Tistrupius. Tyregod

og Vester............................................25. Juli 1661.
121. Nie. Johannis Othoniensis. Kap. til Hjerm,

Gimsing og Venø............................ 23. Novb. 1661.
122. Canutus Laurentii Morstætius. Sest. . 23. Jan. 1662.
123. Christianus Johannis. Haderup ... 5. Febr. 1662.

erlægger den befalede Rdl., som sædvanligt, til Fred- 
riksoddes Kapellan og Skole.

124. Henningius Arnoldi Piscator. Skærbæk. 17. Marts 1662.
125. Joh. Henrici Coccius. Vorbasse og Grene. 17. Marts 1662.
126. Laur. Andreæ Rincopius. Tavlov og

Erritsø............................................................ 8. Novb. 1662.
127. Sever. Laurentius Bagger. Brandrup . 8. Novb. 1662.

) Udentvivl, også efter Hånden at domme, den samme som Nr. 8.
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lover at skaffe sit Testimon. publicum fra Kbhn. til 
Påske.

128. Ægidius Lagonis Vellejus. Brøns. . . 28. Febr. 1663.
129. Claudius Johannis Langholt. Vedersø. . 18. Maj 1663.
130. Thomas Joannis Heennius. Timring og

Vildbjerg....................................................18. Maj 1663.
Fra denne Tid er det 2 Rdl., som skulle erlægges til 
Frederiksoddes Kap. og Skole. Ordinanden lover stadig
at betale dem paa Anfordring.

131. Christianus Pauli Henne. Henne..
132. Olaus Christiani Jegindus. Idum .
133. Janus Jani Høst. Bomb . . . .

20. Maj 1663.
4. Juni 1663.

23. Juli 1663.
De 2 sidste love at forskaffe Lensmandens Kollats, når 
fordres.

134. Sever. Georgii Jellingensis. Jelling og
Hover...........................................................7. April 1664.

135. Jacob Jacobsen Holm. (Hemmet og Vium) 2. Juni 1664.
136. Uldrig Christenson (Holstebroe). Rind og

Herning...................................................... 2. Juni 1664.
137. Lambert Sôrrensen Raffnsøe. Guldager. 16. Juni 1664.
138. Jo. Petri Wellingius. Hjarup og Vamdrup. 7. Juli. 1664.
139. Søffren Ancherson Colding. Ringkjøb. og

Rindum. (lover at holde Bisk. uden Fare
m. H. til Kollatsen). 26. Sept. 1664.

140. Jacob Sørensen Lintrup. Lintrup og
Hjerting........................................... 26. Sept. 1664.

141. Ped. Iffuersôn Hemmett. Dybe ... 13. Oktb. 1664.
142. Niels Nielson Holstebroe. Ho og Oksby. 17. Novb. 1664.
143. Jens Lauritzøn Stadel. Stadil .... 17. Decb. 1664.
144. Thomas Christenson Blichfeld. Tørring

og Heldum...............................................26. Jan. 1665.
Jacobus Severini Lintrupius forfl. til Lintrup

og Hjerting...............................................21. April 1665.
145. Jens Mogenson Gaffrslund. Andsager . 26. April 1665.
146. (M. Hans Rosenberg i Vestervedsted). .
147. Clemens Erasmi Thestrupius. Hjerm,

Gimsing og Venø.................................... 11. Maj 1666.
1 Rdl. til Universitetet, 1 til Fredericia Skole.

148. Laurids Andersen (Brandstrupius). Hygum. 11. Maj 1665.
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149. Niels Jensen Hee. He . . . 3. Avg. 1666.
150. Niels Jacobsen Harreby. Manø ... 24. Avg. 1665.
151. Søffren Rasmuson Mallmøe. Ejsing . . 9. Novb. 1665.
152. Gregers Ifverson Skiern. Torstrup og

Home.................................................. 9. Novb. 1665.
153. Emanuel Cirsovius. Tydske Kirke i

Fredericia. . .  6. Novb. 1665.
154. Niels Christensen Worgod. Kap. til Vorgod

og Vium.................................................... 10. Mai 1666.
155. Niels Hanson Stauning. Gjørding, Vem

og Bur........................................................... 4. Juli 1666.
156. Niels Kieldson Wlfborg. Ølstrup og Hover. 4. Juli 1666.

Disse 2 havde ikke Lensmandens Kollats.
157. Peder Jørgensen Janderup. Vodder . . 4. Juli 1666.

Søffren Jørgenson Jelling er nu bleven
Sognepræst i Jelling ved sin Faders,
Jørgen Pedersens, Afståelse . . .24. Juli 1666.

158. Christoffer Lyloff Christensen. Lem.. . 26. Juli 1666.
159. Daniel Christenson Graae. Vedersø . . 15. Novb. 1666.
160. Petrus Thomæ Tøxenius. St. Nik. i

Varde......................................................... 15. Novb. 1666.
Niels Jenson Hee fornyer sin Ed som Sogne

præst efter sin Faders, Jens Chri
stensens Død, i He og No . . . . 17. Jan. 1667.

161. Jacobus Erasmi Julius. Estvad og
Rønbjerg....................................................16. Febr. 1667.

Canutus Laurentii Morslætius aflægger
påny Ed som Præst i Sest, uden at
man ser Grunden til denne Fornyelse 1. Maj 1667.

162. Svend Anderson (Soderup). Navr og Sir. 6. Juli 1667.
163. Joan. Andreæ Morsinus. Mejrup. (25. Juli) 25. Juni 1667.
164. Nic. Laurentii Struchius. Sønderho . . 25. Juli 1667.
165. Joh. Nicolai Blegius. Kap. på Rømø . 26. Sept. 1667.
166. Matth. Johannis Hygomensis. Engbjerg

og Harboøre...............................................15. Febr. 1668.
167. Jacob Olufson Lonne. Kap. og Degn i

Skjærbæk....................................................26. Febr. 1668.
lover at betale de 2 Rdl. til Univers, og Fredericia 
Skole til Påske.
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168. Gregorius Johannis Stauning. Døstrup. 6. Marts 1668.
kaldet af Fru Mette Rantzau.

169. Johannes Lobedantz Husæ Holsatus. Tydsk
Kirke i Fredericia......................................6. Marts 1668.

170. Jacob Christenson Varde. Tistrup og
Hodde.......................................................... 6. Marts 1668.

171. Benedictus Olai Gron. Føvling og Holsted. 23. Juli 160S.
172. Laurentius A. Gonsager Rip. Jelling og

Hover...........................................................5. Oktb. 1668.
173. demens Severini Vellejus. Smedstrup og

Skjærup..................................................... 5. Oktb. 1668.
174. Georgius Joannis Vellejus. Veiling . . 5. Oktb. 1668.
175. Sever. Joannis Bormanus. Lonborg og

Egvad...........................................................9. Jan. 1669.
176. Matthias Thomæ Olhinianus. Skrydstrup. 18. Febr. 1669.
177. Lago Petri Synderhovius. Nordby . . 13. Marts 1669.
178. Matthias Johannis Svaningius. Hvejsel

og Givskud.......................... . . . 3. Maj 1669.
179. Bernhardus Matthiæ Hørupius. Felling og

Assing.................................................. 3. Maj 1669.
180. Henr. Jani Viburgensis. Hjerm, Gimsing

og Venø..............................................29. Maj 1669.
181. Laur. Claudii Borrichiusx). Lomborg . 29. Maj 1669.
182. Joh. Caspari Vogelmontanus. Ferring . 15. Juli 1669.
183. Christen Jørgensen Frijs. Kap. i Ørre og

Hodsager............................................. 24. Juli 1669.
(hos Præsten Laur. Christierni).

184. Peder Rasmusson Horsens. Asp . . . 13. Juni 1669.
185. Severinus Nicolai Gamstius. Verst og

Bekke....................................................16. Sept. 1669.
186. Christen Christensøn Solgaard. ^Holstebro

og Måbjerg.......................................... 9. Octb. 1669.
187. Christen Godshesen Resen. Resen og

Humlum............................................... ? 1669.
188. Michael Japeti. Grinsted og Hejnsvig . ? 1670.

’) 1671 aflagde han et nyt Løfte for Romb Sogn, som var blevet annek
teret til Lomborg.

Danske Samlinger. IV. 9
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189. Joh. Petri Barscherus. Dårum. ... ? 1670
siden i Jærne og Skadst.

190. Georgius Pauli Grummius. Ikast ... ? 1670.
191. Thomas Andreæ (Ballumensis). Ballum. ? 1670.
192. Joan. Joannis Herslowius. Herslev og Viv. ? 1670.
193. Joan. Matthiæ Trane. Vorgod og Vim. ? 1670.
194. Joh. Laurentii. Vejle og Hornstrup . . ? 1670.
195. Ped. Samsing. Ramme.......................... ? 1670.
196. Clemed Brun Pofuelssøn. Successor i

Højrup efter Hr. Peder..................... ? 1670.
197. Stephanus Olai Alanus. Sunds. ... 24. Sept. 1670.
198. Joh. Gregorii Albinus. Sevel .... ?
199. Nicolaus Brun. (Kap. i Fardrup) ... 5. Jan. 1671.

lover at betale de 2 Rdl. inden en
Maaned (f 25. Mai 1673).

200. Andreas Caspari Wellejus. Gaverslund. 30. Marts 1671.
201. Canutus Severini Wellejus. Vinding. . 30. Marts 1671.
202. Severinus Olai f. Dall. Sneum og Tjerreb. 6. Maj 1671.
203. Jo. Laurentii Barfodius (Kvong) . . . 26. Juni 1671.
204. Joh. Ivari Schiernovius. Skjern . . . 21. Octb. 1671.
205. Barthol. Richardi Foerdensis. Kap. til

St. Laur. på For....................................21. Octb. 1671.
kaldet af Grev Schack.

206. Lago Christiani Vardensis. Jærne. . . 30. Marts 1672.
kaldet af Biskoppen til at bestyre Æmbedet.

207. Laurentius Petri Bang. Tavlov. . . . 30. Marts 1672.
Hans Pederson Badsher forflyttet fra
Hunderup til Jærne og Skadst. . . . 16. April 1672.

208. Nic. Nicolai Astrupius. Roager . . 17. April 1672.
209. Bartholus Joannis Gressæus. Grejs og

Sindbjerg....................................................17. April 1672.
Christen Oluffsen Lonne (i Vilslev) aflægger 

tillige Løfte for Hunderup Sogns Ved
kommende .............................................. 27 April 1672.

210. Laurentius Davidis Fos. Pjedsted og
Gårslev................................................ 11. Juli 1672.

211. Christen Mortenson Høst. Nørnissum . 4. Aug. 1672.
212. Jens Nielsøn Kragh. Ny og Gammel S. 31. Oktb. 1672.
213. Georgius Georgii Crusisoranus. Fardrup. 17. Juli 1673.
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214. Las Tygeson. Sal.....................................27. Oktb. 1673.
215. Petrus Christierni (Alburgensis). Jærne. 20. Novb. 1673.
216. Joh. Petri Hegelundius. Omme og Hover. 13. Febr. 1674.
217. Christophorus Wegnerus. Husby og

Nissum.................................................... 13. April 1674.
218. Abrahamus Laurentii Schalandus. Gudum

og Fabjerg.......................................... 23. Maj 1674.
219. Laur. Nicolai Agardus. Andst og Gjesten. 23. Maj 1674.

En ny Edsformular er indført, som dog egentlig kun deri 
afviger fra den ældre, al der i den 1ste Art. istedetfor »Juxta 
præceptum verbi Divini et Ordinationis Ecclesiasticæ« er indsat 
»a sacra Regia Maj.« — I 5te Art. er der istedetfor »Probitatis 
et Sanctitatis« sat »sobrietatis.
220. Paulus Canuti Borbergius. (Bordbjerg) . 12. Juli 1674.
221. Joh. Nicolai f. Paludanus. Ål .... 27. Juli 1674.
222. Petr. Severini Oustrupius. Bording . . 24. Avg. 1674.
223. Christianus Severini Sevelius. Darum

og Bramming.......................................... 5. Oktb. 1674.
224. Andr. Jani Spandeth. Guldager ... 5. Oktbr. 1674.
225. Christianus Nicolai Lyngbye. Hvejsel . 14. Novb. 1674.
226. Joh. Petri Frisius. Nebel..................... ?
227. Michael Magni. Rødding og Skrave . . 18. Febr. 1675.
228. Claudius Claudii (Emmerlevius) junior.

Emmerlev................................................18. Febr. 1675.
229. Johannes Georgii Jelling. Nykirke og

Give.....................................................18. Febr. 1675.
230. Nic. Petri Colding. Kolding .... 6. Marts 1675.
231. Erasm. Victorini Grænovius. Alslev og

Hostrup................................................6. Marts 1675.
232. Christianus Martini Frisius. Torstrup og

Home  ..................................... 7. Maj 1675.
233. Japetus Nicolai Coldingius. Velling . . 7. Maj 1675.
234. Christian Lauritzøn Bording. Elvborg og

Råsted.....................................................7. Maj 1675.
235. Søffren Mortenson Hobroe. Nør-Omme

og Bregning.......................................... 12. Juni 1675.
236. Niels Nielson Galthen. Kap. til St. Kathar.

og Sem............................................... 24. Juni 1675.
237. Peder Jenson Frøslef. Felling og Assing. 9. Sept. 1675.

9*



132

238. Ægidius Hansen Gram. Daler . . . .
kaldet af Grev Schack.

239. Antonius Davidtzøn Foss. Agerskov . .
240. Christopher Rasmussen Lime. Fjaltring

og Trans (kaldet af Baron Ruse) . .
241. Joh. Martini Friis. Vilslev og Hunderup
242. Laurentius Petri Grønnius. Felding og

Tvis (kaldet af den adelige Patron) .
243. Laur. Nicolai Borrichius. Oddum. . .
244. Damianus Johannis. Vodder . . . .
245. Martinus Petri Limæus. Brørup og Lindkn.
246. Andreas Stepbani Brant. Læborg og Vejen.
247. Andreas Adami Verlohrn. Gjørding og

Vejr up.....................................................
248. Jacobus Christierni Aarhusius. Hospitalet

i Ribe og Froprædikant i Domkirken.
249. Christianus Simonis Vardensis. Lunde

og Ovtrup................................................
250. Ovenus Canuti Sanderus. Tyregod og

Vester .
251. Petr. Petri

Harboøre
kaldet af

Kraglundus. Engbjerg og

30. Oktb. 1675.

14. Febr. 1676.

14. Febr. 1676.
3. April 1676.

3. April 1676.
20. Maj 1676.
12. Juni 1676.
30. Avg. 1676.
30. Avg. 1676.

27. Sept. 1676.

22. Jan. 1677.

22. Jan. 1677.

17. Febr. 1677.

2 April. 1677.

252.

253.

254.

255.
256.
257.

258.
259.

Baron Henr. Ruse til Riisensten. 
Joachimus Reimarus Hatterslebiensis. Ka

pellan ved den tydske K. i Fredericia. 
Severinus Christiani Aagaard. Rømø, 

kaldet af Grev Schack.
Laurentius Wilhadi Grovius. Gudum og 

Fabjerg.....................................................
Joh. Severinus Ølby. Ølby og Fovsing . 
Andreas Matthiæ Staby. Staby. 
Espernus Severinus (Arhusanus).

og Givskud..........................
Nic. Laurentii Fogius. Starup og 
Laurentius Lamberti Torstrupius.

og Lonne ................................
Paulus Matthiæ Bucetius. Øse og

Nesbjerg................................................

Hvejsei

Nebel.
Lydum

260,

9.

17.

?
Avg. 1677.

Avg. 
27. Avg. 
27. Avg.

19. Oktb.
2. Novb.

2. Novb.

2. Novb.

1677.
1677.
1677.

1677.
1677.

1677.

1677.
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261. Georgius Mauritii Orderup. Vorgod og
S. Vium......................................................3. Avg. 1678.

262. Nicol. Nicolai Borrichius. Ringive . . 3. Avg. 1678.
263. Joh. Georgii Berthius. Kollerup og Vin- 3. Avg. 1678.

delev, kaldet af Grev Ditlev Rantzou.
264. Matthias Olai Bucchius. Avlum . . . 14. Sept. 1678.
265. Petrus Nicolai Leerschovius. Malt og

Folding..........................................................26. Octb.1678.
266. Christiernus Laurentii Wellejus. Lintrup

og Hjerting.......................................... ?
267. Joh. Mariagrius Christ, f. Vinding og Vind. 11. Juni 1679.
268. Jac. Boéthius Galmsbulo-Tunderensis. 9. Avg. 1679.

kaldet af Grev Schack. Amrum.
269. Anders Michelson Hoe. Verst og Bække. 16. Avg. 1679.
270. Alegsander Jakobson (Kertemindanus).

Nørup og Randbøl.................................... 21. Sept. 1679.
kaldet af Preben Brahe.

271. Søflren Madsen Schelderup. Øster-Snede. l.Decb. 1679.
272. Petrus Oldenburg. Rektor i Vejle og

Præst i Vinding..........................................19. Febr. 1680.
273. Fridericus Søbøtker. (Gadbjerg) . . . 19. Febr. 1680.
274. Sveno Pauli Svenstrupius. (Gjellerup) . 19. Febr. 1680.
275. Janus Theoch. Ferslevius. (Ilöjrup) . . 23. Juli 1680.
276. Joh. Andreæ Asnensis. (Torsted)... 10. Sept. 1680.
277. Joh. Thomæ Hviddingius. (Hvidding) . ?
278. Andreas Thomæ Hvedding. Fol . . . ?

kaldet af Grev Schack.
279. Thomas Erici Viumius. (Hemmet) . . ?

kaldet af Henr. Müller til Lonborggård.
280. Laurentius Christiani Aagaard. Kap. til

St. Kath. og Sem.....................................17. Jan. 1681.
281. Christianus Jani Aulumb. Tim og Madum. 21. Febr. 1681.

kaldet af Axel Sehested til Timgård.
Laurentius Petri. Malt og Folding . . 18. Marts 1681.

var tidligere ordineret i Sjæland.
282. Petr. Claudii Emmerlevius. Eltang og

Vilstrup......................................................... 11. April 1681.
283. Janus Brochius. Felling og Assing . . 21. April 1681.
284. Nie. Johannis Riisius. (Hemmet) ... 5. Maj 1681.
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285. Petrus Broderi Randerupius. Ballum. . 25. Maj 1681.
kaldet af Grev Schack.

286. David Monradus. Amrum . . 25. Maj 1681.
kaldet af Grev Schack.

287. Joh. Olai Gamstrupius. Hospit. og Fro-
prædik. i Ribe..........................................11. Juli 1681.

288. Joh. Dam, Andreæ fil. Ulvborg og Råsted. 26. Juli 1681.
289. Erasmus Strang. Smidstrup og Skjærup. 8. Sept. 1681.

2 eller 3 synes at mangle og ikke at have indført 
deres Ed1).

Anders Sahle. Hospitaispr. i Ribe . . 18. Avg. 1682.
formår paa Grund af Fattigdom og Kal
dets Ringhed ikke at betale de 2 Rdl.

Dithlovius Pauli. Hygum...............................24. Avg. 1682.
Andreas Nicolai Seerup. Brøndum og 

Nebel.....................................
Hans Nielsøn Eltang. (Spandet) . .
Janus Thomæ Aalburgensis. Holstebro . 
Matthias Wilhadi Lægardus. Ferring

24. Aug. 1682. 
?

19. Oktb. 1682.
19. Oktb. 1682.

kaldet af Baron Christian Juel til Rysensteen.
Paulus Johannis Wellejus. Hjortlund og

Kalvslund................................ . . 19. Oktb. 1682.
Ansgarius Ansgarii f. Kolding. 14. Decb. 1682.

Juramentum Prepositi, forma paululum mutata.
Ego N. N. electus Praepositus tractus provincialis N. sancte 

juro, quod velim esse fidelis coadjutor Domini Episcopi, cum 
ingenua communicatione, ubi opus fuerit in propaganda pura 
doctrina sincerae fidei, juxta S. Biblia et libros receptos in Or
dinatione Ecclesiastica, et integre conservanda disciplina Eccle
siastica; Catechetica autem vel imprimis accurate tradenda, ea 
forma quae jam in Scholis et plerisque Ecclesiis recepta est, 
secundum textum genuinum Reverendi Patris Lutheri, qui nullo 
modo intermittendus aut immutandus est.

Quod velim pro virili tueri jura et privilegia Ordinis huius,

x) I Fortegnelsen i Stiftsarchivet nævnes som ordinerede efter 12. Mai 
1682: Peder Nielsen til Ramme, Christen Jensen Møborg til Tim og 
Madum.
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nec quemquam deserere consilio aut opera, qui se modeste 
submiserit Ordinationi Ecclesiasticae.

Quod velim Ecclesias Provinciales secundum constitu
tionem Regiam annuatim diligenter visitare, et curare quantum 
possum, ne admissa contra bonos mores et veram pietatem 
dissimulentur, cum scandalo et offensa nominis Divini.

Sic me Deus adjuvet et sanctum verbum ejus.
De indsatte Provster ere:

Christianus Petri Stadellius. 14. Maj 1646. Ulvborg Herred. 
Nicolaus Petrejus i Gjording. 1. Juni 1648. Gjørding. H. 
Petrus Nicolai Wulff i Bevtofte. 13. Juni 1648. Nørrangstrup H. 
Georgius Petri (i Jelling). 10. Jan. 1649. Tyrild H. 
Andreas Petri (i Hjerm). 19. April 1649. Hjerm H.
Andr. Jacobæus Lintrup i Lintrup. 10. Maj 1650. Frøs og 

Kalvsi. H.
Nicol. Bartholinus (i Lemvig). 21. Juni 1651. Skodborg H. 
Ivarus Gregorii Hemmetthæus (i Skjern). 29. Juli 1651. Bølling H. 
Anders Christensen (i Sunds). 7. Avg. 1651. Hammerum H, 
Olaus Jani Coldingius (i Rejsby). ? Hvidding H.
Christiernus Johannis i Vejen. 25. Sept. 1651. Malt H. 
Andr. Lagonis Vellejus i Vilslev. 18. Febr. 1652. Gjørding H. 
Laur. Bording (i Ulvborg). 20. Juni 1653. (Ulvborg H.).
Jo. Christiemi Giødstrupius (i He). 14. Juli 1653. (Hind H.)1). 
Johannis Petri i Jandrup og Billum. (Vester H.)
Jonas Petræus Aggerskow (i Agerskov). 11. Sept. 1654. (Nør

rangstrup H.)
Johannes Claudius i Daler. 13. Febr. 1655. Møgeltønder Birk. 
Niels Olsen i Lejrskov. 30. Juni 1655 (død samme Aar). Andst H. 
Jacobus Simonis Seirupius (i Malt). Malt H.
Nicolaus Laurentius Rip. (i Smidstrup). Holmands H.
Joh. Lagonius Vellejus (i Andst). Andst H.
M. P. Jordt (i Nustrup). (Gram. H.).

Dennes Løfte forekom Biskop Kragelund for ubestemt, 
da det ikke særlig angik Provsteæmbedet, og han synes af 
den Grund ikke at være bleven Provst.

x) Herefter nævnes Bartholus Christierni Viburg, der vistnok af en Fejl
tagelse har indført sin Ed på dette Sted og igen overstreget den. Jfr. 
Nr. 36 S. 122.
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Laur. Canutius Cartemundanus (i Guldager). 19. Jan. 1660. 
Skadst H.

Nic. Joh. Aquilo-montanus (i Varde). 19. Jan. (Vester H.). 
Nicolaus Pauli Astrupius. Hjerm H.
Petrus Severini Bie (i Bøvling). Skodborg H.
Christianus Petri Nørckier (?) (i Handbjerg og Ryde). Ginding H. 

? 26. Maj 1664. Hammerum H.
Johannes Sthenius Rip. (i Jærnved). Gjørding H.
Andreas Petri i Fardrup. Frøs og Kalvsi. H.
P. Dorschæus i Fredericia. 3. Maj 1667. Elbo H.
Sever. Jani Hothersnensis (i Egtved). 7. Maj 1667. Jerlev og 

Slavs H.
Andreas Claudius i Toftlund. 8. Febr. 1668. Rangstrup H. 
Canutus Georgii Coldingius i Sevel. 18. Juni 1668. Ginding H. 
Petrus Joannis Rip. i Ølgod. 11. Juli 1670. Øster H.
Nicol. Nicolai (i Gjellerup?). 28. Juli 1670. Hammerum H. 
Severinus Ansgarii i Ringkjøb. 13. Oktb. 1670. Hind H.
Olaus Christiani Tofft (i Alslev). 13. Oktb. 1670. Skadst H. 
Laur. Gregorii Wandborgensis i Vandborg. 6. Avg. 1672.

Vandfuld H.
Peder Christensen i Jærnved. Gjørding H.
Christianus Joannis i Haderup. 16. Avg. 1672. Ginding H.
Christ. Nicolai Bredstrupius (i Gjørding). 2. Sept. 1672. 

Gjørding H.
Nic. Petri Kraglund (i Lejrskov). 10. Avg. 1674. Andst H.
Clemens Severini (i Smidstrup). 7. Decb. 1674. Holmands H.
Christianus Christiani Solgardus (i Holstebro). 5. Avg. 1675. 

Ulvborg H.
Sever. Joannis Bormanuus (i Lonborg). 11. Avg. ? Nørre H.
Friderich Johansøn Koch (i Visby). 15. Maj 1677. Lø H. og 

Ballum B.
Matthias Martini Morsinus (i Øse). 17. Oktb. ? Skadst H. 
Laur. A. Gonsager i Jelling. 8. Maj 1679. Tyrrild H.
Andreas Erasmi Spandeth (i Nykirke). 13. Oktb. 1680. Skadst H.
Andreas Caspari Wellejus (i Gaverslund). 31. Maj 1682. Hol

mands H.

Juramentum Rectoris scholæ.
Ego N. N. sancte promitto, quod velim pie vivere, Disci

pulos fideliter instituere, doctrinam Catecheticam summa dili-
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gentia urgere, bonas literas et lingvas studio, quo par est, ju
ventuti tradere: Collegas ut officium faciant, hortari: discipli
nam decenti et severitate et moderatione exercere, ac me ta
bulae scholis praescriptae penitus conformare, atque Episcopo 
meo, Praeposito et urbis Pastori1) parere, et ipsum in omnibus, 
quae scholae incolumitatem concernunt, consulere.

Sic me deus adjuvet et sanctum ejus verbum!

Juramentum Collegarum scholae.
Ego N. N. sancte promitto in conspectu Dei, quod velim 

pia vita Discipulis praelucere, pietatem tenellis animis fideliter 
instillare, bonas artes et lingvas summa industria docere, Epi
scopo, Praeposito et Rectori parere, amicitiam cum collegis co
lere nec quicquam intermittere, quod ab industrio et pio col
lega ullo modo urgeri possit.

Sic me deus adjuvet et sanctum ejus verbum!
De Skolemænd, som have aflagt Eden, ere følgende:

Andreas Nicolai Heboe. Rekt. i Varde . .
Henricus Jacobi Holstepontanus. Hører i Hol

stebro ....................................................
Sever. Christiani Borrisius. Rektor i Varde . 
Severinus Georgii Rip. (Hører i Ribe) . .
Canutus Pauli Coldingensis ?
Canutus Olai Zythocomæus. Rekt. i Holstebro. 
iMatthias Nicolai Rybergius. Midlertidig Rekt. (?) 

i Vejle ...............................................

27. Juni 1643.

17. Avg. 1643.
12. Sept. 1643.
21. Sept. 1643.
26. Sept. 1643.

4. Febr. 1644.

29. Avg. 1644.
Janus Olai Vardensis. Rekt. (?) i Vejle. Jubilate Söndag 1645.
Nicol. Frendenius2). (Hører i Ribe) 17.Novb. 1645.
Christ. Christiani Hortulanus. Rekt. i Ringkjøb.
Joh. Lagonius Vellejus. Midlertidig Rektor i 

Ribe....................................................
Joh. Johannis Rip. (Hører i Ribe) . . . .
Christianus Brod. Rekt. i Ribe......................

13.Decb. 1645.

17. Jan. 1647.
17. Jan. 1647.
12. Juni 1647.

Georgius Jacobæus Wolfius. Rekt. (?) i Lemvig. 27. Juni 1647.

*) De Ord: »Præposito et urbis pastori«, og i Hørernes Ed »Præposito« 
ere senere indstregede.

2) Udentvivl den Samme, som 1653 blev Præst i Engbjerg og da skrev 
sig Ni c. Frenderi.
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Petrus L. Hinzius. Hører i Kolding . .
Johannes Nicolai Schaarupius. Rekt. i Varde
Petr. Escheri Brammingius. Hører (4) i Ribe1)

5. Avg. 1647.
?

4.Decb. 1647.

Onsd.

Matth. P. Bucchius. Rekt. i Ringkjøb. 
Sveno Petri Oporinus. Rekt. i Holstebro . 
Christianus Aagaardus. Rekt. i Ribe . .
Gregorius Joannes Vellingius
Petrus Andreæ Rip. Hører (i Kolding) 
Petrus Synderhovius. (Hører i Ribe) . .
Dionysius Jersinus. Rektor i Holstebro 
Paulus Matthiæ Transius. Hører i Ribe . 
Joh. Henrici Goesmannus (Konrekt. i Ribe) 
Lago Ivari W(onsyld). Hører i Kolding 
Japhetus Ghristiani Solgardus. Rekt. i Hol

stebro ...............................................
Petrus Petri Viellensis. Rektor i Vejle. . 
Janus Olai Rincopius. (Rektor i Ringkjøb.) 
Severinus Petri Rip. (Hører i Ribe) . .
Canutus Petri Kraglund. Konrekt. i Ribe

16. Juli 1649.
30. Novb. 1649.
14. April

eft. Pintse
22. Juni

9. Sept.
9. Sept.
1. April
4. Sept.

25. Febr.

7. April
2. Juli
7. Oktb.

23. Oktb.
28. Oktb.

1651. 
1651.
1651.
1652.
1652.
1653.
1653.
1655.

1655.
1655.
1655.
1655.
1655.

?

Augustinus Miller. Hører i Ringkjøb. . .
Simon Johannides Rip. Hører (1) (i Ribe) 
Johannes Jeremæi Wolffius. Rekt. i Kolding 
Matthias Pauli Ottoniensis. Hører (3) i Ribe 
Jessæus Andreæ (Gonsager). (Hører i Ribe' 
Johannes Lassonii Rip. Hører i Ribe . .
Christ. Nicolai Bredstrupius. (Hører i Kolding) 
Christ. Matthiæ Aulinus. (Hører i Kolding) 
Severinus Antonii Corvinus. Hører i Varde 
Canutus Pet. Kraglund. Rektor i Ribe 
Ægidius Nicolai Brøns. (Hører i Ribe2) . 
Christiernus Nicolai Gamst. Hører i Ribe

21. Marts 1656.
?

9. Decb. 1656.
20. Jan. 1658.

6. Febr. 1658.
6. Febr. 1658.

29. Marts 1658.
24. April 1658.
28. Oktb. 1658.
13. Febr. 1659.

8. Oktb. 1659.
8. Oktb. 1659.
7. Novb. 1659.Joan. Laurentii Stadel. (Hører?) i Ringkjøb.

På dette Sted har Biskop Kragelund indført følgende Over
sigt over den Måde, hvorpå han hidtil havde besat Rektor- 
Æmbederne i Stiftet. Oversigten er forfattet i de første Dage

*) Når der efter »Hører«« findes et Tal sat i Parenthes, betegner det den 
Lektie, for hvilken Vedkommende indsattes til Hører.

3) Han forpligter sig til, såsnart han er indsat, at flytte ind i sit Kammer 
på Skolen.
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af 1660, rimeligvis i Anledning af den megen Besvær, som 
han netop på den Tid på Grund af Krigen havde med at få 
Æmbederne besørgede:

Til Lemvig Skole blev som Vice-Kektor forsendt Mads 
Christensen Aalborg til videre. Tilforn var af mig der i Skolen 
Rectores: 1) Paulus Struchius. 2) Petr. Georgii Jelling.

Til Holstebro Skole af mig Dionysius Jersini. 2) Japeth 
N. som mod min Villie giftede sig, og hans Kone kom for tid
lig, som jeg spurgte af Kommissarien. Forbliver.

Til Ringkjøbing haver jeg pro Rectore forskikket i min 
Tid: 1) Min Søn, M. Niels, siden kaldet til Lejrskov, nu Vice- 

t Rektor i Ribe. Siden Jens Olsen, kaldet til Omme og Breg- 
ning (se S. 124). Dernæst Præsten i Fredriksodde, Hr. Peder, 
pro Vice-Rectore.

Den 3. Januar spurgte jeg, at Rektor i Varde var død.
Udi Kolding blev Peder Trane død An. 1658; havde til

forn opladt med min Samtykke og efter Hr. Kantslers Kom- 
mendats Skolen til Hans Jeremisen, siden kaldet til Vejle efter 
min salige Søn (Knud Kraglund) og var Rektor nogen Tid. 
Efter hannem forskikkede jeg Hans Gram til at være Rector 
scholæ ibidem.
Andreas Erasmi Spandeth. Rekt. i Varde 
Severinus Ansgarii Colding. Hører i Kolding. 
Nic. Nicolai Holstepontanus. Rekt. i Varde . 
Johannes Gramius. Rekt. i Kolding . . .
Christiernus Victor. Hører i Ribe .... 
Jessæus Andreæ Rip. Rekt. i Ringkjøbing . 
(Hans Frandsen Rosenberg) Rekt. i Ribe . .
Paulus Zoega. (Konrektor) i Ribe .... 
Jacobus Jacobi Holmius. ? i Lemvig . . .
Turetus Torchilli Vardanus ?
Claud. Laurentii Bagmannus Rip. Hører (?) i 

Lemvig..........................................................
Joannes Matthiæ Arhusius. Hører (4) i Ribe. 
Daniel Christianis Graabius. Hører (i Ribe).

4. Jan. 1660.
12. April 1660. 

?
25. Mai 1660.
29. Juli. 1660.
17. Sept. 1660.

28. Avg. 16601).
28. Avg. 1660. 

?
?

8. Avg. 1661. 
Juli 1661. 
Juli 1661.

*) Denne Ed, som vi må antage for at være Rektor Rosenbergs, mangler 
Underskrift. Ikke mindre forunderligt er det, at Zoega, som ellers 
kaldes Konrektor, i sin Ed af samme Dag udtrykker sig, som om han 
var Skolens Bestyrer (cujus curæ fldeique schola Ripensis tradita ac 
demandata«).
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Petr. Christierni Sindingius (?). Hører i Varde. 20. Avg. 1661. 
Laurentius Andreæ Gonzager Rip. Hører i Ribe. 25. April 1662. 
Nic. Erasmi Mittelfardensis. Hører i ? . 25. April 1662.
Joh. Christiani Holstedp. Hører i ? . . 3. Oktb. 1662.
Jac. Christiani Wardensis. Hører i Varde . 20. Febr. 1663.
Joh. Julius Rommel. (Hører i Kolding) . . 1. April 1663.
Olaus Christierni Wardensis. (Hører i Ribe) . 18. Avg. 1663.
Sveno Andreæ Soderup. Hører i Ribe. . . 3- Febr. 1664.
Jacobus Magni Coldingius. nederste Hører i

Kolding.................................................................9. April 1664.
? Rektor i Lemvig . .
? Hører i Lemvig . .

Nicol. Christiani Rincopiensis. Hører i Ring-
kjøbing...............................................................13. Jan. 1665.

Petrus Tøxenius. Hører i Kolding .... 27. Febr. 1665.
Joh. Christiani Holstepontanus. Rekt. i Hol

stebro ...............................................................18. Maj 1665,
Nic. Petri Aal. Hører i Ribe.............................. 15. Avg. 1665.
Gregorius Laur. Fogius. Rektor i Ribe . . 4. Jan. 16881).
Laur. Pet. Alling. Rektor i Fredericia2) . 5. Decb. 1665.
Christianus Blimesterus. Konrekt. i Ribe . 7. Maj 1666.
Petrus Jani Hygomensis. Rekt. i Lemvig. . ?

Joh. Matth. Thran. Rekt. i Ringkjøb. ... 15 Febr. 1666.
Joh. Matth. Liem. Hører (2) i Kolding . . 25. Novb. 1666.
Turetus Torchilli Vardanus. Rekt. i Varde . 26. Jan. 1667.
Canutus Nicolai Holstepontanus. Hører i Hol

stebro ............................................... .21. Jan. 1668.
Paulus Svenonis Lemvicus.............................. 12. Juni 1667.
Nicol. Nicolai Astrupius. (Hører i Ribe) . 31. Marts 1668.
Clemens Pauli Brunius. (Hører i Ribe) . . 7. Sept. 1668.
Christianus Martini Frisius. Hører (2) i Ribe. ? 1668.
Ivarus Christierni Gamst. (Hører i Kolding). 7. Sept. 1668.
Ansgarius Ansgarii f. Rekt. i Kolding ... 23. Sept. 1668.
Nicolaus Brun. Hører (2) i Ribe .... 1. Marts 1670.

x) Dette Årstal står der tydeligt og uden nogen Rettelse, måske tilsat ved 
en senere Fornyelse af Eden.

2) Han kalder Skolen aldeles ny (»nuperrime nata»). Eden havde han 
allerede aflagt d. 27. Juni 1664
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Janus Matthiæ1). Hører (1) i Ribe. . 
Sever. Jan. Hee. Hører (?) i Ringkjøb. 
Johannes Petri Frisius ?
Johannes Johannis Culbarsius. Hører i Ribe.
Canutus Severini f. Rekt. i Vejle . 
Laurentius Kraasius. Rekt. i Varde, 

efter Kantslerens Anbefaling.
Claudius Bordingius. (Hører i Ribe) 
Christ. Martini Frisius. Hører i Ribe
Laurentius Petri Transius. Hører i Lemvig (?) 
Laur. Nicolai Agardus. ?
Sever. Antonii Corvinus2). Hører (1) i Ribe . 
Lamb. Nicolai Holmius (el. Transius). Hører i ? 
Joh. Johannis Jandrupius. Hører i ? . . . 
Antonius Davidis Fossius. Hører (i Ribe). . 
Jacobus Christierni Arhusius. Hører . . .
Christ. Andreæ Høysgardus. Rekt. i Fredericia 
Petr. Nicolai Terpagrius. Konrekt. i Ribe. . 
Laurent. Christiani Aagaardt. Hører (3) i Ribe 
Iberus Barfod. Hører i Ribe...........................
Christ. Laurentii Wellejus. Hører (5) i Ribe. 
Petr. Nicolai Lierschov. Hører (i Kolding) . 
Dithlovius Pauli Frisius. Rekt. i Holstebro . 
Johannes Lassonij Wardensis. Hører i ? .
Andr. Nicolai Serupius. (Hører i Ribe) . .
Janus Björn. Hører (1) i Ribe.....................
Janus Theochari Ferslevius. Hører (4) i Ribe. 
Janus Wandalinus. Hører (1) i Ribe . .

1. Marts 1670.
15. Avg. 1670. 

?
22. Oktb. 1670.
30. Marts 1671.

? 1671.

9. Marts 1672.
18. Marts 1672.
30. Juli 1672.
7. Novb. 1672.
7. Novb. 1672.

22. April 1673.
27. April 1673.
12. Juli 1673.
12. Juli 1673.
28. Juli 1674.

8. Juli 1676.
30. Sept. 1676.
30. Sept. 1676. 

1678.
8. April 1678.

30. April 1678.
5. Avg. 1678.
3. Juli 1679.
3. Juli 1679.

?

Han skriver: Præterlapsa triennii a quinta classe scholæ Ripisensis 
(sic) remotione propter levem aliquem cum uxore tandem ducta com
missum errorem, denuo promotione Venerabilis D. Episcopi D. D. Petri 
Kragelundi etc. nactus restitutionem Regiam 1 Martii Anno 1670 con
stitutus sum Collega lm» classis. — Smign. Rektor Solgaards Sag S. 
139. — Denne Janus Matthiæ er rimeligvis, også efter Håndskriften at 
domme, den Samme som Joannes Matthiæ Arhusius, ansat som Hører 
i 4de Lektie 1661.
Kan neppe være forskjellig fra den Person af samme Navn, som •alle
rede aflagde Ed 1658. Han har rimeligvis også i nogen Tid været ude 
af Skolens Tjeneste.
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Petrus Oldenburg. Rektor i Vejle .... ?
Petrus Brodendes. ? ?
Georgius N. Seerup. (Hører i Ribe) . . . 5. Marts 1681.
Christianus Agerholm............................................... 15. Avg. 1682.
Petrus Theochari Tistadius.................................... 22. Avg. 1682.
Malthesius Junghans1)........................................... 5. Jan. 1683.

En Degns Ed.

1. Jeg N. Kaldet till att være Degn i N. Sogner, loffuer 
att iegh wil retteligen lære selff och redeligen lære ungdommen 
D. Morten Luthers lille Catechismum udi sine Ord og forklaring 
eliter Kongelig Majestets Ordinantze.

2. At ieg saa vil vare paa mit Embede inden och uden 
Kirchen, udi En Sand Gudfryctighed, med Bøn och paakaldelse, 
saa ingen med Guds hielp nogenstedtz skall tage Forargelse 
aff migh, eller spotte denne Orden for min skyld.

3. Att Jeg ey vil findis mottwiilig imod min Sognepræst, 
Proust och Bisp i nogen maade; men heller min Øffrighed 
hørig og lydig i alt Det, som Christeligt och rett ehr.

Saa sant hielp mig Gud och hans hellige Ord.
Amen.

Derefter følger egenhændige Forpligtelser på denne Ed af 
75 Sognedegne fra Årene 1647 til 1681. Den eneste Student, 
som jeg har bemærket iblandt dem, er Niels Jørgensen Due, 
Student 1671 og 1674 Degn i Emmerlev. Af de øvrige synes 
dog en Del at have gaaet i Latinskole. En, Hans Gundesen 
Riber, har endogsaa affattet sin Forpligtelse fuldstændigt paa 
Latin (Degn for Møborg og Nes Sogne 1653), flere andre ende 
den idetmindste med en latinsk Talemåde som: »Vale, datum 
ut supra« eller »Faxit Deus ter optimus maximus«, som vel 
kunde tyde på, at Vedkommende var ligeså vel studeret idet
mindste som Holbergs Per Degn.

Sidst i Bogen findes indført en Ed, ved hvilken Biskoppens 
Famulus eller Amanuensis lover at være flittig i sin Tjeneste 
og ikke uden Biskoppens Villie røbe Noget af det, som bliver 
ham betrot.

r) De 3 sidste ere overstregede.



143

Kong Frederik den Andens Kronings og Salrings Akt, 
den 20de August 1559,

samt

Ceremoniellet for Dronning Sophics Kroning og Salving, 
den 21de Juli 1572.

Udgivet af C hr. Bruun.

Frederik den Anden besteg Danmarks og Norges Throne i Januar Maa- 
ned 1559. Efterat Toget mod Ditmarskerne heldigt var tilendebragt, kom 
han den 28de Juni til Kjøbenhavn. Skjøndt Forberedelserne til Kongens 
Kroning kun vare skredne meget lidt frem, besluttedes dog, at denne vigtige 
og høitidelige Akt ikke skulde udsættes til næste Aar, men allerede finde 
Sted den 20de August. Festlighederne i Anledning af denne Høitid varede 
flere Dage; de ere tilligemed selve Kronings- og Salvingsakten skildrede med 
stor Udførlighed paa Vers af Rasmus Hansen Reravius1). Resen om
taler Ceremonierne i Kirken ganske kort. Den Beskrivelse af Kroningen og 
Salvingen, som her udgives, er affattet som om den var et officielt Aktstykke.

Frederik den Andens Dronning, Sophie af Meklenborg, kronedes 
den 21de Juli 1572. Reravius har ogsaa paa Vers skildret Høitidelighederne 
ved denne Leilighed tilligemed Brylluppet, som fandt Sted Dagen forinden 
paa Kjøbenhavns Slot. Det Ceremoniel af Kroningen, som nedenfor er af
trykt, er noget mere end et Ceremoniel,) thi der meddeles ikke blot i 
hvilken Orden Ceremonierne skulde følge, men tillige de Taler, som Ordi
nator skulde holde. Det er uden Tvivl et officielt, Kongen forelagt Program.

Begge disse Aktstykker synes at have ligget til Grund for Reravius’s 
Beskrivelser, som ofte blot ere en simpel Omsætning paa Vers af dem. 
De udgives her efter Originalerne, som findes i det store kongelige Biblio- 
thek, gi. kgl. Saml. 4°, Nr. 2572. De ere begge skrevne i Slutningen af

*) Titlen er (afkortet): »Frederichs den Andena oc Frue Sophie, Vor aller- 
naadigste Herris oc Fruis, Begge deris Kronings og Brøllups Historie, 
huorledis alting sig der vdi begiffuet haffuer, flitelige paa Danske 
Rim bescreffuet af Rasmus Hanssøn Rerauius. Prentet i Kiøbenhaffn 
affLaurentz Benedicht. 1574 « 8. Ny Udgave »nu offuerseet oc forbedret, 
Kbh. 1576.«
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16de Aarhundrede; hvert af dem er skrevet med sin Haand, men begge 
ere Renskrifter. Ceremoniellet for Dronningens Kroning er indheftet foran 
Kong Frederiks Kroningsakt. I Bibliothekets Catalog siges, at det er skrevet 
• manu ut videtur A. S. Velleji*; det er dog urigtigt, Haandskriften kan sna
rere være Hans Svannings.

Man har formodet1), at Hans Svanning, den kongeligeHistoriograph, 
kan have forfattet disse Skrifter, da Dronningens Kroning synes at have givet 
ham Anledning til at skrive om Kongers og Dronningers Kroning. Det ligger 
dog nær at antage, at det er de to Ordinatores, som have skrevet dem, alt- 
saa Biskop Niels Palladius og Biskop Povel Madsen. Thi det er ude
lukkende den religiøse Handling, som beskrives; ved Frederik den Andens 
Kroning gjengives Alt hvad Ordinator har sagt Ord for Ord, ved Dronningens 
Kroning anføres et Udkast til hvad han skulde2) sige, men begge Gange 
maa Ordinator naturligvis selv have forfattet hvad han vilde udtale i Kirken 
ved den hellige Akt. For Historiographen var det maaske nok saa magtpaa- 
liggende, at fortælle vidtløftigere om Høitideligheden hvad de tilstedeværende 
Personer angik, Processionerne og Festlighederne; herom er der saa godt som 
Intet talt.

Enn kort fonn och skick, som bleff holdet den tijd 
Stormegtige Fyrste, waar Naadigste herre konng Frederick den 

anden bleff kronidt til en Konge offner Danmarck og Norge 
etc. Aar etc. 1559.

Der mandt talde tusinde femhundrede halfftredssindtztiuue 
oc nj, Søndagen fore Bartholomej, bleff\Frederick en Hertog till 
Holsten (epther som hand nyligen haffde wundet Dytmersken) 
kronit til konge i Danmarck. Oc bleff domkirken i købindhaffn 
for kroningen først prydet oc smycket paa det allerskiøniste, 
besynderligen i Chorit, met gyldene støcker oc skøne tapether, 
disligeste met flouil vdbred oc saa paa gulffuet, der nest oc 
saa met orgeleg, Postiuer, Trommether og Discant.

Icke wiet fra høye alterit wor en herlig kammer beredt, 
at kongen kunde der omskiffte sine kleder. Der nu den wd- 
ualde konningh3) kom til kirken, bleff de kongelige Regalia han- 
nom fordragne fram ad gaderne oc kirken, som wor Swerdit,

x) H. F. Rørdam, Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og 
Norge siden Reformationen, I, S. 90.

2) Der tales gjennem hele Stykket i Præsens og Futurum; kun et Par 
Gange i Præteritum.

3) »ridendis megit skiøn oc anseelig, dog uden yppig oc for meget over- 
daadig Pract« (Resen).
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Kronen, Spijr og Eble. Men de som droge de kongelige Re
galia, stod for hannom en liden stund. Altherit wor smycket 
med guld og perler, oc en stooll der fore til den som Ordi
nator skulle wære, oc neden fore alterit wor en stool herlig 
beprydet til kongen oc en lauff benck for hannem met 
hiuffnder, som wore offuerbred met gyldenstycke, paa huilke 
kongen kunde falde i knæ. Da gick den elste i rigens raad1) 
met sin regal, som hand bar, til alterit, oc met knæffald offerit 
samme regal paa alterit, lige saa giorde oc saa den anden 
met den anden regal, der effther de andre met den tredie oc 
fierde regal.

Ordinator2) wor ford wdj en messe serck oc Chorkaab, oc 
strax trodde hand tiil alterid, fald paa knæ oc bad vden for sin 
stool, oc hand haffde to præster8), den ene paa den høyre den 
anden paa den wenstre side wed altarit. Strax trodde ordi
nator lidet til side fra sin stoel, oc wende sig till folket oc 
sagde, som her epther følger.

Stormegtige, høgborne fyrster oc herrer, edle, strenge, 
erenffasthe rigens raad, der till mett alle de som her er baade 
gamle oc vnge. Som eder alle witterligt er, at gud aldermeg- 
tisthe haffuer bort kallit aff denne forgengelige werden, fra oss 
oc til sig oc det euige liff wor allerkiæriste Naadigste herre 
oc konningh (met hellig ihukommelsse) koning Christian den 
tredie, woris rætte fernelandtz fader, saa at hand leffuer nu i 
himmerigs rige, mett de andre hellige konger, huilken wor sa
lige konge gud- allermegtigste kronede her i verden med de 
rædte kongelige dyder, som er, sandt gudffrugtighed, wiisdom, 
rettferdighed, sandhed, barmhertighed oc elskelighed, til gud, 
oc sine fattige vndersaathe, oc wdrætte hand i sin tiid saare 
megit got i disse riger oc lande: Hand loed ødelegge affgu- 
derij oc den plantelsse, som gud icke haffuer plantet, oc hialp 
den sande gamle christelige religion op igien, som tilfforne wor

J) Eiler Hardenberg, Rigens Hofmester, bar Kronen, Otto Krumpen, 
Rigens Marsk, Sværdet, Mogens Gyldenstjerne Spiret, Holger 
Rosenkrands Æblet.

2) Dr. Niels Pallad i u s, Skaanes Biskop. Hans Broder, Dr. Peder Pal- 
ladius, Sjællands Biskop, var syg.

3) Dr. Jens Skielderup, Biskop i Bergen, og Mag. Niels Kolding, Hof
prædikant.

Danske Samlinger. IV. 10
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fortryctt, oc beskickede retsindige scrifftlerde mend, her i 
Kiøbindhaffns vniuersitet oc i alle kirker, oc besørget dem met 
tilbørlig wnderholdning oc lod den heilige Bibel, met stor be
kostning, vdgaa paa wort danske maal wfforfalsket. Der wd- 
offuer haffuer gud almegtigste wed hannom vnt oss en lang- 
uarinde fred oc rolighed etc. Det staar mig ikke til at kunde 
paa denne tiid opregne den mangffoldige nytte oc gaffn, disse 
landz indbyggere haffue hafft aff hans regimente, for huilken 
salige konge oss bør alle samen at tacke den euige gud, som 
vnthe oss at beholle hannom saa lang tiid her i verden. Nu 
er det io oss alle witterligt, at hans elskelige søn, Stormegtig, 
høgborne fyrst oc herre, Her Frederick den anden, er woris 
rætte wduolde konge, huilken wi haffue gerne huldit oc sorit, 
oc at det er saa beskicket i gudtz euige forsiunlighed, at hånd 
skall bære kronen i sin kiæriste salige herre faders stæd, oc 
sidde paa hans sæde i kongelig regimente, huilket oss alle sa
men af hiertet kiertt ær.

Saa er nu tiden kommen, paa huilken hans naadis høy- 
megtighed skal kronis, ordineris oc stadffæstis til sit kongelige 
embede oc regimente. Den Barmhertige, himmelske fader 
(som beskicker konger oc øffrighet i werden) wnde det, att al 
denne handel oc æreffuld kroning, motte haffue en god begyn- 
delsse, framgang, oc ende, gud til ære oc disse land oc riger 
til salighedt, fredt oc rolighedt.

Det giøris icke behoff att thale megit om min person, 
heller embede, som mig er beffalidt i denne kroning; wij wide 
io det, at ingen skal thage sig nogen almindeligh embede til, 
vden hånd er rættelige kallit, om det skal ellers gaa lyckelig 
for sig, saa skal ingen tuile der paa, at ieg er io strenge- 
ligen nock kallidt der til. Haffue oc saa rigens raad der 
for offerit de kongelige regalia her paa alteridt, at ieg som 
er en christi tienere, skal fremdelis wdi gudtz naffn andtuorde 
den wdualde konge dennom.

Item i denne sag wille wi icke thale latine heller tydske, 
men danske, paa det den største part, som her er til stæde, 
kand forstaa huad her bliffuer handlet, ffordj wi ville i dag, 
met gudtz naadis hielp, ære det werselige swerdt oc regimente 
met gudtz ord. De andre, som icke forstaa danske maal, be
der ieg, at de wille haffue taalmodighed met oss paa denne tiidt.

Item lad osser aluorligen tacke gud, at hånd haffuer vnt
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oss en stadig fred, at wi kunde i fred og rolighed bepryde oc 
ære woris wduolde konnings kroning. Oc der hoos bedhe at 
gud wille werdis til at wære hoos denne hans orden oc skick, 
at det motte vel lyckis oc komme hannom til priis, oc woris wd
uolde koning til glæde oc ith lychsaligt regimente, oc oss alle 
til fred oc rolighed. Der hoos oc saa bede at gud ville giffue 
sin naade til oc wille werdis til at wære her hoos, at inthet 
skeer i disse Dage hannom til fortørnilse oc oss til skade oc 
forderffuelse, att naar kroningen er endet, mandt kand da sige, 
Gud wære loffuit, det wor en løstelig oc glædelig kroning, oc 
kom til en god ende. Om dystred og tornæring oc andre 
førstelige spijl, kommer mig inthed wedt at tale. Alienist beder 
ieg, at mand seer wel til, at saadant skeer foruden skade.

Wi skulle oc saa wide, at disse kongelige ceremonier ære 
icke wnyttige ting, men giøris storlige behoff, for dette konge
rige oc folck skyldt, at de kunde høre oc se, det som de be- 
giære, huorledis deris wduolde konge stadffestis i kirken for 
gudtz ansigte til sit kongelig regimente. Oc haffue oc saa 
disse cæremonier i denne kroning sin hellige wdtyelsse af 
gudtz ordt, som wi wille faa at høre.

Der til met skulle wi oc saa wide aff den hellige skrifft, 
at kongelige embede oc regimente er gudtz egen orden oc 
skick oc begynte strax epther synde floden med Nimroth i Ba
bylon, oc hans epterkomere, saa at kongelige stadt er hullit 
wed magt i werden til denne dag.

Deuteronomij i det søttende siger Moses saa: Naar du 
kommer i landet, som herren din gud giffuer dig, da siger du, 
Jeg wil sette en konge offuer mig, som alle andre folck haffue 
her om kring mig. Da skaltu sette den til konge offuer dig, 
som herren din gud wdueller Dig. Oc naar hand skal nu 
sidde paa sin kongelig stool, da skal hand lære at frøcte herren 
sin gud, oc holle alle de ord, som staar i louffbogen. Hand 
skal icke wige wdaf budene, huerken til den høgre eller wenstre 
side, paa det hand kand forlenge sine dage wdi sit kongeriige, 
hand oc hans børn wdi Israel.

Her høre wi, at de fromme Jødiske konger wore wdualde 
oc beskicket aff gud til regimentit, som oc saa Daniel siger, 
att gud setter konger i regimentit oc aff igien. I lige maade 
er det beskicket aff gud, at denne woris wduolde konge skal 

10*
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bære kronen epther sin hellige herre fader, og wære woris 
øffuerste øffrighed i disse lande oc riger, gud til euig ære oc 
oss alle til bistand, hielp oc trøst. Dette haffuer ieg korteligen 
sagt til en indgang til denne kroning. Nu wille wi i Jesu 
christi naffn begynde sagen:

Tuende stycker hører besynderlig til at begynde oc fuld
komme disse cæremonier met.

Det første er gudtz ord, det andet er en aluorlig bøn. 
Saa siger Paulus i den første Epistel til Timotheum: Alle gudtz 
gode creature hellig giøris formedelst ordet oc bønnen.

Saa wille wi nu først høre gudtz ordt om øffrigheden.
Her bleff læst aff det æiij capittel til de Rommere, Omnis 

anima etc. og i S. Peders ferste breff\ andet capittel, Subditi 
estote etc.

Der epther sagde ordinator:
Her høre wi huorledis de hellige apostle stadffester øffue- 

righedtz stat oc embede oc er det forlangt at forklare det paa 
denne tiid. Christus begriber det kortelige i saa maade, Giffuer 
keyseren det som er keyserens, oc gud dett som gud tilhør; 
wed keyserens naffn forstaas ald wærslig øffuerighed met deris 
stat oc embede, det samme forstaas oc saa ved kongens naffn 
i S. Peders Epistel, huor aff wi skulle wiide kongelige magt oc 
weide at wære skicket aff gud, som wor herre christus sagde til 
Pilatum: Du haffde ingen magt offuer mig, wden det wore dig 
giffuet her offuen nedt, oc til S. Peder, som wor kallid til 
Apostel embede oc icke til en werslig regenther, sagde hånd: 
Stick dit suerd i skeden, ti huo som anamer suerdit, skal 
omkomme met suerdet. Item henske konger de regiære oc 
kaliis naadige herrer, men i icke saa. Wi lade nu staa tilbage, 
for tidens korthed, det som offte staar i det gamle testamente 
om øffuerighed mod de wlydige. Gen. ix siger Moses, huo 
som vdøser mendiskens blod, hans blod skal vdøsis igien wed 
mendisken. Haffde mendisken bleffuet i den fuldkomelige stat, 
da haffde mand icke øffrighed behoff. Men nu i denne for- 
derffuede nature kunde vi icke mere ombære øffrigheden end wand 
heller ild. Thi wi ære her til herberge met dieffuelen, oc bo 
iblant tyffue, mordere oc skalke, oc øffrighed straffer met 
suerd, ild, gallie og hiul, mand skal dog neppelig haffue 
fred. O herre gud, huad skulle det gaa yndkelige till i
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werden, wore icke øffriighed. Ther for skulle vi tacke gud for 
dem. Wij haffue nu hørt gudtz ord, at øffrighedtz weide oc 
magt er aff gud. Nu wille wi legge en christen bøn der til 
met, til wor himmelske fader, oc paakalle hannom i wor herris 
Jesu christi naffn, huer wed sig, i met mig, oc siger, Fader 
wor etc.

Her sette ordinator sig nid wend mod folket paa sine knæ 
oc fremlæste med høy røst Fader wor til ende.

Streue stod hand opp oc gick for alterity och begynte gaaendis 
Veni sancte spiritus, oc sangeme sang det antiphon til ende» 
Der epther sette ordinator sig nid paa sin stool. Streue sagde 
Johan Frijs Canceller til Ordinatorem:

Høgwerdige fader wdi gud, nogene wore medbrødre Dan- 
marcks rigis raad haffue offerit paa gudtz altere rigens Regalia, 
som er krone, swerd, spür oc eble, oc bede wi eder, at i, 
som en gudtz tiænere, wille thennom offuer antuorde thenne 
wor wduolde konge, oc bede den almegtiste gud, at samme 
wor wduolde konge maa saa styre oc regiære sine riger oc 
wndersaather, at det bliffuer til gudtz ære, oc alle rigens ind
byggere til fred, gaffn oc husualilse.

Ordinator suarede dher till:
Edle, strenge oc erenffaste raad, effterthij i begiære aff mig 

(paa dette rigis wegne) at leg (paa gudz wegne) met eder skal 
i dag ordinere oc stadfeste denne wor wduolde konge til sit 
kongelige regimente oc ære, gud til loff, oc disse riger oc 
lande til godhe, saa wil ieg thed hiertelige gierne giøre, oc 
bekiender mig skyldig at wære til at tiæne eder.

I thet samme paa minthe ordinator den uduolde konge och 
sagde saa:

Høgborne første oc herre, effterthi eders Naadis høgmeg- 
tighed skal idag i denne kirke stadfestis til kongelig ære wdi 
gudtz naffn, da skal eders naade wære wid it friit mod, oc 
visseligen tro, at gud haffuer wduald oc kallidt eders naade til 
saadan en ære oc magt, og at hand wil wære hoos eder met 
sin naade og beskermelsse , oc formedelst eders naadis regi
mente wdrette store, nyttelige ting i disse riger, baade i den 
christelige religion at forfremme oc handthaffue den himmelske 
lærdom og den sande gudtz dyrkelse, oc der til met at holle 
god christelig politj wed maett, oc fordi oc fremme den menige
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mandtz bæste. Endog dieffuelind skal staa effter at forhindre 
saadan god forsætt, dog skal gud som eders naade nu setter 
i kongelig mact, wære sterkere, oc begaffue eder met en fyr
stelig and, oc met sine engle beskerme eder. Eders naade wil 
fordi være trøstige, eptherdi gud vil self! wære i regimente met 
eder. Oc endog wi forse oss alle samen alt got til eders naa- 
dis høgmegtighet, baade paa religions wegne, oc werslig regi- 
mentz wegne, dog begiære rigens raad at eders Naade wil til
sige oss dette offuenbare for alle oc vdi gudtz ansigt.

Her gaff Kongen sin eedt som eptherffølger:
Wii Frederich den anden met gudtz naade wduold konning 

til Danmark oc Norge &c. Bekiender først gladelig aff hierthet 
thet hellige euangelium Jesu Christi at være wor salighed allene. 
Jeg bekiender oc der nest at vndffaae oc haffue al denne ære, 
weide oc mact aff den almegtiste gud, som aff min øffuerste 
lens herre. Tha paa det ieg icke skal findis hans guddommelig 
godhed wtacknemelig, da loffuer ieg min himelske fader oc 
siger hannom til for dette mit næruærindis landskaff, och for 
huer oc alle, det ieg vil offueralt elske oc dyrke den almectiste 
gud, formere og framdrage hans hellige ordtz rene lære oc 
der til behoff bestille thed, saa alle sognekirker oc scholer 
bliffue forsørget met fromme christeligelerde mend, oc vel forsørge 
oc forse dennom, som icke tilfforne forsørgit oc forseett ære, 
met en tilbørlig oc erlig wnderholdning og ophold, oc dennom 
der hos beskytte oc beskerme oc handtheffue. Jeg vil oc (met 
gudtz hielp) holle oc hanthaffue ret oc retfferdighedt vden al 
persons anseelse, oc holle Danmarks Rigens Raad met an
dre mine tro adel oc vndersaathe vdi deris tilbørlig act 
oc ære. Jeg loffuer oc saa oc tilsiger, at ieg ey vil met 
min wilge oc widskaff heller fortrædeligen handle nogit imod 
dette mit løffte oc tilssagn. Saa sant hielpe mig vor 
herre Jesus Christus oc hans hellige ord. Amen. Oc lagde 
kongen sin hand paa det ny testamentis bog.
Epther saadan eedt læsde mand denne efftherffelg ende collect:

O almegtige euige gud, wi bede attu vilt haffue en flitig 
opseen paa disse lande, paa wor uduolde konge oc vdgiffue 
offuer oss din naadelige welsignelsse wed Jesum Christum din 
søn wor herre Amen.

Her bleff letaniæ siungen aff tho drenge och Chorit suarede
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altid indtil den versickel, wor landtzherre fy c. der sang ordinator 
selff*. Wor konge medt alt sit weide och wnderdan naadeligen 
beskotte och beskerme, derpaa suarede Chorit, men drengene siunge 
letanien till ende.

Salueningh.
Strax her effter stod ordinator op och saluede kongen (som sad 

paa knce) met sin tommel finger, mellem hånden och albuen, och 
mellom baade skulderne, met thedt hellige korsis tegn, och wdlagde 
samme saluen medt disse efftherffolgendis ordth:

Att konger bliffue saluede, er en gamel skick, oc er komen 
til oss icke alleniste fra Jøderne, men oc saa fraa Hedningene. 
Som vi læse i den hellige skrifft, i den tredie kongelige bogs 
xix. cap., at Asahel bleff saluet aff gudtz beffallning aff Elia 
prophete at wære konge wdi Syrien. Der for naar man siger Mes
sias paa Hebraiske, som er paa greske Christus, på latine vnctus, 
paa danske saluet, saa mener man met thet ord icke andet end 
en kong. Thi i det gamle testamente bleffue konger saluede 
til deris embede oc ære, men Christus er saadan en konge, 
som oss er loffuit aff gud wed propheterne, oc haffuer mact 
offuer himmell oc jord. Met saadan saluening wille gud bepryde 
oc stadffeste konger til kongelig regimenthe, saa som Saul 
Dauid Salomon bleffue saluede offuenbarlige i kirken, oc haffuer 
samme salffening sin bemerkelse.

Armenis solue
Betyder en naadige hielp oc bistand somvnderdanen skal foruenthe 
sig aff denne wor wduolde konge, som aff en fader. Tør icke 
grue for naagen tyrannij, hånd wild icke wdstrecke sin arme, 
det er bruge sin weide, wnderdanen til forderffuilsse oc skade, 
men til beskermelsse hielp oc trøst. Der fore kaliis oc øffrig- 
heden naadigste eller naadige herrer. Oc saadan kostelig salue 
betyder io inthet andet end mildhed, frombed, glædhe. Der om 
thaler wor herre Christus Matthei xvii. cap: Naar Du faster, 
da salue dit hoffuit oc dit ansigt, attu seer icke sorgfuld men 
glædelig wdt. Der fore naar vnderdanen wide, at de haffue en 
øffrighed som tragter epther deris welffert, oc ære trygge wnder 
hans arm, da ære de hiertelige glade oc tacke gud at de kunde 
haffue tilffluctt til hannom i nød oc trang.

Saluen paa Skulderne 
Betyder en hiertelig omssorg som en øffrighedt skal haffue for
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sit folck ligesom for sine born, framdrage dennom paa deris 
skuldrer, det er, i deris regimenthe. Som ocsaa den øffuerste 
koning Christus af himmerigs rige drager det fortaffte faar paa 
sine skuldrer, saa bør ocsaa øffrigheden huer epther sin maade 
at oprese oc hielpe de arme vndersaathe i deris nød oc trang. 
Oc io haffue patientiam, det er taalmodighed, naar det gaar 
icke alle wegne saa lige tiil som thet skulle.

Huad mand kand forbedre met naade oc gode, det maa 
mand icke bruge det skarpiste til. Det er klogelige sagt om fyr
ster oc herrer: Qui nescit dissimulare, nescit regnare, huo som 
icke vndertiden kand haffue tolmodighed oc se gennom fingre, 
hand kand icke regere. Christus den aandelige oc euige konge, 
regærer hoos oss mett idel naade, hues korsis tegn er strøgit 
E. N. paa arme og skuldrer met dyrebar balsom, saa at 
hos de lydige skall werseligh regimente være idel naadhe, glæ
dens olie oc linhedt. Oc når gud som er en herre offuer al 
verden nødis til at straffe, da tøffuer hand dog thet lengste hand 
kand, før hand forderffuer i grund. Saa giorde hand met Pha- 
raone oc det Egiptiske folck, først lockid hand tiill bedring, 
saa truede hand, saa straffede hand met thi plager, paa det 
siiste forderffuede hand dem i grund i det røde haff. Saa giør 
oc saa en fader, hand siar icke gerne sine børn, vden det er 
storlige for nøden, men hand er langt heller glad met thennom. 
Salomon siger, welgerninger oc sandhedjbeskøtter oc beskermer 
en konge, oc wed naade skall hans kongelige stol befestis. Gud 
giffuer oc wed magt holler formedelst øffuerighed, rolighed, fred, 
beskøttelsse, næring oc biærring, oc det gantske timelige leff- 
nit, oc det behager gud wel, oc wnderdanerne skulle oc nyde 
derris fromme herre got att. Men altid at true, søge suerdet 
oc bruge tyrannij, det ødelegger all saadan gudtz welsignelsse.

Eders naade wil fordj aldrig forglemme, at saadan salue- 
ning paa armene oc skulderne betyder en naadens regimente 
oc linhed, oc sorg for eders N. wnderdanere. Saadan nådelige 
regimente begiære alle disse lande, det giffue gud fader, gudtz 
søn og gudt den hellig andt, Amen.

Derpaa sagde ordinator til rigens Raadt.
I herrer wdi rigens raad, følger hans naade wdi hans naa- 

des kammer oc fører hans naade wdi kongelige klæder og leder 
hans naade i sin kongelige stool. Thij hans naade skal nu frem-
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delis wære wdi kongelig werdighed oc stat, gud til ære og disse 
lande til godhe.

Her drog Ordinator Chorkoben aff oc tog en hagel paa oc 
begynte at siunge kyrieeleyson, der epther gloria in excelsis, der 
epther læsde en collect som her epter feiger:

Herre gud himmelske fader, wi bede at wi motte woxe vdi 
din kiære søns Jesu Christi kundskaff oc wilde, oc saa naadelige 
wnde oc giffue oss arme syndere paa iorden wed wor øffrighed 
it fredsomeligt rige wed den same Jesum Christum din søn wor 
herre, Amen.

Her læsde en aff præsterne som stod wedt alteridt, Episte
len epter tiden, der epter sunge sangerne et lidet stycke der till.

Saa opstod ordinator, tog suerdet aff alterit, uddrog thet, oc 
der kongen knælede nid, fick ordinator hannom det blancke suerd 
wdi den høgre hand, oc en aff de andre præster holt suerd balien; 
da sagde ordinator til kongen-.

Høgborne fyrste oc herre, eders Naadis høgmegtighed 
aname dette suerd, huilked ieg aff beffalning antuorder eders 
Naade i gudtz naffn. Saadan suerd anammer eders Naade oc 
alle rette øffrighed visseligen aff gudtz hand. Ti saa sigher 
Paulus, som tilforn er læst: Der er ingen mact vden aff gud, 
huo som staar magten imod, hand staar gudtz orden imod.

Der fore lige som Gedeon roffte offuer fienderne, herrens 
er gedeons suerdt, maa eders Naade frimodeligen vel skrige 
offuer fienderne wdi striid, her er gudtz suerd, oc kongens aff 
Danmarck, saa som eders Naade (wden tuiell) tenckte vdi Dyt- 
mersken at gudtz suerd oc eders Naadis suerd wor offuer eders 
Naadis vlydige vndersaathe at tuinge dem til lydagtighed.

Her fick kongen hans marskalck suerdet igen oc han tog ballien 
fra prædicanten oc stack suerdet der wdi oc holt det hoes sig. 
Men ordinator bleff framturindis i sin tale om suerdet och sagde: 

Wed swerd skall icke alleniste forstaas halsrættning, men 
oc saa aid den anden straff, som øffrigheden straffer wnderda- 
nen met, epther fortiæniste, lidet eller meget. Oc den samme 
retfferdige øffrighedtz straff er gudtz egen heffn oc straff, oc 
lige som øffrighedz beskermelse er gudtz beskermelse, oc der 
fore kaliis de oc saa i psalmen Guder, paa det at de skulle wd- 
rette paa Gudtz wegne guddommelige gerninger.
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Her skal en christen fyrste wel wocte sig att hand icke
1) wanbruger suerd, som skeer først naar det brugis mod de 

wskyldige, huilked er en skreckelig synd. Saadan at fortage, 
da bleff fordi kongens arm saluet oc formildet før end 
mand fick hannom suerdet i handen.

2) Der nest wanbrugis suerdet naar øffrigheden lader thet altid 
ligge stille oc wil icke bruge det naar behoff giøris, at be- 
skerme de gode oc straffe de onde. Men er thet saa at 
øffrigheden wil lade skreckelige synder tage offuerhand i landt 
oc riger, da nødis gud till selff at straffe baade øffrigheden 
oc wndersaatene.

3) Siden wanbrugis suerdet, naar herskaffet forlade sig paa 
deris swerdt, weide oc magt. Dauid lod telge sit krigsffolk, 
paa huilked hand forlod sig oc fortørned gud der mett, saa 
at der styrte aff pestelentze 70000 mendt; der effther lerde 
hand at sige, de forlade sig paa wogne oc heste, men wi 
wille paakalle herrens naffn. Item jeg forlader mig icke paa 
min bue, oc mit suerd kand icke hielpe mig, men du herre, 
hielper oss fra wore fiender, oc giør dem til skamme som 
hader os. Der for skal øffrigheden ydmygen bedhe gud 
at hand ville hielpe til god regimente, oc giffue seeruin- 
ding offuer tienderne, oc icke forlade sig paa sit suerd, 
weide oc mact.
Her tog ordinator suerdet af marskalcken medt ballien oc 

bant det wed kongens side oc sagde:
Swerdet skal E. N. oc saa bære wed Siden, at straffe de 

onde oc beskerme de fromme meth. Som Sanctus Paulus siger: 
øffrigheden skall icke drage suerdet til forgeffuis &c. Giør du 
wel, da skaltu haffue priis aff øffrigheden, giør du ille, da frygte dig.

Her tog kongen suerdet oc wende sig modt folckedt, oc ryste 
det maadeligen til fire sider oc stack det saa i ballien igen. Ordi
nator sagde:

Her se wi alle samen at wor wduolde konge bøyer den 
flade side aff suerdet hen offuer folcket, der met at giffue til 
kiende, at hand wil naadelig beskerme sine frome wndersaather 
oc kand oc saa, naar behoff giøris, wende det skarpe fram at 
straffe de haarnackede oc vlydige mett. Oc ingen tør frygte 
sig for dette suerd, wden de som fortrædeligen giøre ille.

Item hand Strecker oc saa suerdet hen i alle fire hiørner
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offuer sine lande, giffuendis der met at forstaa, at haffue mact 
oc herredømme offuer alle sine lande, at beskerme oc straffe 
huor som helst behoff giøres. Saa at de som groffuelige synde, 
langt henne i Norge heller Island, skulle oc saa frycte sig for 
dette suerdt: An nescis longas regibus esse manus, kongens 
hender kunde strecke sig langt bort.

Kronen,
Her faller kongen paa knæ at annamme kronen. Ordinator 

annammet kronen och sette sig neder och tiltallede rigens raadt:
Edle, strenge, erenffaste rigens raad, eptherdi det er nu 

kommen til kroningen (aff huilken denne dag oc høgtid haffuer 
sit naffn i dette rige) saa formaner ieg eder at i allernest hoos 
mig tager fat paa kronen met mig oc hielper tiil att krone kon
gen, oc huem som kand icke naa kronen, eptherdj hånd staar 
langt fra, hånd thage fat paa silked som er bundet wed kronen. 
Det er eders egen ære oc der ligger eder stor mact på:

Herr effter stod ordinator op oc met rigens rådd sette kronen 
paa kongen, sigendis',

Naadigste konge, 
wi nu sette paa eders 
høgmegtighed tiill enn 
naffn gud faders, søns

Gudt allermectiste giffue sin naade till att E. kongl. Mt. motte 

annammer aff oss rigens krone, huilken 
Naadis hoffuit oc krone eders Naadis 
konge offuer Danmarck oc Norge &c. i 
oc hellig åndtz. Amen.

altid wende sig til sine fattige wnderdane mett en ret hiertens 
kerlighed, oc at E. K. Mtz. vnderdane kunde wende sig till 
eders K. M. igien, met ald ydhmyghed oc lydactighed. Det 
wnde oss gud wor himmelske fader wed sin kiære søn Jesum 
Christum wor herre, siger alle af hiertetz Amen.

Eders kongelig M. wil icke tuile paa at gudt haffuer sat 
thenne krone paa eders kongelig Mttz. hoffuit. Som wi læste 
psalmo 20 huorledes gud sette konning Dauid en guldkrone 
paa wed sin prophète Samuelem.

Spiier,
Straæ gaff ordinator kongen {der end nu sad paa knce) en 

guld spür vdi hans hagre handth och sagde9,
Eptherdi spiren hører besynderligen til kongelig regimenthe, 

derfor annamme E. N. K. M. saadan en spiir i gudtz naffn. 
Huadt kronen oc spiren betyder, wille wi nest gudtz hielp, strax 
faa at høre.



156

Eble,
Her stod ordinator op och antuordede kongen (som end nu sad 

paa sine knæ,) et kongeligh eble i sin venstre handy sigendis'.
Paa det siste giffuer ieg eders Naade thette kongelige eble 

met korsit (som ieg haffuer beffalning) i gudtz naffn. Dette 
guidebie er trindt, lige som himell heller Jord er trind, oc be
tyder dette gantske kongelige rüge, mett alle de lande her om
kring ligger. Dette skall kongen haffue vdi sin hånd, det er, al
tid for øgne, at handt befflitter sig epther atbeskerme dennom 
mod wduortis fiender, oc induortis i riget holle fred, endregtig- 
hed oc god disciplin wed mact, oc aller mest forfremme gudtz 
ære oc mendiskens salighed. Naar saadant skeer da ære de 
som ære indlugt i eblet, det er rigens indbyggere, glade oc 
prise gud och kongen. Som der stor i den 147 psalme huor- 
ledis det Jødske folck loffuede gudt, at Hierusalem oc det gantske 
rige stod i blomster oc haffde induortis oc wduortis fredt.

Korset påå eblitth.
Korsit paa eblit betyder, at den korsfeste Jesus Christus 

skal regiære i kongens oc alle hans wnderdaners hierter met 
sit hellige euangelio, huilked som predicker hannom allene at 
wære wor salighed. Øffrigheden er skyldig til at forskaffe det 
saa, at det hellige euangelium om den korsfeste himmelske 
konge prædickes rent oc klartt, at det kunde oc saa forfremmis 
til eptherkomere; saadant it hiertelag giffue eders kongl. Mt. 
den almegtiste gud wed Jesum Christum. Paulus siger: Jeg 
ved inthet at prædicke vden om den korsfeste Jesu Christo. Oc 
S. Peder sagde i Cornelij huus: Denne Jesu Christo giffue vin- 
disbyrd alle propheter &c.

Her epther løsde kongen suerdit fra siden och andtuorde 
Marskalcken det. Disligeste bleff oc andre hans statelige herlighe
der offuerantuordet dennom, som paa deris embedis vegne den
nom skulle føre for kongen , oc bleff kongen led hen i sin Mtz. 
stoell. Sangerne begynte at siunge denpsal. om konger^ Dominus exau
diat tyc. Dernæst gick ordinator nærmer kongens stol oc sagde 
som her eptherffølger:

Wi haffue nu hørt huor for kong. Mt. bleff saluett, oc 
huat samme salue betyder, oc huor for hånd annammit suer
dit. Item huad det kongelige eble met korsit betyder. Wu wil 
ieg giffue kortelig tilkiennde huad kronen oc spiren mercke.
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Wed konngens krone bemerkes alle de wnderøffrigheder 
met folkene som ære i rigit. Det er kongens krone oc ære
klædning, at hand haffuer mange skrifftlerde mend i rigens 
raadt, duelige lensmendt, wise borgemestere oc raadmendt i 
kiøffstederne, oc en stor almue at regiære offuer. Ligesom 
Christi rige oc ære i denne werden er hans folck som hannom 
ære lydige oc hannom ærer, saa er ocsaa kongens regentere 
oc wnderdane, (som regeris met lou oc rætt,) kongens krone 
oc ære. Saa siger Paulus ad Philippenses 4.: Mine kiære oc 
elskelige bødre, min glæde oc krone &c. Oc Thessal: 2.: Huo 
(siger hand) er wortt hob, heller glædhe, eller kongens krone, 
ære i icke det oc saa for vor Herre Jesu Christo &c. Er nu 
S. Poffuils krone hans folck, som hand haffuer førd til Christum, 
huad er da werselig regimente oc kongens krone andet end 
kongens folck.

Salomon siger: In multitudine populi dignitas regis. Naar 
en konge haffuer meget folck, det er kongens ære. Saa er nu 
hoffuedit som i haffue kronidt, kongen, men kronen er land oc 
folckit. Naar kronen staar deylige omkring hoffuedit, saa staar 
det wel, det er, naar øffrighed oc eders wndersaathe holde sig 
wel tilhaabe, da gaar det wel til i landit.

Edel stene i kronen.
Wed de eddel stene i kronen forstaas eddel mendt, rigens 

herrer oc raad, som kaliis kongens tro mendt. De skulle skinne 
i kronen som perler i guld oc liuse iblant folcket i kongeriget, 
at de skinne for andre met gode exempel, at de giøre selff det 
som ret er, oc skaffer oc saa andre ræt, oc at de wdi al tro- 
skaff holle sig til hoffuedit, det er till kongen. Oc om det hen
der sig aff dieffuelsens tilæggelse, det gud forbiude, at nogre 
aff de eddel stene fulde vdaff kronen, det er om nogen bleffue 
genstridige modt kongen, da forgaar icke fordi kronen alt 
samen. Judas fuld aff wor herris christi krone, oc det bekom 
hannom ille, oc vor herre Christus bleff ligeuel en konge. Ab
salon opuackte the gantske Jødske rige mod sin fader Dauid, 
det bekom hannom ille, oc Dauid bleff ligeuel en konge. Saa 
pieger det at gaa met alle oprørske. Der fore hender det sig 
saa, at nogen faller aff kronen, legge sig wind paa, hand kandt 
begiære naadhe oc komme i kronen igien.
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Kronen er aaben.
At kronen er aaben offuen til mod himmelind betyder at 

en konge eller øffrighed skal regiæris aff gud, oc at kongens 
hierte er i gudtz handt. Item at gudt seer alle øffrighedtz tan- 
cker oc gierninger lige som vnder aaben himmel. Der for bør 
en øffrighed at frycte gudt oc giøre alle sine gerninger lige 
som for gudtz ansigt.

Spiren,
Spiren haffuer oc saa sin betydelsse wdi werselig regimente 

oc bemerker, recess, lou oc ræt, epther huilke regenterne 
skulle regiære andre. Det kongelige spiir i christi rige er det 
hellige euangelium, som hand antuordet hans apostle at for
kynde. Oc det wor den spür som skulle vdgaa af Syon, som 
der staar i den 110. psalme. Den spiir sigerEsaiasi sit andet 
capittel, at wære gudtz ord. Saa betyder en kongelig spiir, lou 
oc recess oc dom, som hollis wed mact i lande oc rige. 
Her skal en øffrighed se til at hand icke wanbruger sin spiir, 
det er, at hand icke giør imod al lou oc ræt, huilke som bør at 
korne offuer ens met den naturlige lou. Zenophon siger: 
Regula regi non affectus, sed lex esse debet, Josophat Juda kong 
mallede spüren ret, 2. paralip. 19. Hand beffaler sine fyrster 
oc domere saa: Seer tiil huad i giøre, di retten, som i øffue 
eder wdi, er icke mendiskens, men herrens; huad i dømme, 
det kommer igien paa eder, frycter herren oc giører alting met 
fliit; ti der er ingen vret hoos gudt, icke heller persons an
seelse, icke heller lyst til skenck eller gaffue. Skulle fordi 
øffrigheden rætteligen brughe spiren, da skulle de herre 
giffue act paa oc der hoos flitelig lese den 28 psalme, huor- 
ledes gudt er selff neruærindis hoos dommere, naar de sige 
dom aff. Dette er nu korteligen sagt om kronen oc spiren 
denne kroning til ære.

Her gaff ordinator kongen epter tilbørlig reuerentzis seduane, 
haanden. Dør Trometeme det saae, begynte de at lege paa de
ris instrumenter. Der epter begynte ordinator oc de andre præ- 
dicanter Te deum laudamus, oc de andre cantores siunge den 
saa tilende met orgamester, som legte huer andet wers. Der epter 

Psal. 28 begynte ordinator aliene, Saluum fac populum tuum domine*, 
de andre prædickere suarede, Et benedic hereditati tuæ*, det andet 
sang cantores. Her epther læste kongen søndagens euangelium oc



159

des emellom holt suerdet i den hogre hånd, at giffue tilkiende der 
met, at hånd wille tiæne euangelio oc sine suorne wndersaate met 
swerdet. Siden bleff troen sungen met en anden sang epter tiden. 
Der epter den latinske præfation om de hellige treffoldighedt, oc 
Sanctus, der nest denne eptherfolgende collect:

O himmelske fader, wi bede ydmygeligen, at tu wilt wnde 
wor naadige herre konng Frederich at hånd kunde haffue dig 
oc dit salige ord hierteligen kert. Lad hannom fare fram i wis- 
dom forstand oc i al gudffrygtighedt. Giff hannom en languarinde 
sundhet oc liiffs frest, oc wær altid hoos hannom met tin hel
ligand, at hånd kunde viselige regiære sine lande oc riger, straffe 
de onde oc beskerme de godhe, wnd hannom altid god lycke, 
framgang, tro raad oc wndersaathe, en fredsomelig regimente 
og seeruinding mod alle sine tiender. Regere oc saa met din 
helligandt al Danmarcks raad, adel oc wndersotte, oc skaffue, 
at de kunde leffue met huer andre i kierlighed, samdregtighed 
oc fredsommelighed. O Herre, vent nu dit milde ansigt til dette 
konge rige, giff oss dinne welsignelser, wer altid wor naadige 
fader, oc see os til gode baade til liff oc siel, for din søns 
Jesu Christi wor Herris skyld. Amen.

Her eptherffolde welsignelsen, oc saa bleff sunget forlæ os 
medt fred naadelig.

Paa det sidste til en beslutning giorde ordinator saadan 
wnderuisning^ som her eptherffolger.

Aller naadigste herre oc kong. Mig tuiler inthet paa at 
eders kong. Mayst. tacker io den almectigste gudt, som haffuer 
paa denne dag met stor herlighedt ordineret oc stadfestet E. 
K. M. tiill konghelig ære, welde oc magt. Oc at eders kongelig 
M. io paakaller hannom oc bedher hannom om wisdom oc for
standt, at eders K. M. motte altid christelige oc wel styre 
oc regiære sine fattige wndersaathe. E. kong. M. wed oc saa 
wel huat der hører besynderligen til kongelig embede, som er,

1) Fførst aff Kong Esechiæ exempel borttage oc øddelegge aff- 
guderi, wrong lerdom oc orsaghe till affguderi etc.

2) Oprette aff ny den rætte christelige religion tiil gudz ære 
oc mendiskens salighedt.

3) Efftherdi saadant kand icke wed magt hollis foruden scholer, 
der fore skulle de forfremmis oc scholetiennere met god 
wnderholdning forsørgis.
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4) Item beskicke i nød oc trang almindelige bededage, at 
affuende gudz wrede oc straff.

5) Att hielpe oc styrcke de fattige i hospitaler oc andenstedz.
6) At beskerme de gode oc straffe de ondhe oc forskaffe det 

saa, at lou oc ret hollis wed mact, foruden nogen persons 
anseelse, oc at haffue it faderligt hierte modt de fromme 
wndersaate.
Summa, en konges embede er at være omhyggelig pro aris 

et focis, pro lege fy pro grege, det er, for sin wnderdaners 
siæle oc legomme, oc legge vind paa at beskerme gudz hellige 
lou mod dennom, som haarnackelig mett groffue synder offuer- 
træde dem. Her se wi huor fore gud haffuer beskicked øffue- 
righedt i werden, oc paa det hand kand dette lycsalige wdrette, 
da bør disse dyder at være forhanden i en regentere, som er at

1) hannom bør først at wære gudffrygtig och haffue gud for 
øyen wdi alle sine gerninger, ti gudfrygtighed er en mo
der til alle godhe dyder.

2) Till det andet bør hannom at være wiis oc forstandig, 
at hand kand klogelig regere oc wide, naar hannom giffuis 
godhe rodt. Optima est respublica, quæ a sapientibus gu
bernatur, siger Plato.

3) Til det tredie skal hand wære sandru, icke elske løgn, 
falske widnisbyrd oc beiackere.

4) Til det fierde, retfferdig, det er, icke sige dom aff før end 
sandhed er wdspurt, oc begge parter ære hørde i rætte. 
Her skal øffrighedt eptherffølge Alexandri Magni exempel, 
som holt det ene øre til for den, som klagede, oc beua- 
rede det andet til den, som klagedes paa.
Aff dette, som nu sagt er, kunde vi nogerlunde formerke, 

hvilken suar byrde wor naadigste Herre er paalagt i dag. Den 
simpel almue anseer eckon den skinnende krone oc wduortis 
herlighed, men mand tencker icke huadt der er skiult wnder? 
som er omhu, sorg, fare oc atskillig tynge; der for sagde kong 
Anthigonus rettelig, at kongelig mact er en skinnende treldom, 
som oc saa poeten Juuenalis schriuer: Semper habet varias 
immensa potentia curas, Item Sustinet innumeros fulgens diadema 
labores. Summa, den øffrighed, som rettelig acter sit embedhe, 
tryckes met større tynge end nogen kand betencke, kronen 
oc guldkiæder ere suare at bære.
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Dette skal da være E. K. M. trøst i sorg, nød oc fare,
1) Først at E. K. M. wed, at dette kongelige embede oc mact, 

er gudtz egen orden oc skick. Oc at Eders K. M. er 
rettelig wduold oc kallit til kongelige regimente, oc at gud 
wil wære hoos denne sin orden oc skick oc giffue god 
lycke oc fremgang!).

2) Item at gud will beuare E. N. K. M. vedt sine hellige 
engle, som der stor i psalmen, at herrens engel giør en 
wold omkringh dennom, som hannom frycter.

3) Til det tredie er det eders kong. M. trøst, at der giørs 
idelig bøn til gud i alle disse lande oc riger aff alle pre- 
dicke stoler for eders Naadis kongelig Maiestat.
Lader oc saa oss, som ære hans K. M. vnderdanere, al- 

uorligen tacke gud, at woris wduolde kong er nu kronit, at 
wi vide nu huo ther er, nest gudt, wor øuersthe øffrighed, oc 
huem wi skulle fly till i nød oc trang oc beklage os fore, 
naar oss skeer wold heller wrætt.

Lader oss hedre oc ære hannom, frycte hannom, wære 
hannom hørige oc lydige, elske hannom oc idelig bede for 
hannom till gud i himmelen, oc met hans kongelig Mt. mod rigens 
fiender woge liff oc godtz, naar behoff giøris. — Nu (Gud ske 
euig loff) ære wi lycksalige i dette rige, wi haffue gudtz ord 
rent oc wfforffalsked, aff huilcked wi haffue en induortis fred i 
hiertet. Saa haffue vij oc saa vduortis fred oc rolighed, oc 
wide huem wort ypperste hoffuit ær her i riget. Der till met 
er her god tid i landet, mett al den deel wi haffue behoff til 
wor legoms wnderhollning. Nu giørs her besynderligen tuende 
ting behoff, det første er en god politi, at øffrigheden kunde 
vogte paa deris embede, oc wnderdanen kunde giøre det dennom 
tilhører. Det andet, at huer aff oss kunde giøre en aluorlig 
poenitentze, at wi skulle icke met wore store oc mangffoldige 
synder forkaste gudtz naade oc lade paa oss igien hans heffn 
oc wræde. Giørs fordi storlige behoff, at wi alle leffue i en 
idelig oc aluorlig poenitentze.

Den almectiste gud se sin fred offuer Eders kongelig 
Maiestat, oc beuare eders kongelig Mtz. wdgang og indgang 
fra nu oc til euige tid. Amen.

Danske Samlinger. IV. 11
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En kort Fortegnelsse huorledis Altingist met Drotningens 
kroninge handlis oc forholdis skall.

For thet første, skall kircken paa thet herligst beprydes 
met Tapetzerij, skal oc giøris it interstitium, oc emellom rum, 
hart ved Altarit, som den vdualde Drotninge kand indgaa vdi 
oc ther skiffte oc foruandle hendis naadis kleder.

Siden naar hendis naade skulle nederføris alf slottit oc 
wdi kircken, skall altingist saa holdis, som effterfølger.

Først, skulle alle Hoffsindere och Addelen, som er her til
stede, gange for vognen. Nest elfter thennom skal Johannes 
Baptista herolden ride vdi hans habit oc herolds kledninge, 
elfter hannom rider alt Raadet, oc nest for vognen Holfme- 
steren1), som skal føre for hendis naade en aff Rigens Regalier, 
som er kronen. Udi Vognen for2) Drotningen sad Churfurst- 
inden3) og hendis naadis moder Elizabeth Hertuginden af Me- 
kelborg.

Oc skulle iiij af Raadet, som er Erich Rud, Jørgen 
Marsuin, Peder Gyldenstierne oc Erich Podbusch 
bære himlen olfuer hendis naade, naar hendis naade treder aff 
vognen oc gaar wdi kircken, oc Peder Bilde bar kronen ind i 
kircken for hende.

Sammeledis naar hogmelte wdualde Drotninge kommer wdi 
kircken oc bliffuer indførd wdi hendis naadis tilforordnede 
stoell, skulle thuo aff Rigens Raad, som ere Hoffmesteren oc 
Holger Rosenkrantz, som leder hendis naade fra vognen ind 
i kircken, nederfalde paa theris knee for Altarit, siden igien op- 
staa, oc kronen paa Altarit nederlegge oc ther elfter hengaae, 
wdi theris tilforordnede sted.

Elfter at thette er skeed, skal Ordinator4) træde for Altarit, 
iføre sig en Reuchlin oc en Chorrkappe.

Oc halfue hoss sig staaendis tuende prester, M. Niels 
Golding paa den høyre side oc M. Hans Thomissøn paa 
den nørre side, huer kledde wdi en Reuchlin allene.

Oc naar Ordinator haffuer giort sin bøn for Altarit, wender

x) Peder Oxe.
*) □: Iigeoverfor.
8) Frederik den Andens Søster Anna, Churfyrstinde af Sachsen.
4) Sjællands Biskop, Dr. Povel Madsen.
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hånd sig om, oc haffuer en Oratz oc tale till alle forsterne oc 
folckit, som forsamblit ere, wdi saadanne form oc maade som 
effterffølger:

Hogborne førster oc herrer, edle oc strenge Danmarckis 
Rigis Raad oc alle andre edle oc wedle, wnge oc gamle, som 
her forsamlit ere. Effterthi thenne kongelig kroning nu er for 
hånden, oc thisse lande gierne begere, at theris wdualde 
Drotninge wdi dag met kongelig krone maa kronis oc æris, oc 
ther met wdi gudz naffn for en Drotninge bekrefftis, saa wil 
ieg, som then thenne befalinge paalagd er, her om giøre 
nogen kort beretninge.

Oc for tliet første, huad min person er anrørendis, giøris 
icke behoff, ther om synderlig vijt at tale. Effterdi thet er (Gud 
være loffuit) nu alle oc huer nock som bekiendt, at ingen 
gierne (ther som thet ellers skal gange vel til) indtrenger eller 
nøder sig til nogen befalning, geistige eller verdslige, med 
mindre en hånd ther til louligen bliffuer kaldit, saa forhobis 
ieg ther fore, at ingen giør sig nogen tuil der paa, at ieg io 
rettelig her til kaldit er.

I hafrue nu ocsaa alle seet, at thisse Rigens Raad haffuer 
offrit gud thenne kongelig Regalie, kronen, her paa Altarit, at 
then igien wdi guds naffn then wdualde Drotning skal paasettis. 
Oc efftherthi Altarit er mig vdi dag befalit, bekiender thisse 
Rigens Raad thet met, at saadanne guds werk, formiddelst min 
ringe person, som er Christi tienere, skal wdrettis.

For det andet, skal thenne kongelig kroninge, paa wor 
danske maal forhandlis, paa thet at thisse Rigers vndersaatte 
och indbyggere, klarligen kunde forstaae hvad kroningen oc 
the Ceremonier, som ther hoss skulle brugis, haffue at betyde.

For det tredie, effterdi wi nu alle wide huad for en syn
derlig velgierning thisse land oc riger er vederfaret, i thet at 
gud allmectigste hånd haffuer saa naadelig stillet then langua- 
rindis oc skadelig krig og feigde, oc igen opret en erlig god 
oc bistandig fred i thisse land oc riger, tha vill ieg haffue 
ether alle formanit, at wi aluorligen tacke den naadefuld gud, 
ther haffuer effter saadan gruelig krig aff sin faderlig barm
hjertighed hulpit kon. Mat. wor allernaadigste herre til fred oc 
rolighed, oc siden nu strax giffuit oc tillforordinerit hans Mat.

11
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thenne vdualde Drotninge, som wdi samme fred met kongelig 
ære kronis skall.

Wi ville oc fremdelis bede vdi Christi naffn, at saadan all- 
sammen maatte skee gud till ære, hans kon. Mat. oc thisse 
land oc riger til ydermere bistandige fred oc god lycksalig re
gimente, thet giffue oss gud fader søn og hellig Aand. Amen.

Wi skulle oc ther hoss wide, at thisse kongelig Ceremo
nier, som mand her hoss kroningen bruger, icke skulle acthis 
for noget vnyttigt tieniste, men at wære høyelig fornøden for 
thisse rigers landz oc vndersaattis skyld, huilcke gierne begære 
at see at theris vdualde Drotninge, wdi kircken, ligesom aff 
gud ther met bliffuer confirmerit oc bekrefftit.

Ther till met haffue oc thisse Ceremonier en gudfryctig be- 
tydelsse aff gudz ord, effter som wi met gudz naadis hielp her 
effter ville videre faa at høre.

For thet sidste, effterthi ingen forsambling kand wære lyck- 
salig eller glædelig wden gud allmectigste er ther self neruæ- 
rindis tilstæde, wille wi alle sammen alluorligen bede, at gud 
met hans naade ville være hoss oss vdi thisse dage, then stund 
thenne fyrstlige fryd oc kongelig prang varer, at inthet sig 
skulle tildrage, huor aff gud kunde skee fortørnelsse oc oss 
siden kunde angre oc fortryde, men at wi ther effther maa sige, 
gud vere loffuit, at alltingist er saa gledeligen oc vel tilganget, 
tagindis her wdi exempel aff then fromme, hellig oc gudfryc- 
tige Job, huilcken wdi lige made bad for sine sønner oc døtter, 
ther the giorde huer andre gestebud, at inthet som wret war, 
sig theroffuer skulle tildrage, som thennom kunde regnis til 
synd. Gud allmectigste vill vnde oss, at wi maa saa vere lystig 
vdi thenne giedelig tid, at wor gledskab icke skal omuendis till 
dorskab, men at wi io maa haffue gud hoss oss, met hans 
hellige engle, oc formiddelst theris beskyttelse naadelig beuaris 
fra =alt det oss kand were skadeligt bode till siæl oc liff. Amen.

Thette maa nu saa kortelig wære sagd for en indgang tbil 
denne kongelig kroning. Nu wille vi vdi Jesu naffn gaa ner
mere til sagen.

Then hellig Apostel Paulus siger merckelig til Timotheum, 
i det første breffs fierde Capitell, at alle gudz gode Creatur hel- 
liggiøris formiddelst ordet oc bønnen, saa hører fordi oc samme 
tuenne stycker som er gudz oc en Christen bøn, besynderlig till



165

at begynde oc fuldkomme thisse kongelig ceremonier, huor aff 
øffrighedens stat kiendis icke alleniste at vere en verdzlige, 
men ocsaa en hellig ting. Saa ville wi fordi nu først høre 
guds ord om samme øffrigheds stat.

Ther nest leser then prest1), som staar paa den høygre 
side ved altarit aff det 13 Capitel til de Romere som effter- 
følger.

Saa skriffuer Sancte Pouel til de Romere i det 13 Capitel:
Huer mand skall være øffrighed vnderdanige, som haffuer 

mact offuer hannom, thi der er ingen øffrighed vden aff gud, 
oc huor som øffrighed er, den er skicked aff gud, huo som nu 
setter sig imod øffrigheden, hand staar imod guds skickellse, 
oc de som imod staa, de skulle faa en dom offuer sig, thi de 
veldige ere icke de gode gieminger, men de onde till fryet, 
oc wilt du icke fryete dig for øffrigheden, da gør det som 
gaat er, saa skall du haffue loff aff hannom. Thi hand er 
gudz tienere, dig till gode. Men giør du det, som ont ere, da 
fryete dig, thi hand [bær] icke suerden forgæffuis, hand er 
guds thienere, en heffnere til straff offuer dennom, som giør 
ilde. Saa verer nu vnderdannige for nøden, oc icke alleniste for 
straffens skyld, men ocsaa for samvittigheds skyld, derfore skulle 
j oc giffue skat, fordi de ere guds tienere, som skulle for
fremme saadan beskermellsse; saa giffuer nu huer mand det, 
som j ere skyldige, skat den, som bør skat, told den, som bør 
told, fryet den, som bør fryet, ære den, som bør ære.

Strax hand thette haffuer wdlest, begynder den anden 
prest2), som staar paa den venstre side, aff then første Sancte 
Peders sendebreffs anden Capittell.

Saa scriffuer Sancte Peder i sit første breffs anden 
Capitel.

Wærer all menniskelig skick vnderdanige, for herrens skyld, 
vere sig kongen som den øffuerste, eller høffuitzmend som de, 
der vdsenndis aff hannom, til heffn offuer missdedere, oc de 
fromme till loff, thi det er guds vilie, wi skulle met velgier- 
ninger tilstoppe de daarlige menniskers mund, som de der ere 
fri, och icke som j haffde friheden til ondskabs skiull, men som

x) M. Niels Kolding. 
*) M. Hans Thomæsøn.
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guds tienere, giører huer mand ære, elsker brøderne, frycter 
gud, ærer kongen.

Siden taler Ordinator videre:
Wi ville nu for thenne tids korthed lade staa tilbage, alt 

huad ther talis om øffrighed vdi thet gamle testamente, oc 
lade oss nøyge met thisse tuende Apostoliske lectier, som nu 
bleff oplæst aff thet ny Testamente, vdi huilcke klarligen giffuis til- 
kiende, thet mest fornøden ere at vide om øffrighed, som er at gud 
allmectigste haffuer ordinerit og indskicket øffrigheds stat, som 
wi høre her Apostelen met klare ord bekiende, at ther er ingen 
mact, thet er, ingen øffrighed, wden den som er aff gud, huor 
aff bode øffrighed oc vndersaatte paa mindis om theris embede.

Øffrighed paa mindis, at effterthi the vide, at de ere til- 
skickede aff gud selff, til saadan øffrigheds befalning, tha skulle 
the først oc fremmerst oc offuer alt frycte oc elske gud, og 
holde hannom stedze oc altid for øyen, at de i alle made 
kunde skicke sig bode mod gud oc theris vndersaatte, at the 
alltingist maa beskicke elfter gudz egen vilie, hannom til ære, 
theris vndersaatte till gaffn oc beste, oc then Christen kirckc 
till bistand. Thi det er det, den hellig Prophete Esaias vill paa 
minde all Christen øffrighed vdi sit 49 Capitell, huor hånd saa 
siger, kongerne skulle vere din fosterfedre oc theris Drotninger 
skulle være theris Amer.

Wdi lige made paa mindis ocsaa vndersaattene om theris 
embede, at effterdi de vide oc forstaa, at gud haffuer selff or
dinerit oc indskicket øffrigheds stat, tha skulle de holde theris 
øffrighed vdi tilbørlige act oc ære, lige som guds thienere, ia 
ligesom gud selff, huilcken ther haffuer skicket thennom till 
saadan øffrigheds befalning, huor for Dauid hånd oc saa kalder 
dennom guder vdi sin 82 psalme.

Huem anderledis giør, hånd forseer sig icke alleeniste 
mod verdslig øffrighed, men oc saa imod gud selff, som saa- 
danne øffrigheds stat haffuer ordinerit, oc ther met opuecker 
guds retferdige vrede, heffn oc straff offuer sig, som Apo
stelen her klarligen giffuer tilkiende oc mange Exempler nock 
som beuiser.

Oc thet er nu nock sagd aff gudz ord, huorledis at øff
righeds mact er aff gud, nu ville wi legge her til en Christen 
oc gudfryctig bøn til gud vor himmelske fader, met huilcken
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øffrigheds stat vdi lige made beuises, ligesom gud selff, ther 
saadan stat haffuer indskicket, at wære en hellig ting oc gud 
vel behageligh.

Lader os fordi allsammen bede.
Her falder Ordinator ned paa sine knee oc sidendis ned- 

uend i mod folckit leser hånd med høy røst Fader vor, du 
som est i himmelen etc.

Naar Ordinator nu haffuer vdtalet, leger organisten, oc da 
skulle førstinden, churfurstinden Anna, oc Elizabeta hertug
inden aff mekelborg opløsse then udualde Drotningens haar, 
saa thet nederslais paa hendis naadis skuldere.

Oc strax der effter skulle thuo aff Rigens Raad, Hoffmester 
oc Holger Rosenkrantz, følge hende til Ordinatorem vdi 
førstlige klæder, oc icke vdi Drotninge klæder, for huilcken hun 
skall nedfalde paa kneen, oc skall hånd vende sig fra altarit emod 
hendis naade oc en aff for?? Raad, Hoffmester, holder thisse 
effterscreffne ord til hannom.

Verdige herre oc fader vdi Christo, wi bekiende, at gud 
haffuer naadeligen giffuit oss thenne vdualde Drotninge, huor 
for wi hans guddommelig Maiestat aff hiertet betacke, oc bede 
oc begære, at j som en Christi tienere, oc en Ordinator vdi 
denne handell, ville vdi gudz naffn hogmelte vdualde Drotninge, 
met the Regalier, som høre til slig verdighed oc mact, som en 
Drotninge bør, confirmere oc bekreffte.

Ordinator suarer som effterfølger:
Edele, strenge og velbørdige herrer, Rigens Raad, efftherthi 

i mig paa thisse rigers vegne vdi thenne handell her till at 
bruge saa haffue kaldit, oc ieg gierne bekiender mig plictige at 
være, ether ther vdi at tiene, will ieg oc saa vdi gudz naffn 
aff hiertet gierne gøre, huad i begære, som en thienere Christi, 
hannom til loff oc ære oc thisse riger til gaffn oc beste.

Ther eflter tager Ordinator Saluen oc saluer hendis naade 
paa then høyre arm emellom haanden og albogen korssuiss 
met tommelfingeren, oc siden forklarer hånd huad samme 
saluen betyder.

Thenne saluen haffuer verrit brugt, icke alleniste hoss Jø
derne, men oc saa hoss Hedninge, som then bibliske historia 
giffuer klarligen tilkiende.

Oc besynderlig betyder saluen, at lige som hun vdi sig
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self? er en dyrebar oc kostelig velluctende ting, ther linner oc 
stercker ledemodene, oc giør ith lystigt oc glad ansict, som 
wor herre Christus oc selff giffuer tilkiende hoss Mattheum i 
thet siuende: Naar du faster, siger han, saa salue dit hoffuit 
oc too dit ansict, at du icke seer sorrigfuld, men glad ud, saa 
læris wi her aff, at øffrigheds stat er saare velbehagelig, baade 
hoss gud oc mennisken, ligesom gud selff haffuer ordinerit oc 
indskicket, som nu tilforn sagd en

Thisligiste paa mindis oc huer from oc gudfryctig øffrig- 
hed met thenne saluen, at the huer vdi sin stad, icke skulle 
tirannisere offner theris vndersaatte, giøre thennom vold oc 
vret, men megit mere, findis milde mod thennom oc naadige, 
ligesom the oc kaldis naadige herre, naadige frue.

Oc elfter at hand haffuer endt sin tale om Saluens bety- 
delsse, taler hand til Rigens Raad, som effterfølger:

I gode herrer Rigens Raad, fører hendis naade vdi hendis 
naadis tielt, lader hendis naade i føre Drotninge kleder, oc 
setter hendis naade siden vdi Drotninge stoell, lader oc thenne 
hendis naadis tieltis dør bliffue obenstaaendis, thi hendis naade 
skal hereffter verre vdi Drotninge standt oc verdighed, gud till 
ære oc thisse lande till nytte oc beste.

Her effter leger Ordinator chorekappen aff, tager en hagel 
paa oc siden siunger cantores kyrieleyson.

Ther effter gloria in excelsis oc siden framdelis leser Or
dinator Søndags collect.

O allmectige gud Himmelske fader, du som tilforn vedst 
alleting og kand icke besuiges, wi bede dig ydmygeligen, at du 
vilt tage fra oss, alt det som er skadeligt oc giffue oss thet, 
som oss kand være nytteligt bode til siæl oc liff, formiddelst 
vor herre Jesum Christum, som met dig leffuer og regnerer, i 
Hellig Aands Enighed, en sand gud fra euighed till euighedt. 
Amen.

Siden leser en aff presterne, M. Hans Thomissøn, Søn
dagens Epistel staaendis paa alterfoden.

Dominica 7 trinitatis.
Epistelen bescriffuer oss Sancte Pouell till de Romere.
Kiere brødre, ieg maa tale menniskelig ther om, for ethers 

kiøds skrøbeligheds skyld, ligesom j haffue giffuit ethers lim- 
mer til vrenligheds tienste, oc fra en vretferdighed till en
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anden, saa giffuer nu ethers limmer til retferdigheds tieniste, 
at de kunde bliffue hellige; thi der j vaarsyndsens tienere, da 
vor j fri fra retferdighed, huad haffde j nu paa den tid for 
fruct? aff huilcket j nu skamme ether. Thi enden der paa er 
døden, men nu ere j fri fra synden oc er bleffne guds tienere, 
da haffue j ethers fruct, at j bliffue hellige, oc vinde det euige 
liff. Thi døden er syndens sold, men gudz gaffue er thet euige 
liff i Christo Je6u vor Herre.

Ther effter siunger cantores igen. Dereffter bleser Tro- 
meterne, oc i det samme tager thuo aff Rigens Raad, Hoffme- 
ster oc Rosenkrantz den vdualde Drotninge, følger hendis 
naade fra tælten ved altarit oc setter hendis naade paa Drot- 
ningestolen, oc Ordinator taler til hendis naade som effter- 
følger.

Hogborne førstinde, naadigste frue. Ethers naade skal 
tacke gud, oc saadanne ære oc mact aff hans guddommelig 
Maiestat med tacknemmelighed annamme, thi den største ære 
paa iorden, som en frue kand vederfaris, vederfarer ethers 
naade vdi thenne dag. Ethers naade er saluit, kronen er 
forhaanden, huilcket alt er ære oc mact oc betyder idell 
fred oc naadefuld regimente. Gud velsigne ethers naade, oc 
lade altingist her met skee, hans guddommelig Maiestat til 
loff oc ære, oc thisse lande till gaffn, beste og bistand.

Naar Ordinator haffuer endt denne tale, tager hand kronen 
aff altarit, oc holder siden thisse ord till Rigens Raad, som 
effterfølger.

J edle Rigens Raad. J haffue befalit mig denne kroninge, 
ieg formaner ether nu, at j træder her fram, oc met mig 
hielper at sætte ethers Drotninge kronen paa, thi saadanne ære 
bør ether met rette.

Ther nest setter hand hendis naade kronen paa met thisse 
effterfølgende ord.

Naadigste Drotninge, vndfanger aff oss rigens krone, vdi 
naffn Faders, Søns oc hellig Aands, gud giffue løcke, naade oc 
velsignelsse, at ethers Maiestat bliffuer alle Fruer en ære, 
trøst, fryd, oc thisse riger en krone, ther till ville wi alle glæde 
oss, tacke gud oc sige Amen.

Siden vender Ordinator sig mod Drotningen, taler om kro
ningen, oc framfører mange herlige sententzer aff then hellige
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skrifft, huor ther talis om kronen, oc thet met skønne lignelser 
bepryder vdi saa made, at ligeruiss som kronen skicker sig fin 
oc vel om hoffuedit, saa staar det oc vel till, naar øffrighed 
oc vndersaattene holde tilsammen.

Huilcket Ordinator ydermere selff kand amplificere, dog at 
hand bliffuer vdi de terminer, som thertill høre, oc siger hand 
som her effter følger.

Thette er oc en saare deylig Ceremonie, at mand setter 
saadan høy øffrighed kronen paa hoffuedit, huor aff thenne 
høytid ocsaa haffuer sit naffn, at hun kaldis Drotningens kro- 
ninge, oc for hues skyld wi nu besynderligen her forsamb- 
lede ere.

Saa haffuer mand forthi besynderlig at acte, at thenne 
krone er icke aff bly, kaaber eller tin, icke heller aff sølff for
gylt, som kunde synes andet oc bedre end hun vaare, men det 
er en guldkrone, aff got oc purt guld, huor aff øffrigheden 
paa mindis, først om retsindig oc sand guds dyrckelsse, ther 
nest oc saa, ath the skulle hantheffue oc fremdrage then rene 
pure oc sande Christi lærdom, ved fromme oc gudfryctige lerde 
mend, som kand predicke oc lere vdi kircker og jskoler, at 
then samme lerdom wforfalskit kand beuaris oc saa till theris 
effterkommere.

Ther nest lige som kronen er tilsammen sæt met sin led, 
saa hun skicker sig fin oc vel om hoffuedit, saa gaar thet oc 
vel til! vdi land oc riger, naar øffrighed, huilcken hoffuedit be- 
mercker, oc vndersaattene, huilcke kronen betyder, komme 
offner eens, saa at de ere samdrectige oc holder tilsammen, 
thi der ved bliffuer land oc rige bekrefftede, huilcke hellers 
icke kand bliffue bestandige, som mange historier oc daglige 
forfarenhed nocksom giffuer tilkiende.

Wed the Eddelstene vdi kronen forstaaes Edelmend, Ri
gens Herrer oc Raad, som kaldis kongens tro mend; the 
skulle skinne vdi kronen, lige som perler i guld. Thet er, the 
skulle liuse iblant folckit i kongerigit, at the skinne for andre 
met all gudfryctigheds oc dydeligfheds] exempel, at the gøre selff 
det som ret er, oc skaffer ocsaa andre ræt, oc met all tro- 
skaff holder sig till hoffuedit, thet er, till theris rette øffrighed.

Her hoss see wi, at thenne krone er aaben offnen till 
mod himmelen, huilcket betyder, at offner alle verdzens øff-
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righed er then høyeste øffrighed, gud i himmelen, som er en 
herre offuer alle herrer, oc en konge offuer alle konger, huor- 
faar skal huer Christen øffrighed frycte gud, oc giøre alle sine 
gierninger, baade lønlige oc aabenbare, lige som for guds 
ansict.

For thet sidste skal wi oc acte, at lige som thenne krone 
er suar oc tynger hoffuedit, saa er vdi øffrigheds stat icke at 
acte oc ansee alleniste then uduortis prang oc herlighed, som 
ther hoss skinner, men ocsaa then stuore tynge oc besuering, 
der henger hoss oc øffrigheden paaleggis, naar the tager 
kronen paa hoffuedit, oc thennom vdi saa mode befalis land oc 
rige at forestaa.

Huorfor ocsaa alle fromme oc tro vndersaatte bør stedze 
oc alltid, som ocsaa Sancte Pouel befaler, al bede gud for 
theris herre oc konge oc anden øffrighed, at gud vill være hoss 
thennom oc som then ipperste konge og regenter forskaffe at al- 
tingist ved theris fredsommelig regimente maa ske gud till 
ære, hannom selff oc theris vndersaatte till all lycke oc velferd 
oc till euig gled oc salighed.

Thette maa nu effter thenne tids ledighed være nock 
sagd om thenne kongelig kroninge, huilcken er thisse land oc 
riger og alle stater en besynderlig ære.

Gud allmectigste vill benedide oc velsigne vor naadigste 
Drotning, Drotning Sophia, at hendis N. effter hendis N. naffn 
maa voxe oc forfremmis vdi alle christelig oc fyrstelig vissdom 
oc forstand, sampt vor naadigste herre oc konningh, konning 
Friderich, at Hans Kon. Mail ocsaa effter hans kon. MaiS naffn 
maa være en fredsommelig herre oc konge, at thisse land oc 
riger maa saa formiddelst fred och wissdom regeris lenge oc 
well’, till gudz ære oc theris egen velferd oc salighed, thet 
giffue gud Fader, Søn oc hellig Aand. Amen.

Effter lhenne tale lager Ordinator Drotningen, met tilbørlig 
reuerentz vdi haanden, oc strax der paa begynder Trometteme 
at blesse, oc huess anden spill oc instrumenter for haanden er.

Ther nest begynder Ordinator met the thuo prester Te 
Deum Laudamus oc siden siunger Cantores thet ud choraliter 
tantum.

Ther effter leser Ordinator denne Collect.
Herren være med ether.
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Lader oss nu alle bede.
Wi tacke dig herre gud, himmelske fader, at du aff din 

guddommelig godhed, saa naadelig hafluer giffuet oss denne 
Drotning, wi bede dig ydmygeligen ansee disse land oc riger 
oc thennom met vort naadige Drotning altid vel beuare, vnder 
din guddommelig beskermellse, ved din Elskelig Søn, Jesum 
Christum, vor Herre. Amen.

Siden giør Ordinator sidst velsignelse oc ther efter siungis 
Forlæ oss med fred.

Oc strax der effter blæsis vdi Trometerne og hendis naade 
føris paa slottit igen.
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Smaastykker.

1.
Et Sagn om Sven Felding.

Meddelt af O. Nielsen.

Om den fortrinsvis jydske, men ogsaa i Norge og Sverig kendte, Sagn
helt, Sven Felding, har Kaptejn Svend Grundtvig tilvejebragt en stor Sam
ling Sagn og andre Oplysninger i sin Udgave af Danmarks Folkeviser, hvortil 
Professor Bugge har føjet den særdeles interessante Formodning, at Navnet 
Sven Felding er en Forvanskning af den i de oldnordiske og oldtydske Kvad 
og Sagn forekommende Sinfjotle, Søn af Sigmund Volsungsson. Nedenfor 
meddelte Sagn kan vel ikke give noget yderligere Bidrag til nærmere Løs
ning af dette Spørsmål, men da det er noget forskelligt fra de andre Sagn, 
har det dog nogen Interesse. Det er opskrevet af Kaspar Peter Rothe om
trent 1760 og findes i et Bind mellem andre af hans Optegnelser i Addita
menta i Kvart, Nr. 141 på Univ. Bibi.

I Hads Herred i Falling By, en Fjerdingvejs eller halv
anden fra Åkjær beliggendes, er den i vore danske Kæmpeviser 
bekendte og berømte Kæmpe Sven Felding født. Han har 
tjent på Åkjær Gård for Gårds- eller Stalddreng, hvorfra han 
en Juleaften blev udsendt af Fogden til Århus forat hente til 
Fogden hos Skræderen en Klædning til Helligdagene, men kom 
ej længer fra Gården end p. pt. en Fjerdingvej, hvor han lang
ede til en Høj, som kaldes Guldhøjen. Der maatte han 
stanse og kunde ikke gå videre frem, så gærne som han 
vilde, men præsenterede sig tilsidst for ham en gammel Mand, 
som bad ham trine ned med sig under Bjerget. Sven und
skyldte sig vel formedelst det Ærende, ham var overdraget og 
befalet, men den gamle talte ham Mod ind, at han ej skulde
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kære sig om noget, såsom hans Ærende vel skulde blive uden 
dets forrettet. Sven gik da med ind og blev ham af Manden 
forevist en usigelig stor tung Stang Jærn med Forespørsel om 
han vel kunde løfte det, men da Sven havde forsøgt og svaret 
nej, gav Manden ham en Liqueur at drikke, hvorpå Sven 
nogenledes kunde lette Byrden, og da Manden 3 Gange havde 
givet ham af Liqueuren, tiltog hans Styrke således, at han 
kunde bære Jærnet som en Fjeder, hvorpå Manden igen lod 
ham gå, og da han kom ud af Bjerget, fandt han sin Hest 
med Fogdens Klædning på og red dermed hjem til Gården. 
Samme Juleaften toge Husets gemene Karle Fornøjelse udi at 
fixere Drengen med allehånde, men Drengen blev vred, tog en 
af de stærkeste Karle i én Hånd og kastede ham på Køkken
skorstenen som en Visk. Siden prøvede han sin Styrke på et 
Par Kør, som stode i Båsen sammen og stangedes, ti da ingen 
af de voksne Karle eller Røgterne kunde skille dem ad, gik 
han imellem dem, tog en Ko i hver Hånd og satte dem så
ledes i de næste Båse, hver i sin. Siden da han mærkede sin 
overhånds Styrke, begav han sig fra Gården og gik i Kæm
pernes Lag og udførte de om ham bekendte Bedrifter. Hans 
Sværd, som han ordinairement brugte, ser man den Dag idag 
er på Åkjær Gård; det er just 3 sælandske Alen langt, deraf 
occuperer Fæstet alene næsten, dog ej fuldt, en Alen. En 
Fjerdingvejs ongefær fra Gården er en liden Bro på Århus- 
Vejen, som endnu kaldes Sven Feldings Bro, dernæst ved ser man 
Rudera af en Stald, som kaldes Sven Feldings Stald, hvilken 
han skal have haft under Jorden; derved stod i forrige 
Tider en stor Eg, hvori var en stærk Jernkrampe og Ring, 
hvorved han har plejet at binde sin Hest, men denne Eg er i 
Oberstinde Rosenørns Tid af Vinden kuldkastet og siden bort
ført. Hans Øllebrødspotte skal findes på Sjelleskovgård ved 
Sæbygård og holder en Fjerdings Mål.

I Falling Kirke på et Vindve i Koret findes et gammelt 
Våben i Glasset indbrændt, som foregives skal have været Bi
skop Absalons Våben.



175

2.
Et lille Bidrag til Christiern II.s Historie.

Meddelt af Biblioteksassistent Soph. Birket Smith.

Originalen til det nedenfor aftrykte Aktstykke tilhører Skagens Byarkiv, hvis 
ældre Afdeling for Tiden opbevares i Universitetsbibliotheket.

Frederick, met guds node Danmarcks, Wendis etc. ko- 
ningh, wdtuold koning tiill Norige, hertug i Slesuig, Holstenn etc.

Vor gunst tilfornn. Wider, at wij nw wdj sandingenn haffue 
forfaret, at wor oc Danmarcks rigis obbenbare hende, koning Gri- 
stiernn, haffuernw giffuet seg wdj søenn met nogre skib oc it tall 
krigs folck at arge paa oss oc wore land, rige oc wndersotte, 
oc acthe wij met thet alderførste wdj foraaret at wdtgiøre j 
søenn the fleste orlogs skib, somm wij kunde affstedt komme, 
paa thet at wij kunde nederlegge samme kon. Gristierns skib 
oc magt oc sinden holde wore strømme saa renne, at i oc andre 
wore wndersotte kunde fredtsommeligenn besøge theris nering 
oc bering indenn og wdenn lands, huor thenem behoff giøris, 
huilcket wij haffue aluorligenn offuerueget met wort elskelige 
Danmarcks rigis rodt, somm her nw tilstede ere. Thii bede wij 
ether oc wille, ati rethe ether effther at wdtgiøre oss aff ethers 
by femthenn gode dulig karlle met enn ethers borgemester oc 
enn rodtmandt ther iblant met harnsk oc werie, kost oc spi- 
singe, som the well met beriit kunde frann medtfaste oc ind 
tiill Sanctj Michels dag, oc atj beskecket faa, at forne xv karlle 
ere wdenn al forsømmelsse wdj Københaffnn met forne harnsk, 
verie, kost, spissinge, medtfaste søndag først kommendis at al
der sennist; wij wille ther besørge oc lade ether foruisse ind paa 
wore egenne orlogs skib oc acthe tha met guds help at wdt- 
skecke wore skib oc flode saa stercke wdj søenn oc lade giøre 
enn endelig ende paa thenne lange feide, saa at wore wnder
sotte mwge bliffue sindenn met fredt oc eke saa hordeligenn 
besuoris met fremmede krigs folck eller andre slig besuoring. 
Thij beuisfier ether her wdj somm gode villige oc tro vnder- 
sotte bør at giøre, huilcket oss inthet tuiffuell, oc lader thett 
engen lunde, thij at wij oss ther wisseligenn tiill forlade. Be-
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falendis ether gud. Screffuet paa wort slodt Hathersløff Sanctj 
Morthens dag, ar etc. Mdxxxj wnder wort signet.

Udskrift: Oss elskelige wore kiere wndersotte, burgemestre, rodt oc 
menighedt wdj wor købstedt Skaffuenn.

3.
Nogle Oplysninger om Udgifterne ved Erhvervelsen af 

akademiske Grader ved Ejebenhavns Universitet ved Slutningen 
af det 17de Aarhundrede.

Meddelt af Bibliotheksassistent Ni c. Jacobsen.

Den gamle Klage, at det var forbunden med store og overflødige Ud
gifter at tage en akademisk Grad, havde Christian IV.s reformatoriske Virk
somhed søgt at afhjælpe, og efter endel Modstand fra Professorernes Side, 
der nødig vilde opgive en nedarvet Rettighed, udkom Forord, af 23de Febr. 
1625, som Nyerup har meddelt tilligemed de interessante forudgaaede For
handlinger i sine Universitetets Annaler p. 64—74. Skjøndt der i denne 
Forordning forekomme adskillige Tilfælde, hvor Indskrænkning skulde finde 
Sted, faaer man dog af den intet tydeligt Billede af den Mængde Smaaud- 
gifter, det i de forskjelligste Former paalaae de Kreerede at udrede. I sin 
Dagbog under 17de Juni 1675 anfører Bircherod, at Udgifterne for hans Fa
der ved den store theologiske Doctorpromotion 1675 under Ole Borchs Præ
sidium beløb sig til 230 Rdlr. 3 $ og med Reiseomkostningerne til over 
300 Rdlr. (Bircherods Dagbøger i Uddrag ved Molbech p. 162); men man 
seer ikke de mange smaa Kanaler, der opslugte en saadan Sum, som denne 
var i hine Tider.

Ved at gjennemgaae et Miscellanhaandskrift paa det st. Kgl. Bibliothek 
(Kali. 408. 4) stødte jeg paa en yderst detailleret Optegnelse af samtlige 
Udgifter til Magistergraden for Aaret 1677, der forekom mig at indeholde 
Enkeltheder, der fortjente at fremdrages. Lignende Optegnelser findes i 
Mnskr. GI. Kgl. Saml. 1073 Fol. mellem endel løse Aktstykker til Univer
sitetets og Skolernes Historie. Af disse sidste har jeg valgt det under II 
meddelte Aktstykke, da det i det Væsentligste indeholder de øvrige vedlig
gende, og gjør Indtrykket af at være ligesom en udarbeidet Taxt, eller hvad 
man skal kalde det, fra Universitetet over saadanne Udgifter. Det er vel 
uden noget Aarstal, men man feiler næppe, ved efter dets Form og Indhold 
at ansee det for samtidigt med de øvrige vedliggende Aktstykker, altsaa fra 
Overgangen mellem 17de og 18de Aarh. De ikke meddelte Aktstykker i 
nævnte Pakke ere: »Antegnelse paa huis som vdgifuis til Sumptus Bacca- 
laureatus for Anno 1697«, undertegnet C. Bartholin 10de Mai 1697; en lig
nende for Aaret 1707, der angiver Udgifterne til 355 Rdlr. 4 $ og en An
tegnelse over Sumptus til Magistergraden for 1710, hvorved Udgifterne be
løbe sig til 564 Rdlr. 4 $.*, dog med den Tilføielse: »hvis Convivium be- 
gjæres, betales apparte«, og et Sted er et saadant anslaaet til 200 Rdlr. 
Naar disse Summer forekomme temmelig høie, maa man ikke fra Nutidens
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Forhold slutte tilbage og troe, at disse bleve baarne af en Enkelt, de bleve 
fordelte paa de Flere, der samtidigt toge Graden, (Fortegn. I viser, at der 
var 31 til at dele Udgifterne 764 Rdlr. 1^11/3), men det Forbausende er 
ikke heller de store Summer, men den Maade hvorpaa de spredtes til Høire 
og Venstre i Form af Dueører etc. til de forskjelligste Mennesker. Løvens 
Part fik dog Decanen for det philosophiske Fakultet, og derfor vare disse 
ivrige for at faae Folk til at tage disse Grader. I Bircherods utrykte Dagbog 
vil man ofte finde omtalt, at Professorerne sendte deres Invitations-Patent 
rundt i Provindserne til Bisperne og andre formanende lærde Mænd, forat 
disse skulde bevæge nogle af Præsterne eller Skoletjenerne til at tage en 
Grad. Exempelvis skal jeg anføre, at Bircherod bemærker i sin Dagbog un
der 16de Marts 1708: • Bleve mig fra Just. Raad Dr. Casp. Bartholin Fac. 
Phil. Decano tilskickede nogle Éxemplarier af hans Invitations Patent til 
Magistergraden, hvormed fuldte slig en skrivelse: Velædle og Høyærværdig 
Hr. Biskop, Høytæhrede tilforladendis Ven og Svoger. Jeg forhaaber, hans 
Høyærværdighed icke ilde optager denne min dristighed, at jeg tilsender 
hannem indlagt Programma, med tienstligst begiering, hånd vilde have den 
godhed og formaa nogle i hans Stift af Skolebetienter eller Præster til at 
tage graden. Jeg forlader mig til hans Højærværdigheds altiid befunden 
affeetion imod mig og Universitetet, og nest guddommelig Varetægts erønsk- 
ning over hans gandske Huus, sampt flittig helsen til Velbr. Fru Bispinden, 
forbliver stedse Hans Velædle

Høyærværdigheds, Min Høyæhrede Kiere 
Svogers ydmygste og skyldigste 

tiener
Hafn. d. 10de Marts, 1728. C. Bartholin.«
Ved at sammenligne disse efterfølgende Optegnelser, vil man ganske 

vist finde en ikke ringe Forskjellighed, ja saa stor forekommer den, at man 
næsten venter at finde et indskrænkende Kongebud eller Konsistorial-Beslut- 
ning fra den mellemliggende Tid, men noget Saadant kjender Nyerup ikke, 
og Forskjellen kan maaske endda alligevel forklares. Den første Optegnelse 
med sine Poster om Traktement paa Vinkjældere, Diskretioner til enkelte 
Visemagere, ja til hele Versekræmmerlauget etc. er aabenbart gjort af en af 
de Bidragydende, der har følt Udgifterne i deres Helhed; betragter man der
imod den anden, som ovenfor antydet, som en fra Universitetet udgaaet 
Norm. kunde den naturligvis ikke optage saadanne Enkeltheder.

Til Forstaaelse af enkelte Ting saasom Faklerne, Dragningen, kortsagt 
hele den middelalderlige Pomp, hvormed saadanne Høitideligheder foretoges, 
maa jeg nøies med at henvise dels til Bestemmelserne desangaaende i selve 
Universitets-Fundatsen, dels til den udførlige Beretning, vi have fra Ole 
Borch om Doctorpromotionen 1675, der findes trykt — rigtignok uden An
givelse af nogen Kilde - - i Nr. 24 (Ilte Juni 1837) af »Nordisk Ugeskrift 
udg. af Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse« redig. af M. D. 
Kriger, Fr. Barfod og P. L. Møller. Enkelte Oplysninger ere som Noter 
føiede til Texten.

Danske Samlinger IV. 12
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I.
Expensa til Magist[erii] gradfum] 1677 *). 

Rdlr. %
Decan. D. Ole Bork....................................................300
Hans huuBholderske2)..........................................50
For maaltidet........................................................ 100
hans Huusfolk..........................................................10
D. Ole Worm, og D. Borneman p[ro] petitfione] 

et solut[ione] Problematis............................... 64
D. Jacobæus for Programma at skrive .... 20
Bogtrykkeren for Programmate at trykke ... 6
For 24 bøgger middelmaadig papijr, og | real . 12 2
For Disputat[ionibus] 300 Exempl.......................... 10
Drikkepenge til Bogtrykker-Svendene .... 1
Bogbinderen............................................................... 10
For 30 par Fakkeler.............................................. 17 2
Skolen og StadO Instrumentisterne for Music. . 20
Organisten............................................................... 8
For Klokken hos Kirkeværgeren.......................... 14
Klokkeren.................................................................... 5
For 3 Cathedris...........................................................20
M. Jørgen Hansen, som inviterede............................... 15
M. Niels Biørnskou, som inviterede og gjorde Vers 20 
Betalt paa Gotkiøb*) tractament til Invitatores . 4 4 3

x) I sin Dagbog for 1677 omtaler Bircherod mærkeligt nok slet ikke, at 
Nogen har taget Magistergraden, skjøndt han ellers regelmæssigt anfører 
deres Navne. Under 7de Apr. bemærker han vel, at 60 Candidati dis
putabant sub Olai Borrichii præsidio Laureæ primæ Philosophicæ, og 
under 26de Mai atter 46, og at O. Borch under 29de Mai creerede 
samtlige 106. 1 Programmet angaaende Magistergraden d. 20de Juni
1677 nævnes kun 30 Magistri, medens denne Fortegnelse har 31.

s) Til denne Post svarer i de følgende Optegnelser »For Beklædningen«, 
som Decanens Frue pleiede at besørge. Hvor Bircherod omtaler Udgif
terne ved Faderens Promotion føier han til: »Men min Farbroder og 
D. Schletter kom det noget mindre, efterdi posterior vaar Fiscarius, og 
fik derfor et anseelig Salarium, og utriusque uxor bekom af cæteris, for 
deres Umag med Auditorii ac templi adornatione, item conviviorum 
apparatu, en hæderlig Discretion.« Om de sirlige Punge, hvori Discre- 
tionen overraktes see nedenfor.

8) »Gotkjøb« maa have været en Vinkjælder, ligesom dens mere bekjendte 
Konkurrent »Dyrkjøb«.
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Rdlr. % /3
For 2 Fiolbrune-atlaskes punge underdragen med 

Vederskins-taft1)............................................... 4
Portneren i Regentzen, som bar Programmata 

omkring............................................................... 2
Wersekræmmerlawet............................................... 6
De som oplukke for Hospitfibus] honoratfioribus] 2
Pedellerne for 11 Candidfatis], som vare Bacca- 

laurei å 1 Rxdlr, og 20, som ej vare Bac- 
calfaurei] å 9 er................................................ 41

Ringeren for hver Baccalfaureo] 24.....................
ellers helften, er. . . ................................10 1 8

Rectoris Pige.......................................................... 4
[Summa 764 Rdlr. 1 11 /3.]

IL
Sumptus til Magisterii- og Baccalauri-Graden effter som de nu

paa en tidlang har været sædvanlige.
Baccalauri-Graden.

Foruden de 4 rd. in Specie, som hver gir
til Fiscum Rdlr. $ /3
Decano pro Promotione in Specie.................100
For Beklædningen in Specie............................. 50
Secretarjio] Universitatis pro Programmate. . . 20
Rector pro Sigillis...................................... 4
Professorio pro solutione Problematis .... 20
Præposito Communit[atis] pro Petiftijone ... 26
Scholen, Organisten og Instrumentisterne, som 

leveris til Rect[orem] Scholæ, som Prof. Mu
sices imod quitering............................................26

Pro Subselliis, som og Snidkerne faar sin deel af 20
Pedellernis Salar[ium] af enhver Candidato . . 4

J) Moth forklarer i den ældste Redaction af sin Ordbog • Vederskins taft« 
som det Stof, som er vævet af adskillige Farver Silke blandt hinanden, 
saa det ligesom giver et Skin fra sig, og gjengiver det ved det latinske 
Versicolor. I Optegnelsen angaaende Baccalauri Graden 1707 hedder 
det: »Udi steden for 2 forgyldte punge, som Decani og hans frues penge 
pleiedis at offereris udi 8 Rdlr.« Altsaa havde man dengang strøget Pun
gene, men ikke Udgiften til dem.

12*
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Rdl. ß
Ringerens............................................................... 1
Ministro Acad[emiæ] Senior[i] pro Juramento. . 4
For Papiir til Disputatzen og 2de Programmata

effter Regning.
Til Bogtryckeren effter Regning1).
Drickepenge til Svennene .... 4
Til Bogbinderen effter Regning.
Gratisterne aflegger hver..................................... 5 1

Fiscalen er frie for alie Sumptibus og staar 
det i Candidatorum egen behag at aflegge ham 
med en liden discretion, om det end var iche 
meere end 1 pro Persona af dem, som betaler 
Graden.

Magister-Graden.
Enhver giver til Fiscum 8 Rdlr. og 4 Rdlr. å parte, om

de icke tilforn ere Baccalaurei.
Rdlr. ß

Pro Promotione in Specie .  200
For Beklædningen in Specie.....................................50
For Programma at giøre..........................................20
Rector Magnif. pro Sigillis................................ 8
En Professor pro Solutione Problematis ... 20
En anden Professor pro Petitione............................20
For Vocal og Instrumental Musiquen leveris til

Rectorem Scholæ.................................................28
Ministri Academiæ for Cathedra.................................20
Deris Salarfium] af enhver Candidato .... 12
Ringerens............................................................... 2
Minister Academiæ pro Juramento..................... 6
Papiir, Programmata og Disputatzen efter Regning.
Til Bogtryckeren effter Regning...........................
Drickepenge til Svennene..................................... 1
Til Bogbinderen effter Regning..........................

s) Udgiften for Papir etc. og Trykkerløn ved Baccalaur-
promotionen 1697 ................................................ 28 Rdl. 3 £

Bogbinderen......................................................................... 12 •>
8 ß

Ved samme for Aaret 1707.......................................... 32 ■>
10 »
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4.
Et latinsk-dansk maccaronisk Sigt

Meddelt af Chr. Bruun.
Nedenstaaende Vers, forfattede uden Tvivl i Slutningen af 17de eller i 

Begyndelsen af 18de Aarhundrede, ere udskrevne af 4de Del af deLutzowske 
Miscellanea, S. 521, paa det st. kgl. Bibi. (Ny kgl. Saml. Folio, Nr. 355).

Versus Danski til et Binde-Brev.
Cum Versus Danskos non dat Natura sinistra, 
Lystos hos ego propono, quos accipe lyste, 
Halvis qui constant Danskis, halvis Latinis. 
Danskos Danska decent, elskantque Latina Latini.
Qui Rammis Skiemptos indblandere novimus Alvor, 
Nunc etenim fas est Frydo fordrivere Tidum.
Verum de Frydo tali, qvis fingitur1) Autor.
Is primum skabit Jordam, qui fecit et Himlum, 
Post Dagum præsens, sit Dagus namqve rederi 
Qvem Lærdi Rodis antegnavere lituris.
Nos qvare brugum te juxta usumque vetustum, 
Sneipimus quendam sine blodo capere2) fangum.
At tibi forslemmi non volumus esse Tyranni, 
Stichere te Spydis, non mens est, atque Rapiris, 
At volumus multo bedrius handlere tecum.
Pro nobis cunctis Giestbudia lauta beredas, 
Indskienkas vinum Romris, mulsumque pocellis,
Et valido skumant Øllo Pass-Glasia longa, 
Donec nos Fidlas strygimus tra-ra-ra canentes.
Sic lotum gladi volumus fordrivere Dagum, 
Mansuri, donec Rusum bekommimus omnes.
Non aliter nostro poteris ex slippere Fengslo. 
Ønskimus hisce gladas noctes diesque, 
Plures quam Nattu Stjernæ cernuntur in Himlo. 
Descripti versi sunt hi Høst-Maanet in ipso, 
Cum drickimus Danskum cam godis fratribus Øllum.
Sic reliqvum mens est, cum Tabacco3) perdere Tidum.

') Over Linien: »creditur«. 2) O. L.: »jagere«. a) 0 L.: »Kort-Spil, 
Koldskaal«.
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5.
En Ansøgning fra Johannes Ewald.

Meddelt af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith.

Afen iMaanedsskrift for Li tteratur (15. Bd. S. 17) meddelt Udskrift 
af Acta Consistorii f. 1766, 22. Febr., vil det være bekjendt, at Ewald 
i en Alder af 23 Aar indgav en Ansøgning til Kongen, hvori han udbad sig 
Tilladelse til at maatte faa fri Raadighed over sin Fædrenearv, samt at Kon
sistorium i sin Erklæring over denne Ansøgning vel indrømmede, at det 
kjendte «Supplikanten som et godt Genie og hurtigt Hoved in studiis«, men 
dog »i anden Henseende« indstillede, »om det ikke var bedre at oppebie 
den rette Tid efter Loven.« Acta Consistorii give imidlertid kun et Uddrag 
af vedkommende Aktstykkers Indhold, ikke Aktstykkerne selv, og da jeg har 
ment, at det ikke vilde være uden Interesse at lære disse at kjende i deres 
virkelige Form, har jeg aftrykt dem her efter den Afskrift, som findes 
indført i Kon si s tori um s Kopi bog for 1759—67, S. 708 — 9.

Ewalds Ansøgning lyder saaledes:

Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre!
Da ieg efter min Sal. Fader, Professor Edwald, har 

Arvet 500 =, og ieg til mine Studeringers fortsettelse herved 
Academiet, hvor ieg allereede haver opholdt mig i nogle Aar, 
og høynødvendige fornødne Udgifter behøver denne min liden Arve 
Capital, saa, efterdi ieg har opnaaet mit Alders 23dc Aar, saa 
beder ieg allerunderdanigst, at Eders Kongel. Map allernaadigst 
vilde forunde mig veniam ætatis, saaledes at ieg selv maatte 
være raadig over bem4® mine Arve Midler. Ieg lever i det 
underdanigste Haab, at Deres Majl i allernaadigst Betragtning 
af disse omstendigheder allernaadigst bønhører mig, hvorom 
ieg allerunderdanigst beder og i allerdybeste underdanighed 
forbliver Deres Kongel. Maits

allerunderdanigste troe pligtskyldigste
Kjøbenhavn Arve Undersaat og ringe tienner

d. 21de Dec 1765. Iohannis Edwald1}.

Iohannis for Iohannes er naturligvis kun en Afskriverfejl. Derimod 
hidrører den ejendommelige Skrivemaade af Efternavnet aabenbart fra 
Ewald selv; thi medens det kun er i selve Ansøgningen, at Formen 
Edwald forekommer, og det endog 2 Gange, har baade den her ude
ladte Overskrift over Ansøgningen — som er tilsat af Afskriveren — 
og Konsistoriums Erklæring den sædvanlige Skrivemaade. Maaske hæn
ger Skrivemaaden Edwald sammen med en enkelt snævrere Lokalitets 
— Kjøbenhavns? — Udtale af Navnet. I alt Fald (inde vi den ogsaa 
andetsteds. Saaledes ejer Universitetsbibliotheket et Exemplar af Ene-
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Herover afgav da Konsistorium følgende

Allerunderdanigste Erklæring!
Paa Studiosi lohannis Evalds os til allerunderdanigst Er

klæring tilsendte allerunderdanigste Memorial^ om at hånd nu, 
23 Aar gammel, maa selv raade for sin Fædrene Arv 500 
Rdr., skulde Vi herved allerunderdanigst tilkiendegive, at Con
sistorium vel kiender Suppliqvanten som et got Genie og hur
tigt Hoved in Studiis men i anden Henseende allerunderdanigst 
indstiller, om det icke var bedre at oppebie den rette Tid 
efter Loven.

Deres Kongel. Maj^. 
Allerunderdanigste tiennere

Hector <$• Professores,

Kiobenhavn.
d. 26S Martii 1766.

6.
Breve til Suhm.

Meddelte af C hr. Bruun.
Originalerne til disse Breve findes i det store kongelige Bibliotheks 

Haandskriftsamling, ny kgl. Saml. 4, Nr. 2125, b.

I.
Brev fra Bernt Anker.

Christiania 20de April 1791.
Tak for bevaagen Modtagelse i Khavn. Sjælden er Man

den, som forener opklaret Forstand med det ædelste Hjerte — 
som har alle Kilder til at blive lærd og stor Mand, og Evner 
til at kunne blive det — og De er det til Tvilling-Rigets Ære.

Ikke er jeg forfængelig, men jeg bør troe at kunne lægge

vald Ewald’s Tiids-Register over det Nye Test. Kirke-Historie. Kbh. 
1742, og Bygtitelen paa denne Bog har ganske ligesom den her med
delte Ansøgning Formen: Edwald, uagtet Forf. paa Titelbladet skriver 
sig selv Ewald.
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min litterariske Skjærv til Inscriptionen paa Monumentet1), man 
opretter Monarken, der blot vilde herske over frie Undersaatter. 
— Jeg havde eengang sat Kron-Prindsens Portrait under Henric 
den 4des, og under hint disse 2 Linier:

See her den Konge-Søn, som Landets Nød paatænkte, 
Han Cimbrer Frihed gav og Nordmand Brødet skjænkte.

B. A.
mon det ikke kunde anvendes paa en Side af Monumentet, 
hvortil jeg og bidrager, skjøndt i Norge; quo simplicius eo 
rectius, det viise De i Sandhed store Mand, ved Deres Mindes- 
Skrifter over Sneedorph, Schiønning, Oeder, Berger og fleere. 
Da Catharina den 2den vilde forevige Peter den 1ste, udsatte 
Videnskabernes Selskab i St. Petersborg Belønning for den 
bedste Paaskrift — og iblandt 1000de vandt denne simple 
Priisen :

Petro primo
Catharina secunda —

thi primus og secundus ere ikke blot chronologisk passeligt, 
men metaphorisk.

Grev Bernstorff fortjener vores Agtelse — han forener 
Statens Værdighed med dens Gavn, i at tale og handle saa 
mandigen og dog vedligeholde Neutralitets Systemet.

Nu til alt som gjør Dem lykkelig, ligesom De er stor — 
Deres yndige, dydige og fornuftige Frue! o hils Hende og kys 
Hende, og siig Hende: at det var idel Sandhed hvad man 
skrev om Hende ved Tableau des Dames.

Herved de 2000 r. Renten til Ilte Juni skal betimelig 
fremkomme. De vilde afskrive Afdragen paa P^ ObPæn.

Lad aldrig af at ynde 
Deres Beundrer 

Anker. 
S. T. Hr. Kammer-Herre von Suhm.

IL
Brev fra Nordahl Brun.

Høyædle og Høyvelbaarne Hr Conferenceraad 
Høygunstige Velynder!

For all Deres uforskyldte Godhed mod mig i Kjøbenhavn 
burde jeg længe siden have aflagt min underdanige Taksigelse;

’) Frihedsstøtten.
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Det er kun Hi Conferenceraadens bekiendte Ædelmodighed, af 
hvilken jeg haaber, at min Forsømmelse ikke bliver anseet for 
Utaknemmelighed. — Indlagte tager jeg mig den Frihed at til
sende Deres Høyvelbaarenhed, ønskende, at det maatte finde 
Deres gunstige Biefald. Jeg haaber min Apologie1) i det mindste 
skal retfærdiggiøre mine Hensigter med Einer Tårnby som 
Journalisterne have draget Omsorg for, at giøre ikke alleene 
foragtelig, men end og mistænkt og forhadt. Behøvte jeg ikke 
meere, at fremstille mig blandt Solidtantere skulde jeg have 
ladet mig nøye med en god Samvittighed, og ladet baade Jour
nalister og andre tænke, hvad de vilde; Men da jeg trænger 
til Befordring, maae jeg fralægge mig Beskyldninger, som kunde 
giøre mig uværdig til£Kongens Naade, og berøve mig all Gunst 
hos Danske Patroner. Tænkte alle Danske som Hl Conference- 
raaden, behøvte aldrig en Nordmand at undskylde sin Frieheds 
kiekke Sprog; og aldrig nogen Forfatter at besvare den bit- 
treste Critique, Men jeg kiender mangen ærlig Dansk, som 
anseer den Critiske Journal for Høyeste Ret i vor lærde Ver
den og er svag nok£til at troe, at dens Dom ikke kan appel
leres. Hav den Gunst for mig, Allerhøystærede, at lade dette 
mit lille Strid-Skrift blive læst af Dem selv og fleere, som 
kunde biedrage noget til min Lykke. Finder det først en Vel
ynder i Hr Conferenceraaden, skulde jeg ikke frygte, om det 
kom lige for Prins Fridrichs Øine. Deres Høyvelbaarenheds 
Huus er vel endnu som før en^Samlings-Plads for Lærde, hvor 
nye Skrifters Værd bliver rigtigere bestemt end i nogen Jour
nal* Ein. Tamb. kan ikke klage over sin Skiebne for denne 
Ret, gid saa vist dette Blad maatte have samme Lykke!

Jeg veed, Hl Conferenceraaden er min Velynder og en 
Ven af Biskop Bang, turde jeg udbeede mig, at De vilde tale 
til mit Beste, at jeg i det mindste maatte blive een af 3 paa 
Forslaget, om Frue Kald i Tronhiem blev ledigt. — Som 
Student har jeg allerede 2£° Gange af SI. Gunnerus været paa 
Forslag til Kiøbstæd-Kald; nævnlig ■med Hl Angell til Dom
kirkens Capellanie og med Hl Wittrup til Vor Frues. Efter

l) Til Nordmænd om Troskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrelandet 
i Anledning af Einer Tambeskiælver ved Joh. Nordahl Brun. Thrond- 
hiem 1773.
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den Tiid er jeg bleven Fader for Zarine og Einer, om deri 
ellers er nogen Fortieneste, og har ofte prækt i Frue-Kirke i 
Khavn, hvor jeg var lykkelig nok for at erhverve mig Biskop 
Harboes og Professor Balles Biefald; Jeg kunde maaskee derfor 
synes at have nogen Grund til at søge saadanne Slags Pro
motioner.

Jeg mangler en Hoben af det, Lutherus henfører til dag
ligt Brød, som f. Ex.: Visse Værelser — Huus og Hiem — 
Mark og Fæ — Pændinger. — En Bondekarl, 24 aar gammel, 
eier de Huuse, jeg logerer i, og driver Gaarden. Faaer han 
Øie paa eu rask Bonde-Pige, er jeg huusvild. Ingen Mensal 
Gaard paa heele Byenæsset — bliver jeg ikke forflyttet, seer 
jeg kun een Udvei, nævnlig heele Aaret at giøre Huusbesøg i 
Meenigheden, og som Peder, Paulus og andre være vandrende 
Euangelist.

Jeg tør vel ikke begiere, at H£ Conferenceraaden skulde 
umage sig med at besvare dette; Men dersom hændes Høy- 
velbaarenhed Deres naadige Frue ved Ledighed Corresponde- 
rede med Jomfru Stinken Meinke og vilde have den Gunst for 
mig at meddele hænde en liden Underretning om hvad Skiebne 
min piece har, og hvad Forfatteren for Fremtiden kan spaae 
sig, vilde jeg derfor være uendelig forbunden.

Sorg for dette Livs næring fordrer alle leedige timer udenfor 
mit Embede; Det kom best overeens med min Tilstand, at 
giøre Psalmer. Efter Veimester Krogs Forlangende skrev jeg 
eet Par Vers, som bleve^anbragte paa Veien, hvor man ven
tede Princesse Lovise og P. Carl, hvoraf jeg har taget mig 
den Friehed paa den anden Side at give en Gienpart. Jeg er 
med dybeste respect S. T.

Deres
Byenæsset d. 22de Januarij underdanige Tienner

1774. J. N> Brun.
Paa Dovre Field ved Grænseskiællet 

mellem det Syndenfieldske 
Og Nordenfieldske.

Velkommen himmelsendte Par til Nordenfieldske Field, 
hver Trender hid sit Ønske bar, bød Dovre raabe: Held! 
Løft skaldet Dovre\ skyefuld Hat, bøy langsom gamle Rygg, 
Bliid Dag og Stjerneklare Nat giør Veien læt og trygg.
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Ved Zfa^e-Elven førend man kommer til Melhuus 
Præstegield:

Kun sagte! I strømmende Elve, 
Lad Christians Søster ei skiælve.
Sig hænde I snaksomme Floder: 
»Vi flyde og lyde Din Broder. 
O! Prins! vi med Længsel dig vente, 
naar du vores Hiertelav kiendte, 
da sagde du Kongen, at Bønder 
var aldrig saa troe, som de Trønder. 
her aabne sig Siætter med Grøde 
som Kulden i Fior lagde øde, 
i aar de med Rigdom sig klæde 
for Prinsen at møde med Glæde.«

III.
Brev fra Fr. Sneedorf.

Aldrig havde jeg troet heste Hr. Kammerherre, min dyre
bareste Velynder, at og jeg skulle blevet een af de mange, der 
giorde Forsøg paa at misbruge Deres Ædelmodighed. Ved Gud 
jeg skulle og ikke blevet det om ikke- denne pludselige For
andring imod min Forventning havde sat mig i den største 
Knibe og Bekymring. De behage at høre mig med den Ømhed 
og den venskabelige Bevaagenhed, hvoraf jeg nu i 10 Aar har 
været saa stolt og saa lykkelig.

Jeg maatte for 3 Aar [siden] sætte et slags Boe og kiøbe hvad 
der hører til et Auditorium, jeg maatte leje saa kostbare Væ
relser, at jeg kunde have en Forelæsnings Sal indtil nu i Vinter, 
da der bleve indrettede 2 paa Academiet, hvor jeg dog har 
maatte betalet Brænde og Lys. Saa lykkelig jeg end var ved 
deres Bogsamling;, saa var der dog Bøger, som jeg absolut 
maatte eye — jeg maatte kiøbe, og hvert Aar betale Proft 
omtrent 100 Rd. Jeg var Rybergs Comptoer skyldig, da jeg 
kom hiem fra Leipsig 350 Rixdaler, derpaa har jeg maattet 
betale 200 Rixdaler efter min Hiemkomst, og nu erindrer 
Confer. Raaden mig om Resten. Alt dette og de øvrige Livets 
Nødvendigheder skulle bestrides af 400 Rixdal. Gage (hvoraf 
Kongen i Aaret 89 beholdt 205 Rd.) og hvad der falder af
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Collegier. Naar jeg undtager Kronprindsens Club, der i Vinter 
har kostet mig omtrent 30 Rxd., og som jeg ofte har fortrudt, 
saa veed jeg i all Sandhed mig ikke skyld i ved nogen Uor
den, urimelig Pral eller Luæus at være kommen i en Giæld af 
7 a 800 Rixdaler — hvori jeg for nærværende er. Af Geheime- 
raad Numsen har jeg faaet 300 Rixdaler i Forskud og til at reyse 
for til Hamburg, men det øvrige 1 her veed jeg ikke hvorledes 
jeg skal udtrykke mig. Jeg kunde tale om en Arv fra Jylland, 
som i følge Testament imellem min Oncle Thestrup og hans 
nyelig afdøde Kone, hans Alder og Svagelighed, snart kan til
falde mig — men saa sikker den end kan være, saa har jeg 
dog nu ingen anden Ejendom end Fliid for at kunde fortjene 
noget meere i Fremtiden og Ærlighed aldrig at aflade, at stu
dere den strængeste Oeconomie —

Saaledes er min Forfatning. Jeg har Løfte om et Laan 
af 400 Rixdaler, men ikke uden Caution af en ædelmodig og 
formuende Mæcenas. Jeg er for forvirret til at sige meere, 
min nærværende Skiæbne er i Deres hænder.

Jeg skriver Dem dette til, thi jeg føler jeg var ikke istand 
til at tale i denne Sag. Følelse af min Dristighed og den al
mindelig misbrugte Tilflugt til Deres Ædelmodighed vilde binde 
min Tunge og standse den Fortroelighed, der altiid før til min 
Lykke stod aaben for Dem.

Kiøbenhavn d. 18 April 1791.
F. Sneedorf.

7.
Et Brev fra Hans Christian Sneedorff1) til Kammerherre F. 

de Thestrup til Mariager Kloster om Christiansborg Slots Brand.
Meddelt af C hr. Bruun.

Originalen i det store kongelige Bibliothek, den Molbechske 
Autographsamling.

Soo-Cadet-Academiet d. 1ste Marts 1794.
Næst ærbødigst at takke for MHerr Oncles sidste meget 

ærede Skrivelse, vil ieg ikke undlade at tilmelde hvad jeg kan 
troe interessant i anledning af den højst ulykkelige Ildebrand,

*) Han var dengang Lærer ved Søkadet-Akademiet i Navigation.
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som i en halv Dag fortærede fra Grunden af eet af de præg
tigste Slotte Europa har havt at fremviise.

Nogle have i Førstningen troet, at Ilden var paasadt, men 
deels er ingen Grund heri at finde, da det Danske Kongehuus 
er det af alle europæiske, som har meest Nationens Kierlighed
— denne Mistanke falder man og nu almindelig fra og troer, 
at Ilden er kommen fra Kakkelovns Rørene — man har om 
Morgenen Kl. 8 sporet Røg, men da det blæste, og det var 
sædvanligt, at med frisk Vind røg det paa visse Steder, saa 
giorde man sig ingen Betænkning derover, indtil Kl. 3, da man 
sporede Ild i øverste Messanin — man troede den i Først
ningen saa lidet farlig, at Kronprindsen vilde gaae op til Prind- 
sesse Sophie Friderike og bede hende være tryg — men 
Røgen mødte ham saa vældig, at han maatte gaae tilbage — 
Dronningen maatte over Hals og Hoved bæres ned af sin Kam
merherre Blucher og hans Broder hos Arveprindsen — og alle 
de kongl. Herskaber kiørte derpaa hen paa Giethuset til Ge
neral Huth, hvor de paa Kronprindsen nær, som den meeste 
Tid var ved Ildebranden, forblev til om Aftenen. Imidlertiid fik 
Holmens Folk tiligemed Søe Offidereme Ordre at bierge hvad 
der var mueligt — ieg havde den Lykke at bierge Hendes 
Kongelige Høyhed Kronprindsesse Marias Tøy, hvilket jeg alt 
lod nedbære til Holmens Chef og endnu samme Aften Kl. 8 
selv leverede hende Nøglen til, samt i de naadigste Udtrykke 
blev betakket saavel af hende som af Hs. Kongelige Høyhed 
Kronprindsen, der endog tog min Haand og trykkede den i sin.
— Han viiste ellers her som sædvanlig sin Siæls Styrke, sagde 
til mig: il faut dire id comme Dumourier ecrivit å Miranda: 
Courage mon ami. — Lovise Auguste spurgte mig, om ieg 
troede Ilden var paasadt, hvortil ieg svarte hende: Deres 
Kongelige Høyhed, allesteder uden i Danmark.

Falkeneer Mesteren, Kamerherre Bosc de La Calmette kom 
paa samme Tiid kiørende Chapeau bas paa Slotspladsen, steeg 
ud og sagde til en Hoben af Flaadens Tømmermænd der stod: 
Min Gud, skulde det dog ikke være mueligt at redde det præg
tige Slot — een af dem svarede: Naar alle vare saadanne 
Narre som Du og kom her med saadan Tingest under Armen, 
brændte min Saligheed heele Kiøbenhavn af — han steeg ind 
i Vognen igien og kiørte bort.
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Capt. Ahrenfeldt i vores Etat gik hen at bierge Kongens 
Sølv Service. Sølv Poppen torde ikke, sagde han, uden Ordre
— Ahrenfeldt forestilte ham, at Flammen vilde snart fortære 
det — Sølv Poppen udbad sig da hans Navn, og skrev det i 
sin Betuttelse op paa Døren — Ahrenfeldt biergede med sine 
Matroser Søvtøjet, men hans Navn brændte med Døren, saa at 
dersom den gode Sølv Pop ingen anden Sikkerhed havde havt
— havde det seet galt ud med ham og Kongens Sølv.

Min Svigerfader med et par andre Officierer biergede 
Zahl- og Skatkamer Cassen — de bleve netop færdige, som 
Gulvet brændte tæt ved dem. — Pengene bleve henbragte paa 
Banquen.

Capt. Eberlin blev ved at bierge i Prinds Fridrichs Ge
makker saaledes indsluttet af Ilden, at han maatte binde et 
Damaskes Gardin om en Vindues Post og flire sig ud af samme, 
men da samme ikke rækkede langt nok, maatte ban slippe og 
faldt ned paa den Balcon over den store Port, som vender ud 
til Slotspladsen, hvor han forstødte Hoved, Haand og Hofte, 
saaledes at en anden Søe Officier, som sendte Bud til Holmen 
efter Stiger for at .faae ham ned, med Nød og Neppe kunde 
faae ham reddet — han er dog siden uden Fare.

Adskillige Mennesker ere for Resten kommet til Skade. 
Informatoren hos Pr. Fridrichs Søn, Pr. Christian, ved Navn 
Rønne har brækket sin Arm ved det han og maatte springe 
ned for at redde sig. — 2de af Dronningens Kammerjomfruer 
have ligeledes maattet giøre et højt Spring, men ere komne 
lykkelige derfra.

9 Staldkarle ere faldne ned i Ilden og opbrændte — og 
man savner 50 af Holmens Folk — disse sidste have som 
sædvanlig vovet utroeligt ved denne Ildebrand — Kronprindsen 
har ogsaa i Søe Etatens Paroler ladet udstæde en besynderlig 
Taksigelse til saavel Officierer som Gemeene.

Af Aviserne vil min Hr. Oncle see, hvor de kongl. Her
skaber nu opholde sig, herved er alleene at anmærke, at 
Hendes Kongl. Høyhed Prindsesse Lovise Augusta tilligemed 
Gemahl den første Nat laae hos Oberjægermester Grev Rantzau 
som boer tæt ved General Huth. Dronningen tager i Over
morgen til Fredensborg og Arveprindsen med det første til
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Sorgenfrie — man taler om, at Kongen skal flytte ind i de 
Værelser over Staldene ved Hoftheatret.

Der trækkes nu et Plankeværk om heele det brændte Slot, 
hvis Mure staae aldeeles opreyste og ubeskadigede, blot er Be
klædningen af Sandsteen hist op her afsprungen. Det vil nu 
komme an paa, om man vil bygge det op for en Deel igien, 
eller hvad man har i Sinde. Kronprindsen sagde Dagen efter 
til een af mine Venner: Vi har mistet et prægtigt Slot, men 
nu skal Folket ogsaa see, at Kongen kan hielpe sig uden Slot.

Man taler stærk om Equipering her af 8 Orlogsskibe og 3 
Fregatter, hvilke i Forening med en ligesaa stor Svensk Escadre 
skulde soutenere den Neutralitet, man vil disputere os — endnu er 
intet kundgjort derom, men ieg tør garantere MHr. Oncle, at 
hvad vores Escadre anbelanger, har det sin fulde Rigtighed, 
skiønt det endnu er en stor Hemmelighed.

Jeg tør ikke opholde MHr. Onde længer — ieg har været 
Patient en 8 Dage — og forværret det noget derved, at ieg 
ikke kunde blive hiemme den Dag Ildebranden var, da det var 
en skarp Blæst — maatte og om Natten kiøre hiem, og har 
siden for det meeste lagt — men er nu i Bedring.

Jeg anbefaler mig, min Kone og mine Børn paa det beste 
i MHr. Ondes gode Bevaagenhed og har den Ære at under
skrive mig min Højstærede Hr. Ondes

underdanige Tiener 
H. C. Sneedorf.

8.
En engelsk Digters Dom om Englands Overfald paa

Danmark 1807.
Meddelt af C;hr. Bruun.

Dette lille Digt har Thomas Campbell skrevet til Anders Feld- 
borg; det ledsagede et Exemplar han sendte ham af sine Digte, blandt 
hvilke var hans Sang »Battle of the Baltic«. Digtet er forste Gang trykt i 
• The Book of Days, a Miscellany of popular Antiquities. Edited by R. 
Chambers. Edinburgh 1864.« 11, S 129.

Think me not, Danish stranger, a hard- hearted pagan, 
If you find, mid’st my war-songs, one called »Copenhagen«, 
For I thought when your state join’d the Emperor Paul,
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We’d a right to play with you the devil and all; 
But the next time our fleet went your city to batter, 
That attack, I allow, was a scandalous matter, 
And I gave it my curse — and I wrote on’t a satire. 
To bepraise such an action of sin, shame, and sorrow, 
I’ll be — if I would be the laureate to-morrow. 
There is not (take my word) a true Englishman glories 
In that deed — ’twas a deed of our merciless Tories, 
Whom we hate though they rule us, and I can assure ye, 
They had swung for ’t if England had sat as their jury. 
But a truce to remembrances blackened with pain, 
Here’s a health for yourself, and your country, dear Dane. 
As our nations are kindred in language and kind, 
May the ties of our blood be the ties of our mind, 
And perdition on him who our peace would unbind!

May we struggle not who shall in fight be the foremost, 
But the boldest in sense — in humanity warmest;
May you leave us with something like love for our nation; 
Though we’re still curs’d by Castlereagh’s administration, 
But whatever you think, or wherever you ramble, 
Think there’s one who has loved you in England.

— Tom Campbell.
London, 30 Foley Place,

Great Portland Street,
July 11, 1822.
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Jørgen Bildes Forslag om Jyllands slette Tilstands 
Forbedring 1730.

Meddelt af O. Nielsen.

Dette Stykke findes i Additamenta i Kvart Nr. 141, på Universitets- 
bibliotheket. der tillige indeholder forskellige andre Ting, alt indført af 
Kasper Peter Rothe omtrent 1760. En anden mindre god Afskrift er Nr. 
788 i Ny kgl. Samling, hvoraf dog enkelte Læsemåder her vil findes op
tagne. Jorgen Bilde døde 1736 som Konferensråd og Stiftamtmand i Ålborg 
Stift. Hjorring Amtstidende 1857 Nr. 53 og 55 har meddelt nogle Uddrag 
heraf, uden at man dog vidste, hvor Skriftet i sin Helhed fandtes. Indledningen, i 
sin Tids vidt udsvævende og indholdsløse Stil, er her udeladt, derimod med
deles alt det øvrige som et Vidnesbyrd om Landets timelige og moralske 
Forfald under Enevældet.

Jyllands slette Tilstand, eendeel dets A ar sag, og efter mine 
Tanker, Hvorleedes det med Tiden kunde komme paa Fode:

Det er alle bekiendt, som haver mindste Skiønsomhed og 
Oplysning, at aldrig er funden Naadigere Stamme at regiere i 
og over noget Riige, end den Oldenborgiske Stamme, og det er 
enhver indprentet, som lever, at aldrig fandtes naadigere, bedre 
intentionerede for Sine Underdanere, ja som gjør sig større 
Umage og Arbeide, end den Vores Aller-Naadigste nu regierende 
Konge, for at see sine Riger Beskyttet og udi god Stand: 
Ikke desto mindre findes Jylland saa forarmet, og Folkes Hierter 
saa needslagne og bedrøvede, at den største Part har tabt 
baade Bierte og Moed, idet een efter anden sees at gaae fra 
sine Midler, helst de Fornemme; den Tiid som kommer, bliver 
værre end som den, der gaaer, hvilket, om det var den gode 
Konge rett bekiendt, visselig af Naade og Fornødenhed vilde 
raades Bood paa; Hvis ville behage at eftersee udi Pante- 
Protocolleme, (ieg vil ey melde om dem som haver Credit, 
uden at sette Pandt, endskiøndt de ere udi stor Gieid) da vilde 

Danske Samlinger. IV 13
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erfares, hvor faae udi gandske Landet de ere, som besad deres 
Godser uden at være behæftet med større Gieid, endsom 
Godset efter den Priis, det nu er udi, snart er værd, og naar 
vil betragtes, de som haver Pengene udi Godset, da sees 
slige at være enten de, som udi forrige Tiider ere arveligen 
reede Midler tilfaldne, eller og endeel Folk, som haver vidst 
udi disse besværlige Tiider ved een og anden Maade af store 
Renter, Discretioner for at faae Penge, ligesaa for at de maatte 
blive bestaaende, samt af andre Intriguer at profitere-. Og at viise 
Folkets Armod og dets Frugter, da saaes aldrig siettere Til
stand mellem alle; thi den største Part Proprietairier ere saa 
fattige, at de ey kand hielpe den fattige Bonde, som er udi saa 
elendig Tilstand, at han haver lidet eller ingen Besætning, som 
foraarsager liden Giødning og omsider Gaardens gandske Ruin 
i Sæden, hvorover er saa meget øde og slet besatt Gods, som 
Proprietairen maae tage sin Indkomst af Gaarden at betale for 
Bonden, som foraarsager, Proprietairen aarlig maae sætte sig 
udi Gieid og omsider med Bonden blive en Prakere; hvilket 
aldt giver Leilighed udi Jylland til saamange Udflugter, Pro
cesser og andre Skarnvornheder med Hoer, Mord og Tyverie, 
der gaaer isvang, som nu desto værre daglig erfares meere 
end nogen tiid tilforne er hørt. — Vi seer paa 5 å 6 Maaneder, 
mig vitterligt, 5 Herre-Gaarder Borte, hvis Eyere alle ere 
gaaen udi Armod, de ere: Lindberg-gaard, Haunoe, Visborg- 
gaard, Nøragger-gaard og Ræjs, alle bort tagne næsten for 
halv Værd, og ieg frygter endnu idag et Aar, dobbelt saa 
mange om ey fleere at være borte; Man saae adskillige Gaarde 
at gaae samme Vey i Snabsting, hvor iblant mig er vitterlig 
Lunder-gaard, som for nogle Aar siden var kiøbt paa Auction 
af Ambt-Mand Dysseis Søn for 24000 Rixdaler, og var nu igien 
paa Auction, men ingen vilde byde paa den; Saa ihvor lidet 
en Creditor haver udi Pandtet, kand han, naar han vil, tage 
det bort, saasom ingen nu meere vil have med Jorde-Gods at 
bestille, hvilket sees jo om ASnaføfønøs-tiiden, at naar Folk ey 
kand faae saa overmaade stor Pandt af Jordegods, at de kand 
have en god frie Gaard for 6000 Rdi til Forsikring, vil de 
heller tage Pengene tilbage, og lade dem staae Frugtes-løse, 
end løbe Fare at blive heftet ved Jordegods.
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Endeel Aar sag til den slette Tilstand:
For at curere en Svaghed vel, bør man vide dens Aarsag 

fra Grunden af, saafremt det skal have nogen Bestand, Thi 
maae ieg begynde Aarsagen til vores Uheld, da staaer det fast, 
at Guds-Frygt og Retfærdighed bør være et Riges Hoved- 
Piller og første Grundvold Til Lykke og Velsignelse. Enhver 
haver Aarsag her udi Landet at indbilde sig, vores Reli
gion at være den beste; Mens naar man betragter, hvorledes 
den nu øves, da vil der falde liden Qvæstion, om Gud kand be
hage den største Part her udi Landet deres iunkene Religions 
Øvelse; thi det kommer mig for, at de flecste betiener sig 
mere af den viisende Guds-Frygt for en Brugs skyld end ven
tende Nytte, helst den gemeene Mand er lidet eller intet oplært 
udi deres Christendom, formedelst paa den eene Siide formaaer 
de ey at holde Skole-Mestere i de fleeste Sogner, Og paa den 
anden Siide formeener Degnene, som skulde underviise Ung
dommen, at naar de betiener Præsten for Alteret, samt raaber 
Amen, fortiener de deres Løn, dg lader sig Ungdommens Under- 
viisning lidet være angelegen; tilmed er den største Part Bøn
der saa forarmede, at de ey kand betale de Penge, som skal 
gives for Skole-Gangen, ja mangen een udi saa elendig Til
stand, at han ey kand give sit Barn det Brød med, som kand 
ædes, mens han er i Skolen, med mindre det er først indtigget. 
Beskuer man endeel Præster, da erfares desto værre! at saa- 
snart de haver faaet Kiolen paa, tænker de lidet paa Bogen 
og mindre observerer Ungdommens Opkomst udi deres Christen
dom , men snarere ligger sig paa verdslige og uanstændigt 
Levnet end at dyrke Gud rett, og holde Deres Meenighed til 
det, som kand være Gud behageligt; thi slige, naar de kun 
møder i Kirken de ordinaire Dage at forrette Tienesten, som 
de synes forsvarligt efter Loven, saa formeener de at være 
uden ansvar; Mens blandt de godt Folk er desto værre paa en 
kort Tiid befunden store Skarn; Derom vidner Præsten, som 
var paa Christianshavn, og blev benaadet at Arresteres sin Livs 
Tiid paa Munkholmen ved Trundhiemi Præsten ved Holme- 
gaard i Siælland som vilde kiøbt Folk til at skyde Fogden paa 
Gaunoe ihiel, med mere, som derfore blev tildømt at rømme 
Riget, dog sidstleden 5?? May ved Høyeste Rett skal være bleven 
frikiendt; Hr. Augustinus i Præstoe for Malversotion dømt fra 
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Embedet; Herr Peder llviid, som blev dømt fra Kald og Kiol; 
Herr Jfversen i Viborg-Stift, som sidder i Arrest for Beskyl- 
ding at have slaget sin Karl ihiel; Hr. Pipper udi Udbyeneder 
i Aarliuus-Stift, som er suspenderet og til høyeste Rett forfølges 
for u-Christelige Gierninger, Med fleere, som kunde allegueres, 
der burde fortient Straff; men Tallet beflndes alleerede aldt for 
stor udi en kort Tiid, hvoraf kan erfares eendeel Præsters Liv 
og Levnet, Og befindes Hyrden saaledes, da haver man Aarsag 
at frygte for Faarene; Hvad andre Frugter der findes af sligt, 
det erfares nu meere end nogen tiid af alleslags Lyder, som 
sig dagligen fremviiser; Thi ieg troer neppe Caihechismi Hol- 
delse nogen Tiid meere, værre og grovere i alle Buddene er 
overtraad, end nu da Hovmod og U-eenighed regierer, Pusser 
og Træcker vA-speculeeres, ægte-Folk forliiges ey, Forældre og 
Børn forlader sig ey paa hinanden, saa alle Lyder gaaer gro
vere i Svang, end nogen tiid, hvilket er Aarsag til liden Lykke 
og Velsignelse; derfore sees, desto værre! Ilden fortærer 
Byerne, Armod regierer udi de fleestes Huuse, og Landet fuld 
af Stakler, som foraarsager mange ærlige og Retsindige at 
gaae med bedrøvede Hierter og saa nedslagen Siind, at man 
haver Aarsag at frygte, at mange Indifferentister omsider vil 
indfinde sig: Betragter vi Rettens Betientere og Administration 
her i Landet, da er det begrædeligt; Thi den største Part ere 
u-lovkyndige, interesserede, ja ilde intentionerede, og altsaa 
u-dygtige til slige Bestillinger; Her udi Vend-syssel ere Kiøb- 
stæder, Soltagen, Hiorring, Sæbye, desforuden lindes Horn og 
Veneberg Herred, Jerslev og Børglum Herridt; Birke-Tingene 
ere Sæbye-gaard og Vaar-gaard, Børglum-Closter, Dronning- 
lund-Vreile- og érarføe-Birker; Udi Scliagen er Bye-Fogeden en 
Reduceret Lieutenant, samme er saa u-vittig som u-Lovkyndig; saa 
længe han og Tolderen skal regiere for Byen, som de giør, saa un
dres ey over forulykede Søe-farer, samt Indbyggerne haver haft 
Aarsag at klage, saavelsom at Borgerne bliver Prackere; deres 
Huusholdning kand eendeel erfares af Borgernes KlagemaalA? 1727 
til Velbrr Herr Stift-Amptmand Reitzer indgiven, da Indbyggerne 
vare som halv-oprøriske imod deres Øvrighed; Thi Tolderen er ev 
alleene Tolder dermed at kunde plage dem, men endog under en 
andens Navn mod Allernaadigste Forordning er Consumptions- 
Forpagter sammesteds, saa at naar det eene ey kand coujonere
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Indbyggerne, da maae det andet hielpe, paa hvilken Maade 
Borgerne, som næsten alle ere Fiskere, snart er at bringe til 
at leve efter Tolderens og Bye-Fogdens Behag, hvilket er 
lidet til Kongens Tieneste eller indbyggernes Nytte; Udi Hiering 
er en Bye-Foged, som tillige er Herreds-Foged over Horn og 
Venneberg Herreder, haver desforuden, formedelst han har været 
Hans Maytts Laquei, Schagen og Anholt Fyhrer at holde ved 
liige med Kuli, hvorved han efter Contract sluttet med en 
anden, som Fyhren ved liige holder, profiterer aarlig 600 Rd£; 
Samme Bye-Foged er en u-lovkyndig Dommer (omendskiønt 
efter ald Apparence skal være en ærlig Mand), men snarere 
dømmer efter eget Godtbefindende end efter allernaadigste Lov 
og Forordninger; Bye-Foged udi Sæbye er nogle og Halv- 
lierdsindstiuge Aar, haver ey nogen tiid været meget lov-kyn
dig, men passerer for een ærlig Mand, paa det nær hans 
Svogere, som ere tvende Sønner og tvende Døttres Mænd, ha
ver bragt hannem til at begaae store Fauter ved Rettens Ad
ministration^ samt Byen at handthæve og gouvemere, som re
gieres saa slet, at hans egne Børn haver alle de Midler og 
Handel, som er udi Byen og de andre Borgere ey haver Salt 
til et Æg, videre end han og Børnene vil unde dem; Bye- 
Fogdens Løn er som andre Betienteres Tieneste, som betiener 
Retten, saa liden, at en fattig ærlig Karl, som vilde giøre Rett, 
ey kand leve deraf, Dets aarsage administreres Retterne, som 
Rettens Betientere deres Forstand og Nødlidenhed det for godt 
befinder. Herreds-Fogden udi Jerslev og Børglum Herred 
haver været Skibs-Skriver, mens en u-Lov-kyndig og saa dum
dristig Dommer, at han dømmer ordinairement hvad hannem 
lyster. Herritz-Fogden udi Kier og Hvetboe Herred er ey af 
de meest Lov-kyndige, men haver mere Samvittighed end de 
andre, saa jeg holder ham for en af de Christeligste, omskiønt 
Tienesten er den ringeste. Herritz-Fogden udi Han Herred 
er meest Lov-kyndig, men dømmer som han finder for godt. 
Birkernes renommée er alle bekiendt, dog findes i Landet den 
Lov-kyndigste og beste Birke-Dommer ved Sæføe-Gaards og 
Waargaards Birck, Men den sletteste Birke-Foged er ved 
Gaarboe^ thi han er en fattig Fiskere, som kand hverken læse 
eller skrive; dets Aarsag naar et Puds skal giøres, søger slige 
Folk til samme Ting : Af slige Rettens Betientere og deres



198

Administration voxser de fleeste Processer til Lands Ting og 
høyeste Rett, helst naar nogen af dem snart holder med eet 
Partie par Interesse, snart med et andet for Venskab og Nytte, 
snart ere u-vittige i baade at holde Justitz for Retten samt i 
at dømme; Thi ofte erfares Fuldmægtiger eller Procuratoremes 
deres Procedurer for Retterne meere kunde lignes at skiendes 
udi en Borger-Stue over at vilde forleede Vidnerne til vrang 
Udsigende end at have regarde for Hans Maytts Rett, hvilke 
grove Fauter kommer fra Dommernes u-Lov-Kyndighed eller 
Partiiskhed; Naar nogen da for slig Omgienge nøder til at 
gaae til Lands-Tinget for at vederfares Rett, da skal Sagen 
findes vel grov, om Herritz-Fogden faaer en liden Mulet. Thi 
hvis de bleve muleterede vel, vilde Lands-Tings Procuratores faae 
stor afgang i deres Interesse, og Hiemtings Retterne blive bedre 
administrerede, som hierteligen var at ønske kunde skee, helst 
da derfra den rette Grund og Oplysning i Sagen skal komme, 
hvorpaa Lands-Ting og høyeste-Ret sig kunde forlade, som i 
disse Tiider ey altiid er for meget at forlade sig paa, Thi mig 
er vitterligt, at forgangen Aar er udstæd Tings-Vidne ved tvende 
Retter som angick Folkes Ære og Velfærd, uden Contraparterne 
efter Allernaadigste Lov nogen Tiid var stevnet, Ja mig er 
vitterligt, at een Proprietarius udvirkede ved en Rettes Be- 
tienter uden nogen Lods-Eyere var stevnet, eet Document 
under Rettens Seil, hvorudi var indført tvende gamle Stoderes 
Navne, der skulle have foreviist en stor Ejendom af Mose, som 
skulle tilhøre samme Proprietarii Gaard, da det haver været i 
Mands Minde frie Fællet for mange fleere, ia samme gamle 
Mænd have siden fragaaed, aldrig saaledes, som i Acten stoed, 
at have sagt. Jeg veed den Præst, fra hvem indkom til Rente
kammeret eet Kirke-Syn over en Proprietarii Kirke under Eed 
med 4 hans Medhielperes hænders Underskrift, samt selv verificeret, 
vel i Formeening at skille Proprietarien ved Kirken, Men da slig 
Syn blev bekiendt, blev ey alleene til Tinge overbeviist, det 
var et u-blue Syn, mens endog de trende hans Medhielpere, 
hvis Hænder var underskrevet, fragick til Tinge ved Eed, samme 
Syn aldrig at have underskrevet eller givet nogen Fuldmagt for 
dennem at underskrive; Den fierde, som var Præstens egen 
Bonde, tilstod samme Syn at have underskrevet, efter Præsten 
saaledes Synet havde opsatt og i Pennen bragt, Saa at skarn-
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vurne Intriguer vare aldrig saa grove som nu, og er den ærlige 
eenfoldige, som ey veed eller haver Midler at forsvare sig med, 
meere nu end nogen tiid at beklage, thi ved slig Rettens Om- 
giænge løber ærlig Folk Fare af Ære, Liv og Gods. At beskrive 
alle de Intriguer, Inventioner og Skarnvorrenheder, som nu 
bruges at undertrycke Ærlighed, ødelægge ærlige Folk, ruinere 
Landet, forekomme Guds og Kongens Tieneste, det vilde falde 
mig som en slet Scribent for vidtløftig at udføre og for lang
varig at læse. Den langvarige Krig haver sin Part udi disse 
slemme Tiider, thi deraf flød saa eatraordinaire store Udgifter 
som aldrig før, Ja der bleve given næsten aarligen 5 rd? af en 
Tønde Hartkorn, foruden Marcher, Contra Marcher, Fourage- 
Leverance de maatte udstaae, hvilket alle kand forestille sig ey 
alleene tog fra Bonden, hvad han havde, men endog fra Pro- 
prietaireme alt det, de kunde samle af Gaardene, saa at de 
maatte iaane Penge til for at svare deres egen allernaadigste 
Paabuder, saavel som for de u-formuende Bønder; Saa meget, 
som kand haves Aarsag at undre over, at Dannemark kunde 
holde saalænge Krig ud, saa lidet kunde Jylland bestaaet eller 
svaret Contributioneme, om ey den extraordinaire Øxen-Handel 
var indfalden, thi naar vil eftersees Told-JVoføcoZ/en i Colding, 
vil erfares, at formedelst Sygdommen paa Fæet i Holland (foruden 
det som blev wk-practiseret uden Told) at være da uddrevet og 
fortoldet mod den Summa 20000. Øxen, ia aldrig var hørt saa 
høy Priis paa Øxen nemlig 40 til 50 Rdl Parret, som giør den 
Summa i det mindste 400000 RdJ foruden Heste og feede Vahre, 
som aldt var udi høy Priis, i steden naar nu vil eftersees, 
hvad Øxen aarlig udgaaer, vil neppe findes 6000 a 27 Rd' Parret, 
som kun giør den Summa 81000 rdj, tilmed hvis andet som skal 
sælges, findes at være udi ringe Priis og Vexten paa Kornet 
i nogle Aar haver været heelt maadelig; Videre, Pengene at 
være formindsket udi Jylland, kand Relutions Godsets Udgift 
vidne, da mangen een maatte reluere det som han gierne vilde 
undværet, hvis han havde kundet erlange den Summa, Godset 
første Gang var bleven udlagt for, men af Frygt, noget vrange- 
ligen skulle forebringes, hvoraf U-Naade u-forskyldt kunde flyde, 
saa maatte man betale, som bedst kunde accorderes, Derom ieg 
selv kand vidne, thi da ieg viiste de Herrer Committerede ved 
Commissionen, at paa det Gods som de paastoed hos min Sviger-
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Moder var under relation, allerede var tabt i den tiid, man var 
del eyende 20000 rdj, i Henseende, da det var bleven udlagt 
efter forrige Kriig af Sal: Kong Friderich høylovlig Ihukom
melse, var det øde, som Syns-Vidnet udviiser; tilbød ieg end
nu at vilde tabe x/4 Part Capital, imod at Resten af Pengene, 
som det var udlagt for, mig blev betalt. Mens tvertimod saa 
godt Tilbud paastoed de Committerede ey allene, at Godset 
skulde først sættes i god Bygning og Stand, men endog med 
fuld Besætning og Sæd, omendskiøndt i steden for sligt an
nammet, var bekommet øde Gods, saa maatte ieg tacke Gud 
endda samme at reluere for at undgaae viidere Fortræd. Der
næst fandt Hans Kongel: May^L allernaadigst for godt at sælge sit 
Rytter-Gods, hvoraf eendeel kiøbte at completere deres Gaarder 
med, for at undgaae af samme Gaarde at skatte, andre at 
kunde have meget meere Gods, derved at soulagere deres Bøn
der udi Arbeidet, imidiertiid til mangens Bedrøvelse gik Pen
gene, som skulde roulere imellem Folk, paa Vogne ud af Landet 
og med mere sligt forvoldte, eendeel for samme Kiøbs Skyld 
bleve ruinerede, ia gik fra Huus og Hiem. Som udi forrige 
Tiider Croner var al pari, saa var for Tælningens Skyld næsten 
alle Obligationer paa Croner*, da nu Croner steeg til 15, 16 og 
17 pro Cento, saae man strax den skyldige udi en Part 
meere Gieid. Da Reductionen skeede paa Couranten, blev tabt 
5te Parten af Capitalen fra dem som havde staaende; af aldt 
sligt kand Resten sluttes. Det som allermeest er Landet til 
Ruin og gandske Undergang er Land Milttien -, Thi hvis Jorde- 
Gods, hvoraf saa store Contributioner maae svares, ey kand 
holdes besatte, at Jorden hvoraf contribueres kand vorde ret 
dyrket, saa maae det io blive øde. Naar et Sted er øde og 
de andre Bønder dertil skal drive Avlingen, saa giør den ene 
den anden øde, indtil at ingen meere Redning er, saa gaaer 
Hosbonden bagefter: Naar nu vil eftertænkes, at ved Land- 
Militiens Indrettelsé de beste og forstandigste Karle, som kunde 
finde Leilighed, rømte bort, mange hensmeltede udi Krigens 
Tiid, de øvrige og faa som findes tilbage, ere saa fortabte, det 
neppe findes een udi et Sogn, der tiener til at tage en Gaard, 
langt mindre har erhvervet noget at tage den med; thi staaer 
Gaarden øde eller ilde besatt, da maae dog Hosbonden lade 
den sidde paa det Huusene ey skal stiæles bort, og da selv



201

betahle Contributioneme. Naar Bondedrengene haver været eet 
Aar ved Soldateriet, findes der ey een blandt 30, der io er ble
ven saa lad og liiderlig, at ham ingen Gaard kan betroes. Udi 
Krigen da man best havde dem nødig til Avlingen, maatte de 
marchere og var der snart ingen tilbage at drive Avlingen som 
skee burde; undertiden naar man havde søgt at faae nogle 
slette Tieneste-Folk igien, kom Soldaterne tilbage med Allernaa- 
digste Ordre at tages imod udi Læggene, og altsaa var besatt 
paa endeel Slæder med dobbelt Folk , Bonden til Omkostning 
med 01, Mad og Løn; Det er ey nok, at disse Soldater efter 
Allernaadigste Befaling nyder de ordinaire Penge, som beløber 
sig mod 5 Rd!- af Lægged aarlig, men de ere og som en daglig 
Kræft hos Forældrene og Vennerne, som udsuer hvis de haver 
fornøden til alle slags under-Mundeering, snart til Lærreds Kio- 
ler, snart til at holde deres Gevæhr i Stand med, ia indtil de 
mindste Ting de feiler, saa maae det anskaffes, Thi den største 
Part Soldaternes Løn, forslaaer neppe til Skoe, Brændeviin 
og Toback; altsaa om en Soldat var, ieg veed ey hvor længe, 
i tiennesten, da skulle neppe findes 2 i Hundrede, som havde 
erhvervet sig en Daler, omendskiønt de haver større Løn 
end andre Tieneste Karle; Men ofte er derimod erfaret, at 
de som haver haft Midler, er bleven dem qvit. Ingen 
Proprietarius kand frelse en Karl for med tiiden at kunde 
tage et Sted, Thi Allernaadigste Forordning tillader Offi
cererne at tage den bedste Karl, altsaa dependerer Karlene af 
under- Officeerernes Angivelse til Officeereme og af Officerernes 
Godt-findende, hvem de vil tage, som gierne udfalder paa den, 
som kunde have samlet noget. Dets Aarsage bliver Forældrene 
fortrædelige til at stræbe, og de Sønner, som havde Hjerte og 
Viilie til at stræbe for deres Forældre og Gaarde, lader Sind og 
Moed falde, ia slaaer sig til Liderlighed derover og giører hvad 
de kand fra Ungdommen op, at de kan voxe krumme og skiæve, 
lader sig sætte Fontenelier, hugger selv Fingre og Tæer af sig, 
som ofte er skeet for at undgaae at være Soldat. Naar man 
taler en Karl til for hans Efterladenhed derover, forbedrer han 
sig lidet, saasom han troer det værste ham kand arriveres, er at 
blive Soldat, da giør de lidet eller intet for Bonden, vil man 
lade dem straffe derfor, skal det søges ved Lov-maal, som giver 
Bekostning. Naar Dom er falden over slig en Karl, kand de
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maaskee blive dømt til Arrest, som dog skeer paa Proprietariens 
Pung, og den skyldige leer kuns deraf, og Liiderligheden dertil 
dagligen voxser, hvoraf klarligen kand erfares, at Karlene intet 
haver at tage Gaarde med, da de og ingen saa slet conditione- 
rede kand betroes. Af slige og mange fleere Aarsager findes 
adskillige Stæder øde Godser, uden at man kan finde nogen, der 
kand betroes samme Stæder som Beboere at beboe. Findes 
ved en Hændelse een, som man indbilder sig kunde blive god 
til en Gaard, saa begiærer han ofte meere med Gaarden end 
Proprietairen kand faae igien sin Livs-Tiid, ia ofte saa meget 
som Stedet er halv værd, naar det end var i god Stand, og 
naar man endda mener efter saa stor Udgift at have Stedet be
satt, kommer det endda paa den Fæstendes Ærlighed an, om 
han vil blive længere ved Stedet, end han haver haft Frihed og 
opædt samt Spoleret, hvis som hannem var medgiven. Thi han 
veed, man kand ey giøre ham værre end sætte ham til Soldat, 
hvor han skal have 01 og Mad, ia Løn til, hvor lidet han giør, 
da Bonden mangen Gang ey selv haver det, han kand æde med 
Kone og Børn, og bliver slig Bedragere end dømt efter Aller- 
naadigste Lov til Bremerholm, da ifald han kunde komme der
ind, da skeer det alt paa Proprietairens Bekostning, saa Pro
prietairen haver Skaden allevegne, det er Aarsag megen Skarn- 
vorrenhed vorder u-straffet: I hvor stor Føye haves, vil kuns 
melde lidet om Wensyssel, som ligger endnu meere end anden- 
stæds udi Jylland i henseende, at det er saa godt som et om- 
flødt Land, hvor overalt seiler Skiberomme fra, hvormed gives 
beste Ledighed at undvige, er desforuden et heel maadeligt 
Korn-Land, i Henseende det bestaaer meest af Græsning og 
Enge , hvortil behøves fleere Tieneste-Folk, end hvor Gaarden 
bestaaer af Korn-Mark. Nu af Mangel paa Folk ere de Gaarde 
som vare de bedste, bievne til de værste, Thi naar ieg paa 
Stæder, som bestaaer af Korn Mark uden nogen Eng, bygger 
Gaarden, leveerer Sæden i Jorden, medgiver behøvende Bester 
og 4 à 6 Kiøer, er der Apparence, om Beboeren er god og 
Udgiften ey bliver større end Indtægten, at han næst Gud og 
sin Fliid bliver ved Stædet, Mens naar det kommer paa de 
gode Græs-Gaarde an, som før kunde give 100 til 200 Rdù og 
mere i Fæste (dets Aarsage var Jorde-Gods før Land- Militien 
opkom, i høyere Priis udi dette Land end nogen steds, Thi det
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var meget ringe at give 60 Rd- for en Tønde Hart-Korn, men 
ordinair blev betalt med 80 til 100 og derover) findes de nu 
saa slet, at de ey kan holdes besatt, Thi foruden aldt, hvis der 
gives med en Gaard, som bestaaer af Korn-Marker, saa behø
ves nu til gode Græs-Gaarde 20, 30 ia 40 Stkr. Fæe meere til 
Besætningen, hvoraf Bonden siden med Opfostring og Prang- 
ning skal tage sin Udgift til Kongen og Hosbonden, helst mange 
slige Gaarde snarere kiøber end sælger Korn: Saadanne Gaarde 
at fæste er nu ingen i Stand til og falder Proprietairevne for 
kostbare at besætte, thi om den end kunde blive halv besatt, 
som vilde koste mange Penge , da saalænge Armod regierer, 
maae det være Ilerre-Gaard eller Bonde-Gaard, naar deres Be
boere ey ere Meslere over Gaarden, maae han absolut ruineres, 
Thi det er umueligt end for den beste Huus-holder at holde 
Jorde-Godset i Stand , som med saa stor Byrde er besværet. 
Jeg kand forsikre og om blev efterseet, vilde erfares, at der 
findes hele Sogner, hvor neppe een dygtig Soldat kunde tages, 
hvor skal da Beboerne kunde komme fra. Thi sees io gun
stigst, at Land-Militien er Jorde-Godsets gandske Ruin, desfor
uden er Byrden saa stor paa Hart-Kornet, at ingen vil have 
Gaarder, saa som de seer forud, at de med ald deres Umag og 
Stræbning maae inden faa Aar som Betlere gaae derfra igien. 
Naar man vil gaae til Godsets Udgift, da er den nu saa stor, 
at aldrig nogen paa Rente-Cammeret skulde kunne ærlig og 
rett udregne (naar man end forestiller sig, aarligen blev avlet 
vel efter Sæden), at Bonden skulle kunde giøre af Stædet den 
halve Udgift, som han bør give til Kongen, Land-Soldaten, Præ
sten, Tiende, Degnen, Folke-Løn, Salt, Tiære, Jern til Plovs 
og Vogns Vedligeholdelse, Huusene at reparere, noget Vadmel 
til Klæder for sig, Kone og Børn, uden at regne mange for
nødne smaa Udgifter, som behøves og ey kand specificeres. 
Altsaa naar Bonden kommer til kort udi sin Udgift, lader han 
det reste paa Kongelige Skatter og Land-Gilde; Ja ofte desfor
uden maae anskaffes Korn at æde og saae , som aldt er Pro- 
prietairen til stor Last, helst Hoved Gaarden ey nær er af de 
revenyer som udi Siælland, tilmed den største Part ey haver de 
Herligheder af Skove , hvormed de kand hjelpe deres Bønder 
til deres Huuses istandsættelse, men aldt hos Kiøbmanden for 
reede Penge maatte kiøbes. Vil man betragte de Kongelige
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Contributioner, samt Quartal- S Ratter. Skatte-Korn, Skatte-Korn s 
Penge, Soldaternes Løn meere en andre Tieneste-Folck, March- 
Penge, Vej-Penge og sligt mere , da Ondes da nu udi Freds- 
Tiider, uden at regne nogen Land-Gilde, at der bør svares af 
hver Tønde Hart-Korn over 5 Slette IX-, som beløber sig i 
Contributionen alleene af en Gaard paa 8 Tdr. Hart-Korn over 
40 Slette Dr-; hvor skulle man troe udi slige slette Tider, du 
alle ere forarmede, Bønder-Godset slet besatt, Markerne Dag 
for Dag mindre besaaet, ia ald Handel og Vandel ligger, at 
saa stor Summa kunde bringes til veje : Skatte-Kornet og dets 
medfølgende Penge, haver udi Freds-Tiider aldrig været saa 
stor som nu, da den beløber sig næsten 7 $ og derover af en 
Tønde Hart-Korn, i det Sted man seer udi forrige Krigs Tiider 
1676, at der kuns er givet en halv skieppe Korn af hver slags, 
ia end ydermeere, naar nu Kornet er let, at Bonden neppe kand 
sælge uden for megen ringe Priis , da skal der gives mange 
Penge og maadelig Korn; Naar der er Misvæxt og lidet Korn, 
da skal der gives meget Korn og noget mindre Penge, Og som 
Wensyssel er et sidt Land, saa falder der ey af det allerreencste 
Korn; naar man skal leveere det paa Amt-Stuen, maae der gi
ves saa stor Maal, som Betienterne for Skams Skyld vil nøyes 
med, eller i det Stæd hvis Penge de begiærer, saasom de lader 
sig ey nøye med , at Bonden ikke kand yde bedre Korn end 
han avler, Mens naar Maalet er godt, saa passerer Kornet til 
Kongen, hvorved Betienterne profiterer at kiøbe Herre-Gaardene 
bort, saa den stakkels Land-Mand er skaaren allevegne; Thi 
naar nu en liden Betienter kand betiene sig af Kongens Navn, 
da for at holde ham til Ven, kand een u-vægtig Rixdr. udvirke 
meere hos ham end et halv Centner Dyder at viise: Derom 
kunde skrives vidtløftig, men som det maaskee nytter til liden 
Forbedring, vil ieg dermed ey incommodere, Men formener klar
lig at have viist, at naar allerbedst er stræbt for at holde 
Jorde-Gods i Stand, da er det kuns at sætte Støtter til et me
get skrøbeligt Huus, som omsider maae og skal falde ned af 
Mangel for Folk samme at soutenere, samt fordi Byrden er 
tungere, end den kand bære det; Det Bonden foruden Avling 
skal leve af, er Stude og Heste, og videre sin Industrie. Thi 
Giæs, Høns, Lam, Kyllinger, Æg og deslige , som vel kan af
sættes i Siælland og være Bonden en Hjelp udi sine Udgifter,
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derpaa ligger den Jydske Bonde ingen Fliid, saasom det ey er 
afsættelig uden for nogle faa, som kand ligge nær de største 
Kiøbstæder: Hvorvidt en Mands industris kand recke sig, som 
haver et bedrøvet Hjerte, needslaget Sind og intet at giøre med, 
det kand enhver betænke uden at være høy-lærd: Hvorledes 
Øxen Handelen er kommen i Decadence, er alle og enhver be- 
kiendt; Thi lidet over en fierde Part Stude gaaer nu ud af 
Landet mod i sidste Krigs-Tiid, før den store Told i Holland 
blev paasatt: Hvad Heste er angaaende, da findes de saa rare, 
som ere gode, at man ofte kand reise udi 10 Sogner og tillige 
saa mange Herre-Gaarder, uden at finde en dygtig Rytter-Hest. 
Dertil er endeel Aarsag den Uheld, vi havde paa Skaane 1710 
som foraarsagede , saa mange Heste udi en Hast til Arméen 
skulle anskaffes, da Priisen steg paa en kort Tiid til u-sædvan- 
1 igt, Thi den Hest; som før kiøbtes for 16 Slette Daler blev da betalt 
med 30 Rdr og derover, dets Aarsag enhver var glad ved at 
sælge i Tanke at kunde kiøbe bedre Kiøb igien, naar dette kuns 
var forbi, Men som enhvers Tanke var den samme , og alle 
trængte til Penge, blev udi en Hast næsten bortsoldt Hopper, 
Hingster og Wallacher, som duede noget; siden den Tiid haver 
Tiiderne været saa haarde, at ingen er kommen i Stand til at 
kunde holde noget godt, men maae selge det af Trang for 
lidet, imens det er saa ungt, at ey kand viides hvad deraf vil 
blive godt eller ondt. Vel ligger en Allernaadigste Forordning 
om Stutteriers Holdelse , men ieg tvivler , at der findes udi 
gandske Jylland trende, som bør kaldes Stutterier. Aarsagen 
dertil er, at de koster meere at underholde end kand profiteres, 
og den Naade som Vedkommende er given af Frihed i Familie- 
Skatten bestaaer af 1—2—3 a 4 Karle frie for Skatt, som er 
kuns 2 Rd^ pro Persona aarlig, hvilket vil lidet stoppe store Om
kostninger; dets Aarsage haver alle aflagt Stuterier for at betiene 
sig af deres Foeder, paa beste Maade at kunde giøre det udi 
fleeste Penge til deres Udgifter, Thi vil omsider i Danmark, som 
haver været roost at være de beste Heste, findes med de sletteste.

Negotien ere egentlig en Speculation, som Kiøbmænd 
indfalder i Sindet at kunde vinde paa, hvilket ofte ge- 
linger og ofte feiler, thi bør den ey lettelig at tvinges, saa
som det ofte skeer, at adskillige Kiøbmandskaber efter indfal
dende Tancker at vinde paa dog mislinger; Og hvis omsider
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blev ud-speculeret noget til Nytte, hvormed Skaden kunde stop
pes og derudi ved extra Forbud noget Allernaadigst blev resol
veret, inden Anslaget havde naaet sin Ende , løb da Kiøbmænd 
Fare af Tab eller maaskee Ruin. Thi det som handles paa en 
forsigtig Fod, kand vel ey kaldes ret Kiøbmandskab , men en 
viis Handel, da det som bør kaldes Kiøbmandskab , er næsten 
underkast sine Fataliteter: Hvor nyttig Kiøbmandskab er for Ri
ger og Lande, det er saa vidtløftig udi mange Bøger beskrevet 
og af Erfarenhed de i Verden Kyndige bekiendt, at ieg derom 
ey bør melde, omendskiønt mig og alle er vitterligt, hvorleedes 
Negotien gandske ligger need her i Landet, som forvolder, hvad 
Land-Manden haver at selge, gielder intet, hvis han nødvendig 
skal kiøbe, betales dobbelt, og nu ailermeest siden de 4 Species 
Allernaadigst til Kiøbenhafn ere henlagte, hvorfra Vedkommende 
udlovede bedre Kiøb end før, men Udfaldet viiser det anderleedes, 
da der nu for en Tønde Salt vil haves mod 5 Rdf og Pengene 
strax betalte eller i det længste 3 Maaneders Credit paa en
deel, da man tilforn kunde have det for 4 RdL og derunder, som 
er en stor Difference paa Læsten; desforuden, naar alle Kiøb- 
stæder Allernaadigst maatte handle og bruge deres egne Skibe 
og Fahrtøyer, saa var der flere Skiberomme og Matroser i Dan
mark, som alt var til Kongens Nytte og Interesse samt Under- 
danernes og Landets Nytte og Gavn. Man maae vel forestille 
sig, at Kiøbmændene her i Riiget boende paa en Sten-Gade 
og som skal leve af Negotien, at før de (Seer sig gandske rui
neret eller Betlere, saa hazarderes aldting for at stiælc de Vabre 
ind, som ey tør angives, for at have noget at handle med, 
hvoraf de med Kone og Børn kand leve , og paa det sligt ey 
skal remar quer es, sætte de deres Vahre udi saa høyPriis, uden 
at give Told, som det efter Allernaadigste Befaling fra Kiøben- 
havn var taget, hvilket af Told-Bøgerne i Kiøbenhavn kunde 
erfares, hvis kom for Lyset den Quantitet, som her i Riiget fra 
andre Kiøbstæder blev debiteret, saa Hans May« saavel som 
Land-Manden liider, og de fattige Kiøbmænd for at have at 
leve af underkaster sig store Hazarder, Fortræd og Uheld , i 
fald nogen af dem blev attraperet. At Told - Sviig haver været 
til fra første Tiid, sees af den Hellige Skrift, og at det aldrig 
aflader, her eller i noget Riige, det staaer fast. Forskiellen 
haver været, er og vil blive meere og ey mindre. Men som
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Negotien ey vel kand tvinges, saa bør den alleene at liide, som 
vorder attraperet. At viise der er Told-sviig, saa sælges 100 7? 
Hollandsk Toback for 18Rdz^ og et få koster 17 i Told. Da 
maatte spørges, hvad Tobacket første Kiøb havde kost, men slig 
Toback gaaer under det Navn af indlandske Spind. Een Alen 
Schillert koster 28 /3 i Told og kand kiøbes næsten for samme 
Priis. Beseer man de Jydske Kiøbstæders Huuse uden paa, 
giøres det ey nødig, man efterseer de fleeste Beboeres Tilstand 
inden i. Vil man betragte Handelens indrettelse, da er den saa 
slet, at ordinairement findes der kuns 2: 3: 4: eller nogle faa 
fleere, som haver Handlingen af det, som man neppe kand 
kalde Handel, Alle de andre ere Høckere og tiggere til de før
stes Naade, eller lever et elendigt Levnet, det Huusene noksom 
udviiser, i det de næsten ere Faldfærdige. Den Kiøbstad som 
tilforn i Jylland haver haft en smuck liden Handel og meest for- 
deelagtig for heele Byen, haver været Aarhuus Bye, hvorfra og 
for nogle faa Aar siden haver været mange Fahrtøyer, men nu 
som de andre Byer meget forringes. Aalborg, som er den 
største og beste Bye næst Kiebenhavn, tindes at være samme 
Skiæbne undergiven, i det Handlen regiæres af en half Snees 
Kiøbmænd, de andre lever af dem, som de kand, undtagen nogen 
som lever af de Lybskers Jødiske Créditer, som forunder dem 
Vahrene fra eet halv Aar til eet andet, men paa saa store 
Pro-Ct° Rente, at naar de fleeste slige saa kaldende Kiøbmænd 
haver handlet deres Lifs-tiid Natt og Dag med megen (J-mage, 
Fliid og alle Inventioner til Hielp , saa erfarer man ved deres 
dødelige Afgang, at nogle efterlader sig kuns gandske lidet og 
den største Part siett intet, saaleedes er Handelen i Byerne. 
Blandt andet vil ieg ey melde om den saa kaldede Gammel 
Adels u-hældige Skiæbne, Thi haver deres underdanigste Huld
hed, Troeskab, Bravhed med fleere altid viiste Dyder ey kun
det samme forandre, saa holder ieg mig og min Pen for ringe 
sligt at foretage ; Det faaer blive dem nock at være forsickret udi 
Deres Samvittigheder. Gud paa Regnskabsdagen kand vidne 
med dem, aldrig troere Underdaner bleven skabt, og det som paa 
Jorden bør glæde dem og giøre Avind og deres Misundere (som 
dennem hos deres Herre vil disrecommenderé) Sorg og Beskiem- 
melse, er, at udi saa mange Aar aldrig nogen af dem er befunden 
eller overbeviist det, som bør kaldes Utroeskab mod det Kongei.
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Arve-Huus og deres Fæderne-Land, ja endnu aldrig nogen kand 
bebreydes af Miiner eller Ord, de jo haver viist sig og alle 
tiid ere villige med ald underdanig Troeskab for det Kongel. 
Arve-Huus og deres Fæderne-Land at lade sig opofre, som er 
jo et fast Tegn, de ey vil viige fra, hvad de ere kommene af, 
og at de ere forvisset, det Franske Ordsprog vil staae fast, La 
Vertu va paroitre en tems, derfor haver de største Aarsag, med 

Lif og Blod at soutenere Souverainiteten, paa det deres Dyder 
kunde vorde handthæved og ey slet undertrædes.

Hvis efter min underdanigste og ydmygste Tanke, som kunde 
forandre, liielpe og redde meget paa forhenmeldte Landets slette 

Tilstand til Guds Ære, Kongens og Landets Tieneste:
Guds Naade og Velsignelse, samt Hans Kongel. May^s Naade 

og Mildhed for Underdanerne vil være og blive det fornemme
ste til Landets Opkomst. Dernæst, at de Publique Skoeler bliver 
efter megen nøye Eæamination af viise ærlige høylærde be
satte med saa meriterede Rectores og Hørere, at ved deres Fliid 
og Umage derfra kunde udkomme dygtige og vel informerede 
Skoeles-Persohner. Ingen at maatte paa nogen slags Maade 
tillades at Deponere fra Skoelen, før han var meget habil, thi 
bedre faa og gode end mange og slette, Saasom ordinair er
fares, at naar de deponerer unge, findes mange (idet de mang
ler en moeden Forstand) at employere deres Tid saa slet, at de 
desto værre findes Idioter, naar de skulle være gode Karle; 
Ingen at maatte attestere førend i 4de Aar, efter han havde de
poneret og anlagt sin.Tiid saavel, at han var værdig at attestere 
uden nogen slags Gunst; At der maatte blive holdet over de 
Stipendiet', som er indrettede til at reise paa, at Fundatzemes 
indhold kunde vorde efterlevet, saaledes at en fattig Karl, som 
var begavet med et godt Ingenium, der baade vilde og kunde 
employere sin tiid til Guds Ære og Landets Tieneste, snarere 
samme Stipendia kunde erlange, end en u-meriteret dermed 
skulle bortgaae, som ofte sees. Naar nogen udreiste, burde 
han give under sin Haand til Vedkommende, før han reiste, 
hvad Studie han agtede at employere sin Tiid til, derefter Aar- 
ligen at indsende at viise , hvad han havde profiteret, og naar 
han hiemkom være obligeret at lade sig Examinere, om han sin 
Tiid vel havde anlagt, i manglende Fald at være ansvarlig til
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Pengene igien, saasom slige Penge ere udgivet af Fædrene, til 
at lære noget for, til Guds Ære, Landets Tieneste og ey at 
depensere til intet eller Liderlighed» Ingen maatte blive Præst 
før han 4 Aar efter at han havde taget Attestatz kunde befin
des ey alleene at have anlagt sin Tiid vel udi sine Studeringer^ 
mens endog slige ærlige Skudsmaale fremviise fra dem, han 
imidlertiid haver tient, eller fra dem, hvor han sig havde op
holdet, at kunde erfares det han sig saaledes udi Lif og Levnet 
havde forholdet, som den kand være anstændig, der agter at 
betiene saa hellig et Embede. Ingen at blive Præst før han var 
sine 28 Aar gammel og med slige Attester var forsynet, som 
før er meldt, og ey, som nu erfares, at blive Præst med Aller- 
naadigste Tilladelse at forestaae en Meenighed udi sine u-myn- 
dige Aar omendskiønt andre Præster skulle forrette Sacramentet 
for ham til han blev myndig. Naar de bliver Præster, skulle de 
være tilholdet at have de fornødne af Facultetet navngivne Bø
ger. som en ret Præst endelig bør have for at viide den rette 
Grund til Christendommen og til deres Tilhøreres Oplysning og 
Gavn, saasom, om nu endeel Præsters Bøger skulle eftersees, er 
ieg bange, der vilde findes de som havde ladet sig nøye med 
en Bibel, en gammel Huus-Postill, og etAars kiøbte gamle Præ
dikener. Naar Biskopperne visiterede^ burde de eftersee, om de 
ordinerede Bøger hos Præsterne befandtes, samt dennem eæami- 
nere, om de noget derudi vare belæste, Præsterne burde hver 
Søndag om Sommeren og hverandøn Søndag om Vinteren uden 
nogen Forsømmelse udi een af sine Kirker at informere og 
overhøre Ungdommen, befandtes de derudi forsømmelig, da at 
mulet er es. Engang hver 4= Uge burde Præsten indkalde Deg
nen og Skolemesteren i Sognet at overhøre og informere dem i 
hvis de feiler. At Allernaadigst Facultetet blev befalet at udgive 
en Cathechismi Forklaring, hvorefter ald Ungdommen i begge 
Riigerne skulle examineres. Thi nu bruger hver Biskob sin 
og ofte endeel Præster deres, som forvolder, at naar Ungdom
men skal overhøres, og til dem just ey bruges den Cathe
chismi Forklaring og Spørgsmaal, som de er oplært ved, saa 
staaer de som halv u-viidende, helst naar de kommer fra et 
Sogn til et andet; hvis Præsten da faaer i Sinde at blive vred 
paa nogen, da tør han veb vise dem fra Skrifte-Stolen , fore
givende, de ey veed sin Christendom, skiønt han havde i lp Aar

Danske Sanrlinger. IV. 14
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gaaet til Alters hos samme Præst. En nye Alter-Bog vilde og 
oplægges, thi der er ingen at faae til kiøbs, og mange af de 
som bruges, ere pialtede og endeel alt for slette udskrevne: 
Hvilke indkommende Penge for Cathechismi Forklaring og Al
ter-Bog Allernaadigst kunde gives, at sætte paa Rente for hver 
Stift og Sogn, at nyde Renten til Fader og Moder-løse Børn at 
lade gaae i Skole for, ligeleedes de Bøder, som indkom efter 
Allernaadigste Forordning for hellig Brøde, hvilket altmedtiiden 
vil være stor Hielp til de Fattiges Oplysning udi deres Chri- 
stendom, Biskopperne at holde endeel Præster til deres Embeds 
i agttagelse, meere end skeet er og ey tillade dem for meget 
at melere sig udi Verdslige Håndteringer, helst med at confun- 
dere geistlige pg Verdslige Retter, saasom de nu begynder at 
paastaae, det Tings-Vidner kand føres for deres Forum, omend- 
skiønt ey Geistlige Vidner skal afhøres, som er tvertimod Aller
naadigste Lovs rette Mening, og vilde være om det kom i Brug 
de verdslige Retters Betientere til megen Afgang udi de Ind
komster, de skulle leve af. Udi hver Stift burde være een ærlig 
og Christelig verdslig Persohn, som var lov-kyndig, der skulle have 
Indseende, naar de Geistlige overtraade deres Embeds Pligt, da det 
at angive for Øvrigheden i Stiftet at approbere eller dis-approbere, 
om slige derfor burde tiltales eller ey. Thi saa meget en Præst 
bør agtes og æres, som lader sig finde en værdig Præst, saa 
billig bør den sættes til rette, som overtræder og lader see 
(helst mod bedre Viidende) det, som en Præst ey er anstændig. 
Dersom det var mueligt at finde paa en god Maade , det Præ
sterne paa Landet kunde aflægges med en vis Løn rede Penge 
i Steden for nu de maa bruge Avl og Biæring, da ville fore
kommes en stor Deel, at de ey saa meget som ofte skeer hen
faldt til det Verdslige , og da vilde Ungdommen blive bedre 
efterseet og oplært; Naar Jorde-Gods kom i god Priis igien, da 
skulle ieg troe at kunde finde paa samme Maade, uden at 
røre Kongens Casse eller bebyrde Landet. Degnene, paa den 
Foed de nu ere, fortiener lettest deres Brød her udi Landet. 
Thi de nyder frie Boliger, Tiende, Offer, smaa Renter, Penge 
for Testamenter at skrive, med meere og endda formeener de
res Bestillinger bestaaer kuns af at siunge og sige Amen. Kand 
de faae Penge nok, saa er der vel nogle , som læser for Bør- 
nene^ hvis icke, synes en Part, de ey dertil kand obligeres. Da
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Degnene burde uden nogen Undskyldning, efter at de selv vare 
underviiste vel ey alleene læse for de Børn, som kunde give 
Penge, men endog at undervise et vist Antal fattige Børn, hvis 
Forældre ey kunde formaae at holde fleere end een for Penge, 
eller de allerarmeste, som Præsten med hans Medhielperes 
Approbation indgav Degnen, hvem han uden Betaling burde 
læse for, Degnen skulle tilholdes at lære et Barn sin Christen- 
dom udi 3 Vintere, eller og give en vis Mulet, Børnene bør at 
gaae i Skoele fra deres 8^ Aar, og saa længe de ey lærde 
deres Christendom vel, samt at læse udi Bøger, skulle de ey 
nyde, i hvor gammel de end blev, meere til Løn end de smaa 
Hyrder, nemlig 1 RdL= aarlig, hvilken Hosbond som gav meere, 
skulle ansees med Straf, hvorved Ungdommen meere ville 
stræbe deres Christendom at lære end ved anden Straf at 
være undergiven. Naar Ungdommen var vel underviist udi 
deres Christendom, skulle de være forbunden hver 14 Dage til 
deres 15 Aar, og fra 15 til 18 Aar hver Maaned, efter Tiene- 
sten at overhøres , Siden blev det dem, naar de var kommen 
til skiels-Aar og Forstand, vel selv angelegen, at observere deres 
Salighed og Velfærds-Gavn. Naar Ungdommen var vel infor
meret og paa den Alder, at de burde gaae til Guds Bord, da 
skulle de udi Provstens Vi&itaiz og Præstens Overværelse 
Eæamineres9 De som da befandtes af Provsten og Præsten ret 
underviiste og vel oplyste, deres Navne skulle udi en Protocoll 
indføres, som udi Præste-Gaarden forbliver og af Provsten 
samt Præsten deres Approbation underskrives. Udi de Skoeler, 
som holdes adskillige Stæder i Sognene, maatte Skoele-Meste
ren være forbunden før han begyndte at optage Skoelen, at 
lade sig overhøre og informere af Præsten om den rette og 
letteste Maade at bruge. Hans Kongl. Maytts Allernaadigste 
Lov og videre Villie er, at ingen maa være Degne, uden at 
have studeret. Men som ofte findes saa ringe Degne-Kalde, at 
ingen skikkelig Karl, som haver anlagt sin Tiid vel ved Bogen, 
samme vil antage, Thi kommer der ofte nogle Liderlige og 
fordrukne Studentere dertil, som ey kand være sig selv til Nytte, 
langt mindre Gud til Ære eller Meenigheden til Tieneste, Thi 
burde ved Biskopperne allerunderdanigst ingives de Degne- 
Kalde udi hver Stift, som kunde føde en skikkelig studeret Per- 
sohn, de andre Degne-Kalde Allernaadigst at tillades maatte be- 

14*
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sættes med skikkelige og vel udi deres Christendom oplyste verds
lige Personer, som dertil af Biskopperne kunde approberes værdige. 
Thi vi haver ofte af Erfarenhed fbrnummet at i visse Sogne, hvor 
slige Degne findes, er Ungdommen allerbest oplært og oplyst: 
Naar Degnene slog sig til Liiderlighed eller Drik, da burde de 
strax afsættes, paa det Ungdommen, som saa stor Magt paalig
ger at lære deres Christendom, ey skulle blive forsømt. Den 
største Difficultet er endnu tilbage, angaaende naar Skoelerne om 
Aaret skulle begyndes og endes. Thi naar Bønderne skal bruge 
deres Børn til Avl og Biering, da kand de ey undværes fra 
Forældrenes Arbeide, denne Post haver i mange Aar givet 
slige Difficulteter, at ingen ordentlig Begyndelse eller Ende paa 
Skoele-Gangen haver været. Thi er mine underdanigste Tanker, 
at Stift-Amtmændene Allernaadigst maatte bekomme Ordre at 
til sig tage 2de i Land-Væsenet erfarne Proprietarier og tvende 
skikkelige Præster, som ligeledes var Land-Væsenet bekiendt, 
hvilke tillige fattede en Slutning til Allernaadigste Approbation 
og Befaling, naar Skoelernes Optagelse om Vinteren skulle be
gyndes, og til hvad Tiid som tillades at give de Børn løs, som 
behøvedes til Avlingen, samt viidere hvorledes med Skoelerne 
skulle forholdes og at de Børn som tigger burde i det mindste 
trende Dage om Ugen indfinde sig i Skoelen til Underviisning.

Udi siettere Tiider for Penge og ved siettere Tilstand for alle 
er vel aldrig seet større. Hovmod og u-nyttig Depencer end nu, 
hvilket haver viist sine Frugter, da mange derover ruineres, an
dre opfører sig ofte mod deres Villie saaleedes, at det foraar- 
sager dem mangen bedrøvet Tiime, naar tænkes paa Betalings- 
Tiiden. Men som for at leve efter Moden og efter sliges For- 
meening være som andre for at komme til Lykke, følger meere 
Modens Phantasie end rette og billige raisons hvorved slige 
u-nyttige Depencer kunne forekommes, Thi var det heel nyttigt, 
at een Allernaadigste Klæde-Dragts-Forordning udkom, som 
tvang alle og enhver i sin Stand paa det skikkeligste og spar
somste sig at klæde og leve, som ville foraarsage fleere Penge 
og meere Ærlighed ville findes i Landet, Thi mangen een som 
nu af Mangel for behøvende Udgift til den u-nyttige Depence, 
han maae ofte giøre imod Samvittighed og bedre Vidende, 
lader sig af Verden bedrage til det som ey er vel giort og 
aldrig skeede, hvis Fornødenhed ey tvang ham til det, som dog
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ey er ærlige Mænd anstændig. Thi nu er Statz og Pragt stee- 
gen i saa høy Grad, at en Bondepige sætter sin Løn i en Silke- 
Hue med Guld-Blommer udi, alt skulde hun miste Særken paa 
Kroppen. Ja bedrives nu meere end nogen Tiid Skarnvorren- 
heder, for at kunde blive skiøn udi Klæder. Saa som nu mere 
end nogen Tiid Carosser og Chaiser ere i Brug, som alt er 
u-nyttige Døpencør for mange, da naar Allernaadigst var tilladt 
dem, Hans Kongl: Maytt slig Frihed ville tillade, kunde sligt 
vorde de andre forbudt under stor Straf; hvis nogen ved Aller
naadigst Bevilgning Carosser og Chaiser at bruge blev bevilget, 
da derfore til Kongens Casse at betale tilstrækkeligt, som blev 
en Sparsomhed for mange. Jeg veed vel, at Kræmmere og 
andre lidet vidt udseende vilde være imod denne min Tanke, 
snart foregivende nogle Kræmmere ville afgaae, snart forestille 
Hans Mayg ville derved forringe sin Tolds Indkomster. Men 
lad Kræmeren leve tarveligen, saa vil han, omskiønt debiteres 
for mindre Summa end før, endda være udi bedre Stand, idet 
han er forvisset om sin Betaling, i Steden for at nu crediteres 
meget, som aldrig sees Penge for, og naar ieg skal tro, at slig 
Told, som gives for Vahre, som er til Overflod, ey sna
rere kan ansees for en liden Udgift, der gives til Kon
gen, at Vedkommende maae have Forlov til, at lade en 
stor Capital af Hans May1!8 Lande til u-Nytte udgaae end 
derved at være Hans MayS eller Underdanerne til Profit. 
Thi naar Capiialøn blev udi Landet, kunde den være til Eyer- 
nes og Hans May^? Nytte og Gavn. Ja naar Capitalen er i 
Landet saa depønderør det altid af Hans MaySf at kand faae den 
Summa Penge, som Tolden ved Sparsomhed af Klæde-Dragt 
kunde formindskes og endda blive Eyeren og Landet til Gavn 
og Opkomst. Men hvor Hans Kongl: May2 ey selv vil have 
den Naade, ved sit Hof allernaadigst at holde over slig For
ordning Underdanerne til Exempel, da er ieg bange, den snart 
vilde henfalde udi Forglemmelse.

Saasom Landet findes opfyldt med mange fremmede 
Stackler, ia ofte Mengde af omløbende Tartarør hvilke ey 
alleene unyttig fødes af Landet, men endog med Bedra
gene den taabelige foruretter og skader, saa synes mig, 
naar et Land kand føde sine egne, giøres der vel nock, 
hvilket altid haver været skeet fra Skabelsens Tiid og end
nu kand skee, naar det bliver indrettet paa den rette Foed.
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Thi naar først blev stride holdt over Allernaadigste Forordning 
allereede udgivet og slige bleve straffede som indkom over 
Colding-Aae samt de Skippere og Færge-Folk, som overbragte 
dem, da ville de vel formindskes, som var en stor Hielp for vore 
egne, Thi de fleste Tydske Prackere ere nogle insolente Creaiurer, 
der lader sig ey nøye som en dansk Stakkel, Saasom jeg veed 
af Erfarenhed, at adskillige slige Land-Løbere haver refuseret 
2 til Almisse, ia givet af en slem Mund til, da en fattig 
dansk lader sig nøye med et stycke Brød eller 1 /i og tacker 
til. Vel haver Hans May? Allernaadigst ladet udgaae en For
ordning angaaende Stacklers Forpleyning i Sognerne og at 
enhver Syg og Senge-liggende efter repartition der skulle for- 
pfleges og underholdes, Men i hvor Allerunderdanigst enhver er 
skyldig og villig samme at efterleve, samt holde over, saa er 
det dog umuligt. Thi først er den største Part Sogner smaa, 
saa hvis kun fandtes 5 å 6 Senge-liggende, vilde Udgiften falde 
større end April Quartal, i henseende slige vilde holde sig til 
Underholdning efter Allernaadigste Forordning som en Rett 
uden at betiene sig af Slegt og Venners Hielp, hvilket vilde 
foraarsage fleere Senge-liggende, som ellers kunde gaae og 
være om Føden. 21S Findes ofte et Sogn kand have meere 
Misvext eet Aar end eet andet, som formeerer Stacklerne fra 
den Tiid, hvoraf skulle de da leve, naar Sognet desforuden 
allereede havde sin Byrde? 3S? den største Inconvenientz ville 
indfinde sig ved Søe-Kanterne, Hvor Mengde Mennisker lever 
af F'iskeriet, hvor, som af Erfarenhed er bekiendt, naar de fisker 
lyckelig, faa eller ingen tigger. Derimod naar slet Fiskerie 
indfalder, seer man slige store i Mængde Tall gaae og tigge 
Brødet. Hvis nu næst vedliggende Sogner vare bebyrdede med 
en viss Udgift til de udi Sognet værende Senge-liggende, da 
vilde visselig Fiskerne crepere. Dets Aarsag vel sligt ey kunde 
reguleres paa en viss Foed, Mens at forekomme mange stærke 
lade Folck, som heller gider tigget og rende Landene om end 
tiene, hvor de skulle arbeide noget, som ofte sees, saa ere 
mine underdanige Tanker, at ingen maatte tigge, med mindre 
der var meddeelt et vist indrettet Merke, hvormed skulle følge 
en Attest, udgivet og underskrevet af Præsten og største Lods- 
Eyeres Fuldmægtig i hver Sogn; samme Attest skulle ey validere 
uden et Aar. Thi udi eet Aar kunde være Misvext udi eet
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Sogn, at endeel nødes til at tigge og et andet Aar kunde der 
være god Vext, at ey nær saa mange burde tillades at betle. 
Saa burde og slige Stackler under Straf ey betle uden 
inden deres Herred, hvor slige Lods-Eyere og Præsten, som 
Attesterne og Merkerne havde udgivet, vare bekiendte, der
ved ald Dis-Orden at forekomme. Paa slig Maade ville man 
snart see endeel Betlere formindskede. Den fornemste Red
ning og Hielp udi slig Tilfælde er at kunde indrettes udi 
Riøbstæderne Manufacturer, hvor slige, som ey vare tienlige til 
Avlingen, kunde fortiene Føden, som da var Riøbstæderne til 
Opkomst og nu er Landet til Byrde. At kunde hemme en 
stor Deel U-Dyder og Skarnvorrenheder, som ustraffet gaaer i 
i Svang udi Landet, da vilde opfindes et Mojen, at grove Syn
der og Laster kunde vorde afstraffede; Lovens Ord ere klare 
nok, hvorledes skal omgaaes, men naar det kommer dertil, at 
slige skal paagribes og ved dem forfølges til Execution, da maae 
det skee med temmelige store Omkostninger, hvilke alle skyer 
for, er ey heller de fleestes Leilighed slig Depence at udstaae; 
derfore gaaer der saamange frie for Straf, hvorpaa fleere stoler, 
som daglig formeerer Tallet udi Ondskab. Vel siger Aller- 
naadigste Forordning, at haar nogen Misdæder bør af den 
u-formuende paagribes, saa skal til Omkostning af Herredet 
hielpes, Men som slig Udgift er til Guds Ære og gandske 
Landets Tieneste og Gavn, saa burde det gaae over heele Stif
tet at giøre Omkostningen, samt allernaadigst nydes Bénéficia 
Paupertatis og fri Vogn, for hvem det faldt til at lade slige 
straffe, som var liden Udgift for et Stift, mens rensede slig 
Skarnvorrenhed af Landet. Dog skulle slig Udgift approberes 
til Billighed af Øvrigheden, før noget derfor kunde nydes, paa 
det ildesindede og Interesserede ey skulde giøre Regninger og 
Udgifter, som de selv fandt for Godt.

Letfærdighed haver været som alle andre Synder desto 
værre altiid udi Brug, men ieg troer aldrig saameget som 
nu, Thi siden Hans May“8 Allernaadigste Lov tilholder hvem, 
som besover nogen, skal ægte hende, da holdes det nu 
snarere for en Galanterie end Synd, og troer ieg en deel 
Qvindfolk ere bievne værre end nogen Tiid, ia ofte skylder 
den for Barne-Fader, som mindst haver været Aarsag. Jeg 
indbilder mig Allerunderdanigst, hvis det blev befalet, at hvis 
nogen blev besovet, skulle de skyldige ey være tilladt at ægte
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hinanden, med mindre de begge ville tilstaae at have givet 
hinanden Ægteskabs Løfte, og endda burde de straffes, som 
Allernaadigst godt befandtes. De andre, som sligt ey kunde 
eller ville tilstaae, at straffes haardere. Da vilde slig Skarnvor- 
renhed gaae mindre i Svang end nu, som ville foraarsage mindre 
Synd, bedre Samvittighed og give meere Lycke i Landet.

Hvad Retten og deres Betientere angaaer, da er vel 
aldrig udi noget Riige saa Christelige og korte Love^ som disse 
Riiger Allernaadigste er givet at leve efter, alleene beroer paa, 
at de ærligen af Vedkommende omgaaes og efterleves, som, 
naar Tjenesterne med gode Betientere ere vel besatte, depen
derer meget af Øvrigheden at holde over. Men for at dømme 
ret, behøves endeligen ærlige u-interesserede og ret Lov-Kyndige 
Rettens Betientere; slige bør have den Indkomst, som de efter 
deres Stand tarveligen kand uden Kummer og Bedrøvelse leve 
af. Dend Indkomst, de nu haver, er ogsaa slet, at ey neppe 
habil ærlige Folk slig Tieneste søger, med mindre den store 
Nød tvinger dem til at tage det stycke Brød, som de omsider 
vil erfare ey kand leves af uden at tage et eller andet Parthie 
for sin Interesses Skyld. Thi maa Rettens Betientere endelig 
have meere til Løn, for desto haardere at vorde straffet, naar 
de mod bedre Vidende forseer sig. At bringe Hans May! til 
Udgift, det er ingen Kunst, Mens at Tingene i sig selv kunde 
komme paa en goed Foed uden Hans May‘2? Omkostning og ey 
Landet til Byrde, som de kunde fortryde paa. Slig Mojen at 
udfinde, skulle ieg ey troe u-naadigst blev optaget, Thi tager 
ieg mig den Frihed at giøre et Forslag, som er: HansKongel: 
May1!8 Allernaadigste Forordning siger, at Herritz-Fogederne 
skulle have indseende med Land-Vejene og dennem i Stand 
lade holde, ikke desto mindre findes udi Vensyssel en Kroer- 
Mand, som haver erholdet en Titul af Vej-Mester, med Aller
naadigste Tilladelse at nyde Aarlig en skilling af hver Tønde 
Hartkorn udi Vensyssel og Han Herred, som beløber sig over 
400 Slette-Daler om Aaret; Naar man vil eftersee, hvorledes 
han derfor betiener Tienesten, da haver Vejene under hans 
Betjenings Tiid ey profiteret for een Skilling, men han saa- 
meget desto meere snart ved Lønnen snart ved Udpantning, 
naar Vognene ey hastig efter Tilsigelse møder, snart ved fore
givende Broers Reparation. Thi burde af ærlige Commissarier, 
hvor Stift-Ambtmanden residerede, blive enhver Herritz-Foged
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tillagt her i Landet, efter hans Embeds Besværlighed en An
deel, da kunde enhver bekomme mod 100 Slette-Daler; der
imod burde Herritz-Fogden være ansvarlig til Vejenes i Stand- 
holdelse, som alleene bestod udi 5 til 6 Dagers Eftersyn om 
Aaret og var da hans Løn saaledes forbedret, at en ærlig vittig 
Mand kunde leve uden at komme Hans May? til Udgift, og 
Landet udstædde aldrig de Penge bedre end see sig vederfaret 
Rett og Skiel. Hvis Penge som burde falde for Vognenes Ude
blivelse, naar de bleve tilsagde, Derover skulle af Herritz- 
Fogden en Spécification til Stift-Ambt-Manden eller Ambt- 
Mændene indgives, om samme Mulet igien til Skoele-Mesterne 
udi de Sogner, hvor Pengene vare faldne, kunde uddeele for et 
vis Antall u-formuende og fattige Børn at læse for. Naar 
Rettens Betientere saaledes vare belønnede, saa burde de exem
plarités at straffes, som mod bedre Vidende nogen Slags Skarn- 
vorrenhed med Rettens Omgiænge lode see. Til den Ende 
maatte Allernaadigst blive Lands-Dommere strængeligen an
befalet sliges Forseelse tilstrækkelig at Muletese, ia om Forseel
sen var grov og efter lste og 2d= Gang sig saaledes forseede 
og ey bedrede sig, da at dømme dem fra Embedet, uden slig 
en nogen tiid kunde vente sig andet Brød udi Hans May?? 
Tieneste. Da vilde snart erfares, naar Rett blev Rett, og de 
som u-nyttige Processes begyndte bleve vej muletevede at Pro
cesserne ved Lands-Tingene og ved høieste-Rett snart vilde for
mindskes og forringe Tallet af nogle unyttige Procuratores, som 
foraarsager meere ondt end godt. For at sætte Land-Vejene 
engang i Stand, som skee burde, helst bvor der findes lange 
Vaser over Moraizer, som ey saa høye-ere opførte, at jo med 
høye Vande Vandet kand oversvømme dem, samt de Grøfter at op
kaste, som kunde træcke Vandet, det vilde falde de Bønder, 
som paa slige Skifter haver deres anviiste Andeel, for tungt at 
bringe udi Stand, Thi kunde Hans May? betee en stor Naade 
med at bevilge, det een Batallons Mynstring maatte gaae forbi, 
og de Penge, samt Dage, som til Mynstringen efter Allernaa- 
digste Forordning skulle anvendes, maatte Allernaadigst tillades 
at anvende til Vejens istandsættelse. Til den Ende skulle 
Lieutenanten og under Officerer være tilstæde, naar Soldaterne 
med Spader og behøvende Redskaber, udi Overværelse første 
Gftng af Ambt-Manden og en Conducteur, at sætte Vejene i
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Stand forsamlede sig. Naar det var skeet, bør Herreds-Fogderne 
være ansvarlige, at de udi Stand forbliver, hvilket var ey alleene 
en Fornødenhed men og en Ziir for Landet, at her saavel som 
i andre ’Riiger fandtes gode Veje. Her udi Landet findes 
mange Broer over Aaer og Vande, dermed er geraadet meere 
end skee burde udi Confusion. Thi hver, som haver haft 
Vejene og Dristighed, haver erholdet Allernaadigst Tilladelse 
paa visse Sogner at give Korn til samme Broes Vedligehol
delse, hvorover endeel haver faaet formeget, endeel for lidet og 
endeel slet intet. Samme at faae paa en ret Foed igien ere 
mine underdanige Tanker, hvem som uddøde fra slige Be- 
naadinger, ey af nogen igien at maatte faaes, før derover af 
hvem Hans May? befalede, var giort Ligning at den eene, saa- 
velsom den anden Broe nøed sin Andeel efter Allernaadigste 
Approbation. Naar nu Guds Ord var bragt i store Agt og 
Ære^ og Kongel-. Mayestets. Allernaadigst givne Lov og For
ordninger udi meere, Allerunderdanigst Efterlevelse, Saa vilde 
det være Hans Kongel: Mayestets og ganske Kongel: Arve- 
Huus, samt hans Riige (næst Guds Beskiermelse) til Sickerhed 
med Tiiden at komme udi god og ønskelig Stand igien. At 
Hans Mayestets med saa hulde og mægtige Allierede var udi 
Alliance, at næst Guds Bistand ey havdes nødig at frygte for 
nogen Overrumpling, Til dets Hielp vilde Hans May?.8 Orlogs 
Flode sættes udi beste Stand, Thi som Hans May?8 Riiger ere 
næsten omflydte, vilde Floden næst Gud være som een af de 
største Frygt-Vern og Beskyttelser mod Hans May?? Fiender. 
Hans May? Allernaadigst ville lade efterstræbe at faae de beste 
og profitableste Tractater med Fremmede Puissancer oprettede 
til Negotiens indrettelse for paa beste Maade at bringe den i 
Flor og Stand, hvorved ville gives Allernaadigste Forsickring 
om Hielp til Creditens Vedligeholdelse, saa at det maatte behage 
Hans May? Naadigst at encouragere og Allernaadigst at være 
Underdanerne behielpelig til meeste og beste Negotie at kunde 
drive, som ville meget formeere Hans May?? Intrader og med 
Tiiden sætte Hans Underdanere i god Stand, som alt er Kon
gens Tieneste. Thi burde en Commission af ærlige og erfarne 
tiltagne visse af ærligste, vittigste og meest erfarne Borgere 
udi hver Kiøbstad efter Byens Situation og Omstændigheder 
overlegge, hvad slags Handel der bedst kunde bruges samt
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paa hvad Maade samme lettest og bestandigst kunde indrettes. 
Ligeledes overlegge med Borgerne, hvor mange Skibe og Fahr
tøyer paa hver Fahr-Vand kunde det meeste til veje bringes, paa- 
det hvis de handlede, kunde det meeste mueligt skee fra første 
Haand ved deres egne Fahrtøyer, hvortil af yderste Kræfter 
enhver vilde contribuere, hvis de kunde faae de 4 Species op
hævet, at enhver kunde negotiere og profitere ey alleene ved at 
besegle med deres egne Skiberomme Hans May^ Lande, mens 
endog naar de kom udi bedre Kræfter, da som andre Nationer 
at udbreede deres Handel. For desto bedre at faae de fleeste 
Borgere mueligt til at profitere samt at formeere Negotien, da 
maatte derhen sees, at der bleve mange Reedere udi hver stor 
Skib og proportionaliter udi mindre Fahrtøyer, hvorved ey 
alleene mange kom i Handelen, mens endog om slig Fahrtøy 
kom i Ulycke, blev kun Skaden liden for enhver og de Parters 
Gevinst, en Kiøbmand havde i de andre Fahrtøyer, igien kunde 
næsten redressere Skaden. Desforuden kunde den, som lidet 
havde at begynde med, liigesaavel som den Riige komme udi 
Handel, som alt formeerede Negotien. For nu saa mange Ree
dere at blive eenige, hvor Fahrtøyet skulle hen gaae, maatte de 
som i Holland, andre store Stæder, ja i den liden Bye Flends- 
borg paa deres Compagnie-Rwst sig foreenige ved plurima 
Vota, eller som i Holland sætte visse Factorer, som Reiserne 

og Fragterne derig erede: Kiøbmændene, som boe i de Kiøbstæ- 
der, liggendes oppe i Landet saavel som alle i Riiget burde 
tillades at interessere udi Skibe, dog hver Byes Privilegier u- 
præjudiceerlig. De Manufacturer, som efter enhver Byes Situa
tion vorder indrettet, maatte for aldting i agttages, at de Mestere 
og Folck som samme skulle forestaae, vare saa gode, at naar Ar- 
beidet var giort, det da kunde være gode Kiøbmands Vahre, 
og ey noget Fusker Arbeide, som efter stor Umage med Ind
retning og Assistance maatte løbes fra, hvilket vilde foraarsage, 
at det bedste Anslag kunde udfalde til en ond Ende. Med 
Borgerne udi Kiøbstæderne maatte Allernaadigst indrettes og 
ordineres til ald Tarvelighed og Eenighed. For aldting maatte 
Allernaadigst udgives en streng Søe-Rett mod de Skippere og 
Folck, som nogen slags Utroeskab mod Reederne begik, Thi 
ellers vilde Skipperne beriige sig med Kiøbmændenes Midler, som 
ville giøre de Trafiquerende keede af at handle. Hans Kongel:
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Mayg. Allernaadigst ville lade sætte en saa moderate Told at Under- 
danerne kunde taale at betale rigtig, derimod lade straffe Toldere 
og Underdanere, som bleve attraperede sig der imod at have under- 
staaet sig at forgribe; paa slige Maader vilde Hans May? med 
Tiiden, naar Handelen kom i Flor, see sine Told-Intrader for- 
meeret og ey formindsket. Thi det er naturligt, jo fattigere et 
Land, jo mindre kand Indbyggerne kiøbe og par Consequence 
bliver Debiten saa meget mindre, hvoraf gives Told. Thi ville 
ovenskrevne Allerunderdanigst proponerede Tolds Indrettelse en- 
couragere mange til Negotien, som formeerede Skibene, Fahrtøyer 
og Matroser i Riiget til Hans Kongel: May?.8 Tjeneste i For
nødenhed, samt augmenterede Consumptionen til Hans May^ 
Interesse, Ja, Landet havde Leilighed desto bedre at debitere 
deres Vahre. Og ere mine allerunderdanigste Tanker, at naar 
Tolden paa slig god Foed var satt, at Hans May? da Aller
naadigst lod probere at forunde Byerne Tolden for en vis Af
gift, og hvis Hans May? under visse Conditioner fandt sin Reg
ning derved, da at lade Byerne samme beholde for visse Aar, 
hvilket ey alleene sparede Hans May?, mange Omkostninger paå 
Betientere, men Tolden blev saa vel oppasset, at man ret kunde 
faae at viide, hvad den udbragte, og om da Byerne vandt noget 
paa den korte Tiid, saa vare dog Pengene udi Landet: Hvad 
Kiobenhavn angaaer, da er den beliggende som Hovedet for 
Øster-Søen hvorfra om foraaret kand seiles først fra og sidst 
hiem. Thi vilde Kiøbmændene encourageres saaledes derpaa at 
Neg o c ere, at adskillige fremmede Skibe for at undgaae den lange 
Reise ud ad Øster-Søen kunde tage deres Vahre der, Thi ved 
megen debit seer Kiøbmanden sin Regning omendskiønt kun 
vindes smaa Pro C^.

Hvad Landet angaaer, som sandelig er, meere end Nogen 
troer, saa forarmet, at hvis Gud ey vil lade see sin Hielp, og 
Hans Kongel: May? sin Naade og Omsorg for at redde det, 
da vil det gode Jylland inden faa Tiider sees udi saa elendig 
en Tilstand som aldrig før. Dertil at hielpe er mit under
danige Raad, at Land-M7itien og dens medfølgende Udgifter 
for aldting herefter Allernaadigst maatte afskaffes, paa det Jorde- 
Godset kunde blive besatt og i god Stand, samt at enhver 
uden Frygt kunde stræbe at erhverve Brødet til sig og sine. 
Thi i hvor Lidet Land-Jrøten end Allernaadigst maatte redu
ceres til, saa ville dog mellem den gemene Mand være ligesaa
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stor Frygt for en Officeer, som de kunde forestille sig skulle 
have een af dem, som en Ager fuld af Lærcker for en liden 
Høeg, der dog kuns kand tage een ad Gangen, men i hen
seende ey viides, hvem det skal ramme paa, frygter de alle. 
Ved denne Land-M&'fø'ens Ophævelse vinder Hans May“ over 
40,000 Rd? aarlig, som nu af Cassen betahles til Office
rer og Mundeering alleene. Alle de reede Penge derimod, 
som i nogle Aar haver været paabuden at følge Skatte-Kornet, 
maatte i Naade efterlades, paa det Bonden kunde noget sou- 
lageres og derved med Tiiden faae deres Gaarde med Fæe og 
Oreaturer besatte igjen, hvilket vilde sætte Bønder-Godset i Stand, 
i det Jorden blev dyrket og besaaet som skee burde; At Aller- 
naadigst maatte tillades Bonden at betale hvis Skatte-Korn, som 
blev paabuden, med 2 /3 meere end Capitels-W\øb for Tønden, 
hvorimod Allernaadigst hver Stift for at forekomme sine Be- 
tienteres Intriguer maatte behage slige Accordter ved Stift- 
Ambt-Manden at lade giøre med Proprietaireme, som skulle 
nyde samme 2 /3 meere end Capiiefe-Kiøb, imod de anskaffede 
det Kom, som Stiftets Qvantum sig kunde beløbe, paa Skibene i 
de Hafne, hvor Magazineme nu ere indrettede. Men hvis Pro- 
prietairerne, som svarer under Thisted og Schive Ambt-Stuer, ey 
kunde leveere Kornet ved Aalborg, da for at spare Hans Maytt 
den halve Kog-Fragt need af Ziwn-Fiorden kunde samme Korn 
kiøbes af de Proprietairer som ligger under Aalborg Stift, helst 
Thisted ligger under samme Stift, hvilket Proprietaireme sig 
gierne paa toge, for at redde Bonden fra lange onde Reiser 
og Chiquaner ved Maalet, samt for at see Bonden befriet for 
at udtærske sit Korn saa hastig. Proprieitaireme kunde og finde 
sig Skades-løs ved at leveere got Korn, i det de vandt selv 
for Udkiørselen og Udskibningen samt for hvis Kornet kunde 
svinde om Vinteren, da ovenmeldte 2 (i paa Tønden, samt 
Ca/nteZs-Maalet, som Kiøbmændene paastaaer at vilde have, naar 
Kornet ey er begierligt. Efter mine underdanige Tanker var 
det Hans May^ store Nytte ey alleene at kunde faae det beste 
Korn i Landet til sine Magaziner men endog spare Loft-Leje, 
Sæcke-leje, Indsvinding, Kaste-Løn og Udskibnings Omkost
ninger, som beløber sig en temmelig Capital Aarlig. Men6 
Allernaadigste Ordre vilde stilles, at istedenfor alle og enhver 
skulle kunde glæde sig ved at handle med Hans Maytt som
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den beste og rigtigste Betahlere, Proprietaireme ey formedelst 
ildesindedes Omgang med Maalet og Indsigelser, naar det var 
leveret, bleve bange at indlade sig i Kiøbet om Kornet, Thi 
naar Kornet ved Byens Maalere var maalt, efterat det først af 
42 Kiøbmænd, som dertil vare ordinerede, var befunden godt 
sund Kiøbmands Vahre, da burde Pengene strax betahles uden 
nogen slags Aftræckj tilmed vilde Allemaadigst modereres, at det 
14ten Dage, før Kornet skulle indskibes, blev Leverandeuren 
kundgjort, for at være færdig at komme naar Tiid var, hvilket, 
saameget skee kunde , maatte forekommes ey skeede paa de 
Tiider Bonden saaede; Ligeledes maatte befales at Proprie
taireme kunde nyde deres Penge til Omslags Tiiden, om end- 
skiønt Kornet ey var leveeret, mod de stillede Caution for Le
verancens Quantitet og Bonité, hvis Kornet ey blev afsendt inden 
May-Maaneds Udgang, da at nyde 1/s F. Kar Indsvinding got- 
giort, og at Allemaadigst ey blev påabuden Skatte-Korns Pen
gene at betale før sidst i Februari, mod Proprietaireme var an
svarlige som andre til Contributions Restancer, da de vel iagt- 
toge, naar det var Bondens Leilighed at faae dem indkrævede, 
hvilket vilde hielpe Bonden til, ey at overiles med at tærske 
sit Korn ud og sælge for ringere Priis end det var værd. At 
Allemaadigst maatte sees derhen, at den udi Holland paalagde 
eætra store Oxsen-Told kunde komme paa den forrige Foed 
igien, paa det samme Handel her udi Riiget, nu som før kunde 
komme i Stand, thi det Hollandske Ordsprog siiger: Die Fische 
in het Waater sie lewen van Manch Andem, So doen die Menschen 
ock den Eenen van den Andem. At Allemaadigst Placaier 
maatte udgives , hvor af de, som af Frygt havde undviget af 
deres FædernerLand kunde see sig forsickret om Pardon, ey 
alleene for Straf men og frie for at blive taget til Soldater, 
naar de indfandt sig udi Hans Maygs Riiger og Lande.

Angaaende Stutteriers Holdelse, da vilde for at see Jylland igien 
med gode Heste forsynet, Allemaadigst befales ingen fremmede 
Heste fra Holsteen at lade indkomme, men enhver sine Heste 
udi Dannemarck at skulle kiøbe, som og udi de 2= næste Aar 
gandske ingen Heste af Landet at udgaae, med mindre expresse 
Allernaadigste Tilladelse dertil var givet, paa det Heste og Hop
per kunde komme til den Alder, at man kunde skjønne paa 
det, som var godt eller ey; Naar de tvende Aar vare forbi, da
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gandske at være forbuden, ingen Hest eller Hoppe maatle 
udgaae af Landet, som vare under 31/a Aar gamle; Udi 
Jylland paa Landet ingen Hest at maatte bruges til Hop
perne at bedække, som vare under 15 Palmer; Maal anlan- 
gende, Herre-Gaardene ligeleedes ingen under 16 Palmer at 
maatte dertil bruge; hvem som holdt mindre Hest til at be- 
dæcke, skulle have fortabt Hesten til Angiveren, som det lov- 
ligen beviiste; hvem som brugte eller lod bruge nogen Hingst, 
som synligen havde Blod-Hialt, ligeleedes efter lovlig godtgiort 
samme at have fortabt og desforuden give Angiveren lORdL. 
De Proprietairer, som efter Aldernaadigste udgangne Forord
ning holdte Stutterie af 81e Hopper og derover, at tillades hver 
andet Aar foruden Allernaadigst udgangne Forordning Frihed 
mod Herskabets eedelige Attest, at samme vare af hans egen 
holdende Stutterie, uden Told at lade udgaae een Hingst, tvende 
Wallacker og een Hoppe, som vilde encouragere mange og kun 
faa havde Leilighed til at betiene sig deraf. Cavalleriet maatte 
Allernaadigst reduceres 10 Mand pi Compagni, af de øvrige burde 
kun være 30 Mand bereedne. Thi [om] (som Gud forbyde!) 
noget fiendtligt paakom, kunde de manglende Heste her udi 
Riiget snarlig anskaffes. Imidlertid kunde de Penge, derved 
blive sparte, sættes paa Rente til Formeering samt saameget 
mindre Fourage Landet paalegges. Naar de halve Heste, som 
hans May^L skulde eztraderes mod andre igien at anskaffe, be
høvedes, saa burde, paa det Hans May1! ey skulle faae de slet
teste Heste, gandske Compagniets Heste deeles udi tvende lige 
store Deele og derom loddes, saa vederfores Rett paa alle 
siider, naar det med Ærlighed blev omgaaet. Jeg forestiller 
mig og troer sickerlig, at mange ilde sindede, om de fick disse 
mine Tanker at see, vilde have meget at siige paa mine forherj 
meldte Forestillinger, synendes, at ved endeel mine Propositioner 
ey alleene vilde afgaae af Hans May^s Armée men endog hans 
Penge-Intrader at blive formindskede ; paa begge, maae ieg svare, 
at den som skal have større Byrde, end han kand bære, bliver 
saa vansmægtig, at han ey kand giøre nogen Tieneste , iste- 
den den, som Byrden ey falder altfor tung, er altiid i Stand at 
giøre meere og villigere Tieneste. Nu for at lade see, at ieg 
ey er mindre for den gode Konges Nytte end Landets Gavn, 
som dog aldt er Kongens Tieneste, saa vil ieg endnu som udi
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alt viise, at min Intention hensigter kuns til at Hans Maytls 
Fiender skulle have Aarsag at frygte den Konge meere, som 
ey fattedes Penge at udføre en Krig med og regierede over saa 
troe og brave Undersaatter, (Hvilke med Tiiden kunde komme 
i Stand med Midler som nu med Hierte, Villie og Haand , at 
kunde modstaae den eller dem , som agtede noget fiendtligt 
mod hannem eller Riiget at terriere} end være bange for den 
Armée, som ophæver sig selv, naar Landet dy er i Stand til 
samme at underholde. Udi gamle Tiider læser man, den Danske 
Nation formedelst dens Troeskab, Eenighed og Bravhed, ey 
alleene at have kundet forsvare deres eget Land, men endog 
indtage andre. Skulde nogen kunde være til, som havde seet 
Armeen den Tiid, og nu beskuede disse Tiiders holdende Armee 
da vilde der nok sees stor Forskiel, i *det disse ville findes 
skjønnere og mere udputzede, end de paa de Tiider vare, fra 
hvilke de Danskes store og brave Rygte kom.

Skulde det nu komme paa Eenighed , Troeskab og Brav
hed an, da er ieg bange, at endeel Landløbere, som nu lader sig 
hverve i Tienesten, vilde bebreydes med de mange Galger, Stei- 
ler og Hjul, som desværre findes opfyldte for at holde dem til 
Troeskab og Christelighed. For at kunde see den Hiertens gode 
Konge have saa troe og god en Armée, at han ey alleene kunde 
forlade sig paa den, men endog sove tryggelig udi hvilken 
sine Underdaneres Armée han lystede, ia finde sit Folk saa 
eenige og villige, at hvad som var Kongens Villie skulde være 
deres Glæde at eæequere med saa stor Troeskab og Bravoure, at 
før skulle alle lade sig opoffre end sviige een saa Naadig Konge 
og deres Fædeme-Land, Thi det gamle Ordsprog vil nok staae 
fast: Før sviiger den svorne end den Baårne, Saa i hvorvel 
det i Henseende til at faae Landet paa beste Maade peMeret 
igien var Skade, saa dog icke desto mindre troer ieg fast, at 
alle Underdanere skulle blive glade ved at see Hans Maytt 
Allernaadigst vilde forlade sine egne og tage Land-Jrø&zen til 
sin staaende Armée. Og saa som det seer ud mellem frem
mede Potentater at udfalde til Kriig, da at sælge ligesaa mange 
af de sletteste Tydske Gevorbene saavel som de 10 Mand pr. 
Compagnie, der bleve reducerede af Cavalleriet og for at faae 
alle 30 Heste pr. Compagnie hvorfra Karlene vare reducerede, vel 
betalte, da at tage saa mange af Infanteriet og giøre beredne
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til Cavalleriet, hvilken store Summa Penge altiid igien, naar for
nøden giordes, kunde kiøbes ligesaa mange Regimenter for, som 
nu Land-Militien er stor, hvorved og istædenfor, at disse staaende 
Regimenter, som før fortærede Penge, daglig kunde indbringe 
store Renter og augmentere Summen til fleere Intrader for 
Hans Mayt til samme Brug udi Nødsfald. Naar Troupeme 
skulle udmarchere, da de fleeste Danske Officerer derved at em
ployer e, paa det de, som af sig selv ingen Midler haver, kunde 
paa fremmede Herrers Pung giøre sig saa habil, at de kand fin
des værdige til at fortiene Hans May? s Naade til Avancement 
her udi Riiget for at være deres Konge og Fæderne-Land til 
Tieneste. Naar Cavalleriet saaledes var reduceret, da at optage 
de beste Kongens Gaarde til Forpagtning, som alt formeerede 
Kongens Casse, ja Godset kunde endda som andet Proprietair- 
Gods svare, naar det af ærlige Folk lovlig og vel blev omgaaet. 
Af saa store indkommende Capitaler kunde Hans Maytt Aller- 
naadigst mod Caution for Capital og Renter forstræcke visse 
Penge til Manufacturernes Istandsættelse. Naar Hans Kongl. 
May‘1 da Allerunderdanigst proponerede Naader mod Under- 
danerne vilde lade see, som alt viises at være til Hans Casses 
Interesse og Landets Opkomst, da ville alle kunde begribe, at 
næst Guds Velsignelse og Bistand vilde Landet med Tiiden 
komme sig igien, hvorpaa formodenlig vilde følge, at de gier
rige Creditorer, som havde Pandter, ville, før Debitorerne kunde 
komme lidet til Kræfter, opsige deres Capitaler i Tanke nu 
Pengene vare at faae, deres Pandter for lidet eller intet at kunde 
borttage, derved sig selv at beriige; derimod kunde Hans May? 
let raade Bod, om han Allernaadigst (for ey at tvinge nogen 
med Loven) vilde ved visse dertil Committerede lade laane de 
nødlidende mod Forsickring af godt Pandt Pengene til 4[e Pro 
Cento, hvorved de Gierrige bleve skreckede fra at opsige deres 
Capitaler og da blev saadan Hans Mayt*l Naade Aarsag til, at 
Jorde-Gods strax begyndte at komme i slig Crédit, at Credito- 
rerne gierne lode Pengene staae u-opsagt, og i saa Maade 
reddede Hans Kongl. Maytt sine fattige Undersaatter mere ved 
Naades Tilbydelse end med Penge. Thi om end blev udlaant 
100,000 Rd? til heele Jylland, som ieg neppe troer skeede, helst 
ey burde hielpes uden de som vare nødtrængende, Saa var Hans 
May?s Capital endda med Naades Beviisning under god For-

Danske Samlinger. IV. 15
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sickring paa Rente, og den eene pro C^s Forliis var mere 
nyttig for Landets Credit end Tab for Hans May 2? Casse. Om 
Allernaadigst blev for godt befunden, at Land Militien skulle 
vA~marchere og ophæves, da, hvis Proprietairerne nogen Soldat 
forlangede til at fæste Gaard, det Allernaadigst maatte tillades 
at faae samme løs, mod en anden til Soldat god Karl i hans 
Sted præsentere, og i fald Officeren ey var at fornøye med en 
Karl, da i dens Plads som fæstede at tage imod24Rdt-, hvilke 
Penge Hans May2 kunde tage i Kassen og igien forunde en 
anden Karl af dem, som skulle gaae ud af Landet. Om Hans 
May* Allernaadigst ville behage at tage Land-JÆto’en til sin 
staaende Armée, da burde ingen Ojpiccer tillades at give nogen 
af dem Afskeed, mens slige Passer at udgives af de Deputerede 
udi General - Cornmissariatet, som samme Passe samt Karle til 
Proprietairerne, hvorfra de vare udgangne, oversendte, ey alleene 
for at peublere Landet, men endog at slige Folck som erfarne 
i Krigs-Tienesten kunde med andre udi Landet i Nødsfald 
bruges til Land-Værn at forsvare Huns , Kone og Børn. Det 
allerfornemste, som vil tiene til Landets Opkomst i Vore Tiider, 
er, at Hans Kongel. Mayg som Allersnarest vilde Allernaadigst 
lade see de forhen proponerede Naader til Landets Opkomst, 
imedens endnu nogle faa haver en liden Deel Midler og andre 
nogen Credit', hvis ey, frygter ieg at ald anvendt Naade og Fliid 
vil være omsomst i vore Tiider til at see Landet i Stand, som 
ønskles. Thi hvis den ey kand reddes strax, som er paa Fald 
og endnu haver nogle Kræfter at hielpe med til sin egen Red
ning, da vil det vist koste meere at curere og hielpe ham, naar 
han er slet needfaldcn og har slaget sig fra sil Helbreed. Hvis 
Øvrigheder, som Allernaadigst paa Landet bleve satte, at maatte 
være saa erfarne, ærlige og u-inferesserede Persohner, at Hans 
Kongel. Maytt med dem ey alleene kunde være vel betient, 
men og forlade sig paa deres Troeskab samt paa deres ret
sindige Rapporter til Hans May1! og Collegierne, paa det de 
igien Allernaadigst kunde nyde den Myndighed efter Allernaa- 
digste Lov at lade straffe den Onde og allerunderdanigst re- 
commandere den Ærlige til Belønning, som dog aldt var til Hans 
Kongel. May£s Tieneste, i Henseende deraf vilde følge Frygt, 
Lydighed og Kiærlighed til Dyders Formeerelse. Thi hvor 
Subordinationen er borte, der vil Confusionen gierne lade sig
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indfinde. Jeg er desto værre forvisset, at hvis ieg haver fore
bragt om Landets slette Tilstand, skal findes i sig selv saaleedes, 
om ey værre; Jeg vil haabe at have viist endeel Aarsag dertil, 
saavidt mig kunde være tilladt at sige, Resten overlader ieg de 
høy-Lærdere, og dem som det Allernaadigst er tilladt med 
meere Frihed at tale. Jeg vil formode, at min Henseende udi 
aldt det, ieg haver forebragt, vil befindes at være skeet til Hans 
Kongel. iVJaytt® Tienestc og Interesse] Thi i steden for nogle 
Regimenter afgaaer, som daglig fortærede, bør der findes Penge 
til ligesaa mange Regimenter al kiøbe i xNøds Fald og midlertiid 
ey alleene indbringe udi Renten næsten det, som afgaaer ved 
Skatte-Korns Pengenes Afslag, men Hans May?- er og udi 
Stand til at hielpe Manufacturerne udi Sine Riiger paa Foede, 
at alle og enhver kunde have Aarsag til ey alleene at tacke 
Hans Maytt for ald erviisle Naade og Omhue, men endog ingen 
indtil den ringeste med Billighed have Aarsag at klage, eller 
være ilde fornøiet med mine Propositioner, undtagen de som 
ville fortørne Gud mod bedre Viidende og ey tiener Hans 
Kongl. May1?, saa troe som skee burde, samt de unyttige Crea- 
turer, som æder deres Fæderne-Lands Brød. Lad slige omvende 
sig til at elske Gud, tiene deres Konge troe og vel, samt være 
deres Fæderne-Land til Tiencste, saa vil de have ligesaa lidet 
paa mine Betænkninger at klage, som nogen er given Aarsag 
til, med Rette at være ilde tilfreds.

Deres Excellence maae vel undre over, at en saa slet Skii- 
l>ent som ieg vilde understaae sig dette Brev at skrive, endnu 
meere al ieg vilde skrive det saa vidtløftig og allermeest, al ieg 
skriver over den Å/atene som den’, der bør være Klogere end 
ieg, neppe vil melere sig udi. Deres Excellence haver nogen Ret, 
naar De det end lænker og vilde endnu have større, om ey min 
inderlige Kieriighed til Gud, min Konge og Fæderne-Landet samt 
Deres Excellences egen Tilladelse ey dertil havde været Aarsag. 
Det skal være mig nock, omskiønt Stiilen er heel slet, at min 
Intention dermed (uden at giøre mig Drett) aldrig skal findes 
til nogen anden Ting end til Guds Ære, Kongens Tieneste og 
Landets Gavn; dermed vil ieg være tilfreds og allerydmygst af
bryde med Forsickring, at som dette haver været mit første 
Project i mine Dage, hvis Stiil og Eenfoldighed beder i Naade 
optages, saa skal det og blive det sidste, saasom min Tiid næst 

15*
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Guds Hielp næsten er forbi. Thi recommenderer ieg alting Gud, 
Kongen og slige ærlige Patrioter, som Deres Excellence sig 
stedse haver viist, til bedste Overleggelse og Forbedring, Øn
skende af Hiertet, Gud vil velsigne og bevare Hans Kongel. 
May“ samt ganske Souveraine Arve-Huus. Gud raadføre og 
regiere Hans Kongel. Mayfis Høy-viise Raad og Landets Aller- 
naadigst satte Øvrigheder til aldt det, som er Guds Ære, Kon
gens og Landets Gavn, og at Gud vil trøste og forbarme sig 
saaleedes over de mange her i Landet suckende, nødlidende 
og forarmede, at det Latinske Ordsprog kunde befindes at 
staae fast:

Tandem bona Causa triumphat.
Det raabes og bedes af den, som med Glæde er og forbliver

Deres Excellences
saa skyldige Tiener 

at han
Datum den 1 Juuij 1730. Idelig Begiærer sig recommenderet.

Monseigneur!
Det haver ey været det tydske Ordsprog ( Was nichts zu 

thun hat, schaft sich was) som haver forvoldt, ieg toeg mig den 
Frihed at skrive medfølgende , saa som en Proprietair i disse 
Tiider ey alleene er Slave af Ambt-Stuen, og maae være For
mynder for hver Bonde , hos hvem meere tabes end vindes, 
men endog daglig maae være udi Trældom at oppasse sit Gods, 
for saavidt mueligt er at kunde holde det udi Stand, og fattes 
altsaa ey for det slags Amusements, som mindst er behageligt. 
Men Deres Excellences gunstige Tilladelse er Aarsag , ieg her
med melder mine ringe Betænkninger, hvorleedes Landet, som 
saa slet er forarmet, kunde næst Guds, Kongens og gode Raad- 
giveres Hielp med Tiiden komme paa Foede. Jeg haver skre
vet samme Materie det korteste, ieg kunde, som dog formeerede 
Iridhoiden saa lang, at ieg blev foraarsaget til at lade Bladene 
indsye for deres Excellences Magelighed samme at læse. Dels 
indholdende Sandhed vil ieg ydmygst formoede, vil være en 
Recommendation, at Stiilens Eenfoldighed, som udi en Hast paa 
nogle faae Dage er samlet, vorder pardonneret, og paa det de
res Excellence ey skulle incommoderes med saa meget at læse 
min egenhændige slette Skrift, haver ieg samme ved min Fuld-
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mægtig ladet reenskrive. Havde ieg haft saa megen Forstand 
til den rette Skrive-Maade at bruge , som ieg ey skulle have 
manqueret Materie videre at skrive om, helst om ald Sandhed 
havde været mig tilladt at afmahle, da frygter ieg, Bogen vilde 
falde for stor og Indholden mere lignet Jeremiæ Begrædelse end 
Kong Salomons Herlighed. Deres Excellence er for vel erfahren 
og bekiendt, at hvis udi disse Tiider • skulle ventes saa stor 
Hielp (som endda vel større giordtes nødig), saa maae man viise, 
hvordan det kand skee , uden den giørendes Interesse at for
mindske. Derefter haver ieg stræbt at forestille, hvorleedes 
Landet kunde reddes og endda være Hans May^s particulair 
Profit med Tiiden. Det, som sandelig blev nogen Skade for 
Landet i Henseende til samme bedre at peublere, vilde blive at 
Land Militien udgick, Men i Heenseende til at de fleeste ere 
unyttige til at tage Gaarde, blev der liden Tab ved deres Af- 
reise og holder ieg efter mine Tanker bedre (naar ey anden 
Redning er) at tabe en Finger og faae Resten vel cureret end 
løbe Fahre af at miste heele Haanden og derved for altiid at 
blive en Krøbling. Der er ingen saa gode Raad til, de jo kand 
udfalde til ondt, saavel som og Ordsproget kand blive sandt: 
der arriveres ey ondt, som jo er nogen til Nytte; Thi skulle 
Pengene, som for Troupeme indkom, ey saavel blive anvendt, 
som Inventionen til Propositionen det viiser , da blev Proposi
tionen til lige saa meget ondt, som den kunde foraarsage godt, 
naar som den blev efterlevet paa den rette Foed. Mine Propo
sitioner ere kuns faae og ieg troer deres Excellence vil befinde, 
at hvis nogen af dem blev efterladt, var det baade til Kongens 
og hans Underdaner.es Skade, ja hvis ey Allernaadigst i Tiide 
blev raadet Boed paa Landets slette Tilstand, da er ieg bange, 
Underdanerne vil blive saa siett ruinerede, at Landet ey kommer 
paa Foede igien i vore Tiider, Thi Jordegodset, hvoraf de Her
rer paa Cammeret vil tage Revenuerne til Hans May^s Tieneste, 
er udi saa slet Credit, at det paa nogle Aar har tabt den halve 
Værdi og mange Stæder de -/3 Parter, Dets Aarsag findes det 
formeeret med desto tleere u-formuende Stackler. Enfin! ieg 
vil afbryde udi faste Tancker, at Deres Excellence haver saame- 
gen Godhed for mig, at naar de haver behaget at læse mine 
Betænkninger, da at opoffre Ilden Resten, at forekomme samme
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ey for de ildesindedes Øyne skulle komme, som for velmeent, 
(i det de udi disse Tiider kand giøre sort til hvidt og hvidt til 
sort) icke skulle faae Leiligh3d at ilde lønne den, som godt 
haver fortient, Udi øvrigt næst mig og Datter udi Deres Excel
lences Huldhed og gandske Families Venskab recommenderet., 
giør ieg mig Gloire af altiid at viise, det ieg er og med ald 
respect og Weneration forbliver

li raae den 2den Junij 1730. Monseigneur!
1 'otre

tres fidell' et tres humble 
Serviteur.
J. Bille.

P. S.
For en Curieusitets Skyld sender ieg Deres Excellence 

Fortegnelse paa en Gaard af 8 Tdr. dens visse aarlige 
Contributioner samt omtrent Bondens Indtægt og Udgift, for 
at viise, hvis ieg om den Materie haver skrevet at virre 
Sandhed.

Beregning
Over hvad en ordinair Bonde-Gaard paa 8 Td. Hartkorn kand 
saae og avle, naar der afles vel (hvorvel det sees ordinair, at 
aarlig eet Slags meere feiler i Grøden end et andet slags) 
samt derpaa Bondens visse Udgift.

Indtægt'.

Saasom der er Forskiel, at her og der udi et Sogn kand være 
nogle Gaarde bedre end som andre, saa beregnes kuns en 
Gaard paa 8 Tdr. Hartkorn, som ordinairement Bønder-Gods 
befind es, uden at regne udi en Bye saaes mere af eet slags 
Korn end et andet.

Een Gaard paa Tdr. Hartkorn
saaer omtrent af alle Slags:

8 Tønder Rug, derefter afles, naar afles vel,
4 Tdr. efter een, er. . . .32 Tdr.
6 Tdr. Byg....................................................... dito 24 Tdr.

Havren, naar Tienden og Sæden samt noget til Malt fragaaer, 
bliver det øvrige opfoeret paa Bondens Heste og Creaturer,
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for at de kand være stærke til at kunde i Foraaret drive 
med , skal det være rart, at en Bonde af slig Gaard sælger 
over 5 Tdr. Er. 32 Tdr. Rug, 24 Tdr. Byg, 5 Tdr. Havre.

Udgiften 29 Tdr. lA's skp. Rug, 20 Tdr. 31Z5 skp. Byg.

Bliver igien 2 Tdr. 62 5 skp. Rug, 3Tdr.44 5 skp. Byg, 5Tdr. Havre.
Som beregnes i Penge......................................... Sldf /3

Da der bliver i behold Rug 2 Tdr. 62 s skp. å 10 | er 7 »
Byg 3 - 44/5 - å 6 P 5 1 9

Hafre 5 — »» — å 41 - 5 •» »
Summa Penge til Beboerens Udgifter . . . 17 Sld^ 1^9/3

Udgift: Rug Byg
Til Tiende gives Vio Part . . 3 Td. 1l3/5 skp. 2 Td. 31 5 skp.
At Saae igien......................... 8 Td. — 6 Td.
Til Brød for sig, Kone, 3 Tieneste-

Drenge, 1 Pige & 3 Tdr. Rug
aarlig er..................... -. . 18 Tdr.

Til Gryn, Meel og Grød aarlig,
i det mindste Byg .... 12 Tdr.

Havren er til Indtægt beregnet
og derfor her udeladt

Summa Udgift af Korn 29 Tdr. l3/5 skp. 20 Tdr. 31.5 skp.

Visse Udgifter i reede Penge . . . Sldr 1 tt
Hans Kongel. May?® Skat i 4

Qvartaler.......................... a Td. 1 1^4/3 er 22 2
Penge, som ordinair følger

Skatte-Kornet..................... å Td. 48
Skatte Rug a Td. 3 skp. i

Henseende til Maalet . . ii 24 /i 3
For at fornøye Soldaten med Liøn maa gives i

det mindste af Læget aarlig meere end en
anden Tieneste Karl . . . . . . 2 1) p

3 (^22?p6ZL7??^-Mynstringer a 3 Dage er 9 Dage 
2 2?atø’ZZo?is-Mynstringer a 6 Dage er 12 Dage 
1 Regiments Mynslering, som, naar marcherer til 
Randers, giver de længst bortliggende 16 Dage

Summa 37 Dage a 6 tt er 3
Er af 32 Tønder .... . . 5

1 14
1 14
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Og af 8^ Tønder..................... 1 Side 1 % 7*/2/3
Vejpenge a tønden 1 /i er..................... )) — » - 8 -

Af Gaarden Herritz-Foged Korn 1 skp.,
Broe Korn, skp. å td. 8 er . . . 1) — 2 - I> -

Suwima Contributioner 44 SUdU^
Een Tieneste-Karls Løn . . . 9 --  n - -

En voxen Dreng 6 — »» - >> -

En Hyrde . . . . . 3 — w - )) •

En Pige.......................................................... 5 -- i) 1) -

Deres Folckeskat maae Bonden holde dem frie
for, som er Aarlig af 3 Drenge . . 1 — 2 - » -

og en Pige .... 1) — 1 - » -

Det mindste, som kand gives Præsten til Of-
fer, er 8 /3, som giør i 3 Offer-Dage af
sig og Kone..................... — 1 - 8 -

Degnen ligeleedes a 4 /i er..................... 1) — i) - 12 -

Degnens Tiende 1/a Part med Præsten, som
giør i det mindste å Td. 10 $ er . . . 1 — 1 - 1) -

Salt til hans Mad, hvoraf noget lidet bruges
til at salte hans Fisk samt Kiød med, 4 skp.
a 3 O /i er......................................... 3 — 2 ■- » -

Til tvende Vogne, som Bonden bør holde i
Gang, Aarlig en Fierding Tiære, som bør
holde 34 Potter, og saasom Bonden ey
kand overkomme paa engang at kiøbe en
Fierding, maae han Tiid efter anden med
meget ringe Maal kiøbe å 5 /3 Potten er 2 - 2 - 10 -

Til Heste-Beslag, i det mindste om VintereD,
Plou, Harve og videre, som fornøden giø
res i Huset at holde ved Lige med Jern,
i det allerringeste 2 Lpd. å 4 er 2 — » -• 0 -

Arbeids Løn deraf.......................................... 1) ■— 3 - -

TilHuusenes reparation, Vogne, Plou og Harve
at holde ved liige med Tømmer, i det Al-
lerringeste..................... .6 — •>

Er 85 Sldc3 /i

’) Den sammenlagte Sum bliver i Virkeligheden: 46 Sldr. 1 $ li1/« /3
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Dertil legges Landgilden, i det mindste 6
af Tønden..........................................12 Sid* » » /3

Summa Udgift i Penge 97 Sldr 3 91/? (i
Derfra afgaaer Indtægten 17 — 1 - 9 -

Er saaleedes Bondens Udgift
Meere end Indtægten 80 Sid* 2 1/2 [i

(Jden at beregne ham nogen Føde til Børnene, noget Suul 
til dem alle, Klæder til sig og sine, Støvler, Skoe, Brændeviin 
undertiden, Humble, Barsel med Egne Børn, Tiende-Penge af 
Føll, Kalve. Lam, Bier, Giæs og Griise. Naar nu gunstig vil 
Eftertænkes, at naar Bonden haver liden Besætning, falder liden 
Grøde, og følger der visselig af et slet Avl, ja end og Bonden 
des Aarsage aarlig gaaer tilbage i sin Sæd, at ofte lidet bruges 
over den halve part af Jorden, som for-Aarsager da slet ingen 
Indtægt. Hvad Besætningen angaaer, da findes ganske faae, 
som haver Besætning til at profitere noget paa, men desto fleere 
haver 2 å 3 Leje-Kiør, som betaler Aarlig 1 Rd^ 1 hvoraf 
de haver lidet Melk og Smør til Underholdningen, og det staaer 
fast, at hvilken Bonde, som Ey kand holde de fornødne Tien- 
neste-Folk, som til Auflingen bør bruges, hånd bliver vidst 
ruineret.
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Bidrag til Københavns Rådstuearkivs Historie
af O. Nielsen.

Ved Københavns Rådstuearkiv tænker de fleste sig et blot 
og bart Forretningsarkiv, der kun indeholder Sager henhørende 
under de forskellige Grene, som står under Magistratens Be
styrelse. Vel er det bekendt, at Pontoppidan har benyttet 
historiske Aktstykker fra dette Arkiv i »Origines Hafnienses« og 
at der 1786 udkom »Fortegnelse over de udi Københavns 
Rådstues Arkiv bevarede gamle og vigtigste Dokumenter, inde
holdende kongelige Privilegier og Benådninger, Residensstaden 
København og dens Magistrat allernådigst givne, samt Stadens 
publique Væsen, Kirker, Skoler og Fattige m. v. vedkommende«; 
men de fleste, der véd, at Rådhuset 1795 ved den store Ilde
brand blev et Rov for Luerne, antager, at det samme har været 
Tilfældet med Arkivet og de i nævnte Fortegnelse værende 
Dokumenter. Enkelte har dog i delte Århundrede nyttet disse, 
som F. Thårup, Kolderup Rosenvinge, T. Overskov, H. Rørdam og 
flere, men det er ikke gået frem for Almenheden, at dette er 
et Arkiv, hvis historiske Værd bør hævdes, da det for en stor 
Del må være Kilden for en ny på videnskabelig Granskning 
grundet Historie af Rigets Hovedstad. Ti Origines Hafnienses, 
der udkom 1760, er, næsten kun med Undtagelse af H. Rør
dams fortrinlige og grundige »Københavns Kirker og Klostre«, 
endnu bestandig Grundlaget for alle nyere Behandlinger af dette 
Emne, og denne Bog har altfor mange Fejl, til at den kan 
stå sin Prøve for vore Dages mer kritiske Blik. Idet jeg 
arbejdede mig ind i Rådstuearkivets Indhold, var det mig en 
Trang tillige at få et Oversyn over dets Historie og jeg har ment, 
at det ikke vil være uden Interesse for andre også at se, hvad 
der er levnet efter de 2 Ildebrande, som har overgået Arkivet. 
Som ved så mange andre Arkiver er det ikke Tilfældet her, at 
Bestyrernes Skødesløshed bar gjort det ringe imod hvad det
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kunde liave været, tværtimod liar Københavns Magistrat gennem 
næsten alle Tider sat stor Pris på det og i farlige Tider søgt 
at frelse det fremfor andet. Vi finder også, at i det 16 Årh. 
den øverste Borgemester særlig havde det under sin Varetægt, 
ja bar Noglen dertil hos sig, at i det 17 Årh. Rådstueskriveren 
(hvad der i vore Dage vilde hedde Kontorchefen) var den, der 
havde med det at gore og at det ikke for i forrige Årh. over
lodes til den ældste Fuldmægtig. Forst 1817 fik det en 
Arkivar, der ikke havde andre Forretninger under Magistraten.

Skont man allevegne i Middelaldren nærede stor Ærefrygt 
foralt, hvad der var ført i Pennen, og med stor Omhu værnede 
om sine Privilegier og Adkomstbreve, var det dog sjelden, at 
man forend i det 15 Årh. endmere søgte at gore disse til
gængelige ved at indføre dem i Bøger. Af dette Slags har vi 
dog nogle ret gamle, f. E. Ribe Kapitels Kopibog, »Olde
moder«, fra omtrent 1290, derimod kender man endnu mindre 
til, at der holdtes Bog over Domme og retslige Dokumenter af 
selve Avtoriteterne.

Det er ikke hidtil bekendt, at der for under F'redrik II 
kom bestemt Befaling om at holde ordenlige Tingbøger, men 
i en gammel Bog, der er forsvunden fra Rådstuearkivet og som 
rimeligvis er den samme Bog, der i det følgende er Tale om, 
hedder det, at Biskop Johannes (Krag) i Roskilde »en ved gud
domlig Indskydelse både i kirkelige og verdslige Sager forsyn
lig og i alle Ting for Københavns By omhyggelig Mand«, 25. 
Marts 1292 udstædte Brev, »at han som Herre og Dommer 
indså, med Hensyn til Sager imellem Borgerne, der skulde 
høres og afgøres på fredelig Måde, at mange Sager, som i 
forrige Tider var førte for Domstolen på Københavns almindelige 
Ting1) og der ved beskedne Mænds Voldgift var afgjorte, i 
Tidens Løb var gåede i Glemme ved, at der ikke var Vidner, 
som vilde aflægge sandt Vidnesbyrd, og på Grund af Menne
skenes svage Hukommelse, hvorfor Sager der vedkom Enker, 
forældreløse og andre stakkels Mennesker, som ikke kunde 
fremføre sine Sager for Domstolen, alter ved begærlige og 
ugudelige Menneskers Ondskab voksede op og Sandheden buk
kede under«, hvorfor han bestemte i Nærværelse af Stadens

) in placito HatTnensi generali, er det Biskoppens Ting?
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Øvrighed og andre Lægmænd og Klærke, at alle Sager af 
hvilkensomhelst Art, Domme eller Overenskomster, som for
handledes på Bytinget1) eller i Nærværelse af Rådmændene, 
skulde indføres »i denne Bog til evindelig Ihukommelse, forat 
ingen bedragerisk kunde modsige Bogens Indhold.«

Det er mærkeligt, at vi endnu har et Brudstykke af en 
anden Tingbog fra samme Biskops Tid2), men over de Sager, 
der forhandledes på Biskoppens Retterting omkring i Stiftet; 
det forste Dokument deri er fra 19 Nov. 1291, det sidste fra 28 
Juli 1299, og det er således rimeligt, at han forst har indført dette 
Slags Bøger på de gejstlige Ting. Denne gavnlige Foranstalt
ning er vist ophørt ved den nidkære Biskops Død, da vi ikke 
har Spor af sligt efter hans Tid, og for Københavns Vedkom
mende er dette også Tilfældet, ti af 15 Marts 1303 haves et 
lignende Brev fra Mag. Olav, udvalt Biskop i Roskilde, dateret 
Hjortholm, til Fogden, Rådmændene og øvrige Indbyggere i 
»Køpmannæhafn«, at forat Sager, der engang lovlig var afgjorte 
på Tinge, ikke skulde genoptages til nogles Skade, havde Bi
skop Johannes givet ovenstående Befaling, men efter hans Død 
var den overgivet til Forglemmelse, hvorfor ban nu fornyde 
den og bød, »at alle Skøder eller Kontrakter, der er foretagne 
på Biskoppens Ting (in placito nostro) eller i Nærværelse af 
Fogden og Rådmændene, og alle Trætter, der lovlig er afgjorte, 
skal indskrives i denne eders Stads Bog. Derefter må I handle, 
idet i véd, at alle sådanne Sager, der ikke indskrives heri, 
ingen Gyldighed skal have.«

P. Resen kalder den Bog, hvoraf han har udskrevet disse 
2 Dokumenter3), »Københavns Rådstues gamle Pergamentsbog« 
og det er vistnok denne, der nævnes i Arkivets ældste op
bevarede Registrant fra 1668 som »en hvid Pergament ind
bunden Bog med gronne Bånd udi, hvorudi ere indskrevne ad
skillige gamle Breve, som ere tilsammen 145 .... og ej eller 
af enhver kan læses.« 1725 har man vedtegnet: »findes ej«, 
og den er således vistnok kommen i privat Eje og fortæret i 
Stadens Ildebrand 1728 med så mange andre værdifulde Hånd-

’) in communi placito.
2) Trykt i S. R. D. VI. 255 — 59. Originalen i Linkøping.
3) De meddeles som Tillæg 1 og 2.
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skrifter1). Som Tingbog har man vistnok snart ophørt at 
bruge omtalte Stadsbog, derimod har man deri indført andre 
Ting af Vigtighed for Staden i det hele. Således hedder det, 
vistnok om den samme, i Joh. Krags Stadsret 1294 (S. R. 
1). VIL 98), at alle Bestemmelser, der ikke fandtes i 
Stadsretten og som afgjordes af Fogden og Rådmænd« ne, 
skulde Borgerne under Bøde af 3 indføre i Stadsbogen; 
i Erik af Pommerns andet Privilegium 1422: »denne for
nævnte Nåde, Privilege og Frihed give vi dem og unde at 
bruge, nyde og beholde med deres Stadsbogs Udvisning og 
Lov, som vi dem og nu undt og givet have«2). 1 samme 
Konges Stadsret g 97 siges, at den der gor Indbrud i 
Staden og flyr, »hans Navn skal skrives i Stadens Bog«.

Denne »Stadsbog«, der naturligvis i Tidens Løb er bleven 
fortsat med flere Bind og som oftere påberåbes i Beg. af det 16 
Årh., må betragtes som det forste Spor til Opbevaring af 
Stadens Dokumenter, og vi har fra den Tid af eller fra 1275 
en sammenhængende Række af Privilegier, Gavebreve og deslige 
vedkommende København. De ældre Brevskaber om Staden, 
som kendes, vedkom mere Biskoppens Forhold til denne og 
havde således ikke Plads i Rådstuens Arkiv.

Forste Gang, vi finder Arkivet nævnt som sådant, er midt 
i det 16 Årh., da der er taget en Registratur derover; P. Resen 
har nemlig i sin skrevne Bog »Københavns Privilegier, Våben, 
Regering« osv. optegnet efter et Inventarium over Rådstuen 
1563. der ikke mere er til: »På adskillige Tider er Køben
havns Privilegier, Breve og Bøger optegnede og År 1563 af 
Anders Godske Skriver, Borgemester.3). Bemeldte Privilegia, 
Breve og Bøger vare da bevarede på Rådstuen, endel udi 
Foldbordet, endel i det Skab, som står muret i Væggen, endel 
i et stort Skab, som stod på Gulvet. Noglen til Foldbordet 
havde Borgemester Anders Skriver altid hos sig; Noglen til 
Skabet udi Muren bevaredes udi Foldbordet, Noglen til det

’) Pontoppidan har ej heller kendt dem, uagtet han har benyttet Resens 
Samlinger i Arkivet, men han véd at de har været til, af Cosmus 
Bornemans Excerpter (Orig. Hafn. S. 171).

2) Rosen vinge vil vel i Danske Gårdsretter og Stadsretter S. XXIII. hen
føre dette Udtryk til Kongens Stadsrets Original, men denne kunde 
dog ikke kaldes Stadsbog.

4) Døde 10 Juli 1565.
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Skab på Gulvet havde Borgemester Anders Skriver altid hos 
sig; da gjorte Registrering findes endnu på Rådstuen, hvor- 
udi foruden bemeldte Breve andre gamle Registre, Regnskaber, 
gamle Kongers Sendebreve og gamle Stadsbøger findes udi 
Hørkamret at have da været bevarede.«

En sand Prydelse for Arkivet er den Gave, som Bådstuen 
noget efter fik af den af København så højt fortjente Rente
mester Kristoffer Valkendorf Han har nemlig 1582 ladet 
skrive 2 sølvbeslagne Pergamentbøger, med pragtfulde forgyldte 
Titelblade og malede Initialer. Den ene af disse indeholder 
Byens Privilegier med dansk Oversættelse af de latinske, og den 
anden giver Oplysning om Borgemester og Råds Indkomster, 
Stadens Kirkers, Skolers, Hospitalers og fattiges Jordebogs- 
indtægter. Titlen på den forste lyder: Vdschrifft alf Kiøben- 
haffns Stadz Priuilegier, Stadzret oc Frijheder, Som er vddra- 
gen effter Erlig og welbyrdig Mands Christoffer Valckendorfs 
til Glorup, Kon. Maits. og Danmarckis Rigis Raad oc Hente
mesters Befalinng, Oc gaff hånd saa denne same Bog Borge- 
mestere oc Raad sine gode Venner till Foræring, Oc menige 
Kiøbenhaffns Stads Indbyggere till nytte och gaffn. Som 
schreffuit er vdi Kiøbenhaffn Den VIII. Martij Anno MDLXXXII. 
Da Pac em Domine In Diebus Nostris. På Bagsiden af Titel
bladet er Valkendorfs Våben aftegnet. En anden samtidig 
Hånd har bagi optegnet hans Fortjenester af Staden og fra 
senere Tid findes et Stadfæstelsesbrev af Kristjan IV af 1628, 
Kristjan Vs Stadfæstelse på Privilegier og hvad Griffenfeld har 
givet til Rådhuset og Helligånds Kirke.

Endvidere meddeles i Resens ovenomtalte Håndskrift: 
»1584 d. 20 Juni blev Københavns Kådstues Privilegier og 
Breve, som ere i Skabet i Muren, igennemsete udi velb. Erik 
Kruses, Niels Grubbes, så og Borgemesters og Båds Næværelse, 
og da var Jakob Sørensen Skriver øversle Borgemester1). År 
1646 blev gjort el Register over Privilegier, Breve og det for
nemste, som fandtes på Rådstuen. År 1668 blev gjort et fuld
kommet Bådstue Inventarium på Privilegier. Breve, de fattiges, 
husarmes og Skolebørns Midler, som da fandtes på Rådstuen,

1) Grunden til al han her nævnes, er at han som øverste Borgemester 
bestyrede Arkivet, ligesom Anders Godske Skriver 1563. Han blev fra 
Byfoged Borgemester 11 Juli 1572.
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Fundatser, Regnskaber og Bøger og andet, som Rådstuen ved
kommer, nok en rigtig Fortegnelse på Byens Gæld, og det af 
da værende Borgemester P. Resen, som havde dertil hos sig 
Baltzer Sechman, da Rådmand. Denne Bog er siden kontinu
eret med at indskrive i denne, hvis derefter er forekommet og 
der er også indført Kristjanshavns Privilegier, Breve og Doku
menter, og er i bemeldte Bog, som er in Folio, foruden ind
bundet de ovenskrevne Registreringer, forfattede År 1563, 
1584, 1646 in Folio, nok en in Folio, hvorpå ingen Årtal findes, 
pådet de ikke skulde forkommes i Byen. Bogen lindes på 
Rådsluen i Præsidentens Skab.«

Disse Registraturer cr desværre ikke mere til, men hvad 
Dokumenterne angår, så findes de for störste Delen afskrevne 
i P. Resens store Samlinger til Stadens og dens forskellige 
Indretningers Historie. Derimod har vi der aldeles ingen Oplys
ninger om de gamle Tingbøger og Regnskaber. Disse Resens 
Samlinger fortjener her at nævnes, da hans Samlinger ellers 
brændte med Universitetsbibliotheket 1728: 1) Københavns Pri
vilegier, Våben, Regering under Bisperne i Roskilde, siden 
under Kongerne i Danmark, tilligemed Kongernes i Danmarks 
Våben, endeligen Elogia, gamle og ny, latinske, danske, 
franske og hollandske 1681. 2) Københavns Rådhus, By
ting, Arresthus, Slutteri, Rettersteden, Torve, Magistrat, By
fogeder, Rådstueskrivere, Byskrivere, Underfogder, Bysvende, 
Stadsphysici, Stadskæmnere, forfattet 1681. 3) Københavns
Stads Husarmes Bog 1681 !). 4) Københavns færske og 
Brondvauds Bog 1681. 5) 2 Beskrivelser af Kristjanshavn 
1682, den ene med dansk og latinsk Text. 6) Københavns 
Inskriptioner 1683, der indeholder flere end dem der findes i 
hans trykte Bog 1668. 7) Københavns Bog over den bort
skyldige Gæld fra År 1659 til den 2 Dec. 1684. 8) Køben
havns Stads Bog om vor Frue latinske Skole, såvidt Magistra
ten der i Staden vedkommer. Nok er herhos tojet en liden 
Forklaring om den danske og tyske Skole her i Staden 1681. 
9) Københavns Lavs gamle og ny Privilegier 1683 (deraf er

J) Er anden Del af et Værk pfi .3 Bind, kaldet »om de rette fattiges i Kbnh. 
Handel og Underholdning•, hvoraf for nylig forste Bind »om Hospitalet« 
er afleveret til Arkivet fra Vartov.
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desværre kun andet Bind i Behold). Desuden nævnes i den 
trykte Fortegnelse Københavns Beskrivelse 1682, der siden 
den Tid er bortkommen, men udentvivl nu findes i privat Eje. 
En Bog, der vel også skyldes Resens Omhu, er »Kort Under
retning om de fattiges Midler her i Staden, som efter Fredrik 
Ils Fundation ere under 4 Direktørers Opsyn 1670« og »Kon
venthus eller de Husarmes Bog 1678.»

1 den trykte Fortegnelse nævnes under Bøger Nr. 19 end
videre »Københavns Privilegier 1683«, men denne Bogs Be
gyndelse er idetmindste 100 År ældre med endel senere Til
føjelser fra Kristjan lV’s Tid og skylder altså ikke Resen sin 
Oprindelse.

En anden Samling af Byens Privilegier og andre Bestem
melser, som den trykte Fortegnelse urigtig kalder Uddrag af 11 
latinske Konge og Biskopsbreve, da den indeholder langt mere, 
har på Titelbladet påtegnet Hans Nikkelsen Lund 1639 og er 
omtrent fra den Tid. Endnu er i Behold af ældre Ting den 
såkaldte Magistratens Vedtægtsbog, i ældre Registre »den brede 
Bog«, som det synes en Fortsættelse af de ovenfor omtalte »Stads
bøger«, med Optegnelser fra 1505 og for endel til ind i dette 
Årh. om mange forskellige Sager, navnlig Stadens Indtægter 
og Embedsmænd. Alle disse nu nævnte Skrifter i Forbindelse 
med de i den trykte Fortegnelse opregnede Diplomer danner 
Grundstammen til den historiske Del af Arkivet og er kun be
nyttet af meget få i videnskabelige Øjemed.

Videre meddeler Resen om Arkivet: »År 1681 imod Årets 
Ende og forst i efterfølgende År har Præsident P. Resen til
ligemed Rådstueskriveren Kristjan Heldt påny revideret Stadens 
Privilegier og de andre Breve og Bøger, som ere optegnede i 
den Bog, hvilken er af bemeldte P. Resen År 1668 forfattet, 
og dem i en langt bedre og redeligere Orden bragt, hvilket 
ikke kunde ske i År 1668, fordi da var alle de Breve og Bø
ger i så stor en Konfusion, at det da ikke var muligt, end- 
skônt den Revision varede over År og Dag. Samme Bog findes 
på Rådstuen i Præsidentens Skab Nr. 7.« Denne Registratur 
er endnu i Behold og har følgende Titel: »En rigtig Forteg
nelse på Københavns gamle og ny Privilegier, Originalbreve, 
som gemmes på Rådstuen udi det gamle Egeskab, som Magi
stratens Formænd havde til den Brug og Ende ladet i Muren 
indmure midt imellem de 2 Vindver ud til vester, som derfra
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er udtaget Ar 1681, en Del for den store Umageligheds Skyld 
at udtage Privilegierne, når de skulde bruges, en Del og for 
det store Stykke, som der er hensat, som forhindrer at Skabet 
ej bekvemmeligen på det Sted kunde bruges, hvorfor det 
er indmuret udi Muren imellem Doren for Indgangen til Råd
stuen og Doren til Opgangen ad Rådstuens Bibliothek, og dette 
Skab fornemmes af Beslaget at være ældgammelt, så og findes 
det i det Inventarium, som skede 1563, hvilket er indbundet i 
den Inventariebog, som blev gjort Anno 1668.«

Ialt var der 3 Skabe, hvori Brevene lå i Skuffer. Her var 
dog kun de løse Brevskaber, der endnu er i Behold, og de 
nævnte gamle Bøger. Nogle af disse sidste, der her nævnes, haves 
dognu ikke mere, såsom »en Bog i Folio med hvidt Pergament 
om, hvorudi er Fortegnelse, hvorledes sig haver tildraget med 
Borgémester og Råd af København og de vendiske Hansesø- 
stæder, som sal. Kristoffer Valkendorf'til Kbnh. Rådstue har 
foræret», Bøger om Løgternes Indretning 1681 og 1682, og en 
om Vægternes Deling og Belonning 1682, hvilke alle var tabte 
allerede 1725. Derimod er der i denne Registratur ej heller 
Tale om Tingbøger, Regskaber og andre Forretningssager.

1725 er der atter foretaget et Eftersyn af Dokumentarkivet, 
ti i den sidstnævnte Registratur er vedtegnet »begyndt at efterse 
1725 d. 7 Sept.«, og der er ved hvert Dok. vedfojet, om det 
fandtes eller ej. Dog ejr der neppe foretaget nogen ny Om
registrering, idetmindste haves ingen sådan nu.

1728 brændte som bekendt Rådstuen med den storste Del 
af Byen og da var man så betænksom under den uhyre For
virring at redde Arkivet, det vil sige den Del, som man da 
satte Pris på, som nedenfor vil blive meddelt, derimod for
tæredes hele den ældre Del af Forretningsarkivet, de nu så 
meget savnede gamle Tingbøger og Regnskaber. Der haves 
nok endel Sager tilbage, der er en 50 År ældre end Branden, 
hvilke rimeligvis som mere brugte har ligget ved Hånden, så 
de let kunde bortføres, men alt af det Slags, der var ældre 
end 1660 og som vel har været gemt på Loftet, er ved denne 
Lejlighed tabt og vi finder ingen Spor af, at det senere har 
været til. I en en Snes År efter optaget Registratur hedder det 
på Titlen: »Register over de på Rådstueskriverstuen i den kgl. 
Residensstad København befindende Protokoller og Dokumenter, 
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for såvidt* som udi Ildebranden 1728 ere konserverede samt 
derefter videre ere indrettede.«

Om Arkivets Skæbne i den følgende Tid fortælles i en 
skreven Beretning af Borgemester H. C. Hersleb og Rådmand 
M. Munk foran nogle af Arkivets Exemplarer af den af dem 
udgivne trykte Fortegnelse over dets gamle Dokumenter:

»1728 opkom den København overgangne store Ilde
brand, da Kirker og andre private Bygninger samt Rådhuset 
bleve opbrændte, men en Lykke, at de fleste bevarede Oldsager, 
originale Pergamentsbreve, Privilegier og Brevskaber af Vigtig
hed og Betydning forunderlig ere bievne reddede og endnu 
bevares for Eftertiden. En sand Ære for daværende Rådstue
skriver, siden Etatsråd og Borgemester Rafff som den Tid 
forestod Arkivet, da han udi denne Staden total Undergang 
truende Ildebrand selv ved sine Kontorfolk søgte at redde alt 
hvad af vigtige Documenter og Brevskaber muligt at kunne og 
udi Nikolaj Kirke lod henbringe at bevares, og efter Branden 
igen lod besorge Skabe og med Jærn beslagne store flade 
Kasser med Rulle under og Rådstuevåbnet påmalet til at stå 
udi Rådstuesalen for udi ulykkeligt Tilfælde desto sikrere og 
hastigere at kunne udi samme udbringe og bortføre, når noget 
skulde flyttes, samt lod forfatte Register over, hvad da virkelig 
befandtes, med vedtegnet, hvad af de forrige Registre antegnet, 
som ikke er forefundet og ventelig udlånt og således bort
kommet, som blev kaldet Dokumentarkivet, hvilket han således 
forestod, til han kvitterede Rådstueskriver-Tjenesten [1749] og 
til sin Eftermand Justitsråd Nissen overleverede.

»Anno 1760, da Forretningerne ved Rådstuen og Rådstue- 
skriver-Kontoret alt mere og mere tiltoge, såvelsom Dokumenter 
og Brevskaber, at ikke Plads til deres Bevaring udi Rådstue
bygningen var at udfinde, foreslog daværende Rådstueskriver 
Justitsråd Nissen i Rådstueforsamlingen, om ikke på Nikolaj 
Kirke, hvor et Par Kamre befandtes, som i forrige Tider til 
Konvent at holde havde været brugte, måtte henflyttes alt hvad 
Protokoller, Regnskaber og andre Brevskaber til Oplysning i 
Tiden kunde behøves, samt Kvittanser og andre publique Ad
ministrationer således, at alene de vigtigste Dokumenter og 
for de sidste 20 År altid udi det på Rådstuebygningen indrettede 
Arkivkammer skulde bevares og at en aparte hertil antagen



243

Arkivarius , som tilforn ved Rådstueskriveren havde været be
sørget, måtte antages og lonnes til desto bedre at holde for
nøden Orden og Designationer derover forfatte og bestandig 
at kontinuere, som skulde nyde 150 Rdl., hvortil den på Råd
stueskriverstuen da værende ældst lonnede Fuldmægtig blev 
antagen , den Gang Sekretær Håber, som da skulde besorge 
alt, hvad som af Arkivprotokoller og Brevskaber, publique Ad
ministrationer, som ikke udi Arkivkamret eller paa Rådstue
skriverstuen kunde rummes og var over 20 År gamle, at hen
bringes i Nikolaj Kirke og der at bringes i Orden og holde 
Registre over, men findes ikke siden den Tid noget Eftersyn 
med Arkivet at være foretaget, uden hvad en eller anden af 
Rådstuelemmerne til sin egen Kundskab at erhverve kan have 
eftersøgt og optegnet.

»Da Justitsråd Håber, som, skont han kvitterede Fuld
mægtigtjenesten ved Rådstuen, forblev Arkivarius , siden efter 
formedelst andre Forretninger ikke kunde oppasse denne For
retning, blev han derfra entlediget og af Magistraten i hans 
Sted igen udnævnt den ældste Fuldmægtig på Rådstueskriver
stuen , Muller, som bekendt dertil særdeles oplagt, flittig og 
pålidelig Person, som just bør ses på, blev vedtaget, at 2 eller 
flere af Rådhuslemmerne skulde overvære Overleveringen af 
Arkivet fra den afgående til den antagne Arkivarius og tillige 
ligesom i forrige Tider holde en Art af Revison over, hvad 
som fattedes eller savnedes, og vedtegne, som og tillige at Re
gistre forfattedes over hvad som fandtes, da Konferensråd Hers
leb og Etatsråd Hæseker, som de daværende øverste Borge
mestre , og Justitsråd Rådmand Munk bleve af Magistraten 
dertil formåede og udnævnte at have Tilsyn ved Overleveringen.

»Ved Forretningens Begyndelse kom vi straks i Erfaring 
ved de udi Rådstuen stående Skabes Eftersyn, at ikke just den 
forrige Orden, som de 2 først benævnte i forrige Tider have 
kendt, var holdt vedlige, men endog mange Dokumenter, som 
savnedes og Arkivarius ikke vidste at gore Rede for, Doku
menterne og i Skuffer så tilpakkede, at de lettelig ved Udtræk
ning (nogle allerede forslidte og af Orm spolerede) kunde stå 
Fare for at beskadiges. Hvorover, for vi videre kunde og vilde 
foretage os, vi så os nødsagede efter disse Omstændigheder ved 
et Pro Memoria af 23 Okt 1778 at indberette Magistraten og 
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udvirke en Ordre til forrige Arkivarius, at forinden vi kunde 
se os istand til at imodtage nogen Overlevering, måtte han 
först se at samle Dokumenterne efter de gamle Registre hvert 
til sit Sted, hvor de henhørte at bevares, og efter en ordenlig 
Designation at kunne se os i Stand til at imodtage Over
leveringen, og tillige udbad os Fuldmagt til at göre sådan Ind
retning, som let kunde ske, at istedenfor nu 2 Kamre , hvor 
alle havde sin Gang og aleneste Brædde-Skillerums Aflukke 
til Dokumenternes Bevaring, måtte göres sådan Forandring:

»1) at et rummeligt Kammer kunde med Hylder og Skabe 
indrettes og alene til Arkiv at bruges; 2) at et ordenlig krono
logisk og Material-Register måtte forfattes over alle Oldsager, 
som andre vigtige Dokumenter, som kunde trykkes, til Nytte 
for Efterkommerne af Magistraten og de 32 Mænd, som og til 
Oplysning for Historien; 3) at til Oldsager af Pergamentbreve 
og Dokumenter måtte forfærdiges Blikkasser at lægge dem udi 
og 4) at stedse 2 af Magistraten, en Borgemester og en Råd
mand eller flere (at løse de afgående af) skulde have Direk
tionen over Rådstuearkivet og som ligesom i de ældre Tider 
hvert 3dje eller 4_de, År at igennemgå Registrene og efterse, at 
alting vedbørlig forefandtes og holdtes i Orden og i påkom
mende Ildsvåde i Nærheden da at være en eller flere tilstede 
til fornøden Anstalt at ordinere, som alt er blevet akkorderet, 
og hvorefter vi da og endelig efter så mange Års Forløb ere 
komne så vidt til Endskab , at vi mene at have fuldført vores 
Forretning således, at samme for Eftertiden kan være til Nytte 
som og seværdig både for rejsende og egne Historieelskere.

»At så mange År ere tilbragte, inden dette er blevet bragt 
til Endskab, blev forvoldt deraf, at forrige Arkivarius bortdøde, 
forinden han efterkom noget af den ham tilstillede Ordre. Ad
skillige Dokumenter bleve længe efter af hans Bo udleverede, 
om Vintren kunde intet foretages over Nikolaj Kirke, hvor en 
Hoben var henført og endnu lå indpakket i Sække eller om
kring på Gulvene, hvortil Hylder först måtte besörges opsatte 
til at sortere og hensætte det; adskilligt af det, som var blevet 
savnet, fandtes der, som igen hørte til Dokumentarkivet, som 
stedse skulde blive på Rådstuen, så at denne Konfusion tog 
lang Tid, inden der kunde begyndes på noget ordenligt Regi
ster, og endelig, da Arkivkamrets Indretning på Rådstuen blev
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udsat til Rådstuens Reparation skulde foretages, som i denne 
Sommer forst er begyndt, kunde vi ikke så gærne som vi 
kunde ønsket for se det til Ende bragt, da imidlertid vores 
værdige Kollega Etatsråd Hæseker og Antiquarius Sandvig, som 
vi til at gennemgå de Palæographa, som for os ubevant at 
læse , havde formåt nogle Gange med os at møde forat kon
ferere dem med det forfattede Register til Numerering, begge 
just, da vi sidste Gangen havde været samlede , gik til Sengs 
og imidlertid, forinden dette blev trykt, bortdøde.

»Rådstuearkivet er nu da i Benseende tilstederne således 
afdelt på 2 Steder, nemlig: I Rådstuebygningen tæt ved For
samlingsstuen i Mesaninetagen ud til Nytorv et Kammer alene 
til Arkiv indrettet med Skabe, Hylder og et Bord i Midten, 
hvor der forvares kgl. Privilegier, Benådninger, Adkomster og 
Rettigheder, som allernådigst ere givne Residentsstaden og 
dens Magistrat, samt Resolutioner og Anordninger, så og ad
skillige andre Dokumenter vedkommende Kirker, Skoler, fatti
ges med videre publique Administrationer, som fra den ældre 
Tid ere henlagte under Magistratens Bestyrelse. Alle Karter, 
Antikviteter, Bøger og originale gældende Mandtal, hvorom er 
forfattet et trykt kronologisk Register in Folio, som tillige efter 
de forrige er indrettet med Titler af indeholdende Materie, hvil
ket har forårsaget, at et og det samme Dokument vel oftere og 
under sin Materie igen kan findes anført, men findes henlagt 
under sit retto Nurner efter Årstallet, Isåvidt de ældgamle Do
kumenter og Privilegier angår. Ligeledes må og til Oplysning 
anmeldes, at, om i de senere Åringer skulde savnes eller de- 
sidereres ikke at være anført sådanne kgl. Ordres og Befalinger, 
som burde henhøre til et fuldkomment Arkiv, er Årsagen, 
at på en Tid af de sidste 30 År er med slige indkomne Brev
skaber brugt en Måde at indbinde samme udi de årlig brug
ende Protokoller og der på Registrene anført, ligesom og de 
1770 og 1771 ergangne kgl. Kabinetsordres bleve indkaldte at 
indleveres til det danske Kancelli, og altså de Dokumenter, som 
ikke bevaredes virkelig i Arkivet enten in Originali eller Copia, 
ikke heller at kunne anføres, ligesom de i senere Åringer ere 
indbundne udi de årlige Protokoller, men for Eftertiden vedtag
et 1), at Originalerne af sådanne Ordres som Regler for Ef
tertiden skal herefter ved Arkivet numereres og registreres og
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Kopier deraf udi Protokollerne indføres, hvilket her, for ej at 
beskyldes for Mangel i Registrene, til Oplysning måtte anmel
des. 2) det øvrige af Arkivets Dokumenter; dertil er indrettet 
på Nikolaj Kirke udi en af Udbygningerne et Kammer, som til 
Konvent i de ældre Tider har været brugt, med Hylder og 
Bordklapper imellem Hylderne og forfattet derover 2 andre 
skrevne Registre, som indeholde Justitssager, Skifterets Pro
tokoller og Skiftebreve, forrige Politi- og Kommercekollegii 
Sager samt adskillige andre Dokumenter. 3dje Del indeholder 
Stadens adskillige andre publique Administrations Regnskaber, 
men dels for vidtløftige og til ingen Nytte at Jade trykke.

»Endnu findes flere og andre partikulære Arkiver på Råd
stuen :

1. Rådstueskriver-Kontorets1) Arkiv: de årlig holdende Pro
tokoller og Brevskaber indbundne, samt Plakater, Taxter 
og løbende Dokumenter.

2. De fattiges Væsens Dokumentarkiv, således som det efter 
Specifikation ved Overleveringen 1781 er overleveret med 
et dertil indrettet Kontor.2)

3. De 32 Mænds Protokoller udi deres holdende Forsam
lingssal.3).

4. Politikamrets Arkiv på Politikamret.4)
5. Kæmnerkontoret indrettet på Rådstuen, hvor i Skabe for

vares Kæmneriets Protokoller og Brevskaber.5)
6. Overformynderiets Brevskaber udi Overformynderkontoret.6)
7. Brandassurance-Kompagniet på Assurancekontoret.7)

»Vi ønske og håbe, at dette vores Arbejde ikke skal blive 
aldeles frugtesløst, men ej alene til Oplysning for Efterkom
merne (Magistraten), men endog måske til deres Rettigheders 
Restitution i Fremtiden.

l) Rådstueskriverkontoret var Magistratens Expeditionskontor, eller det samme 
som de nuværende 5 Sekretariater.
Fattigvæsenets Arkiv brændte 1795 og er qndnu et særligt Arkiv.

8) Borgerrepræsentanterne har endnu et særeget Arkiv.
*) Endnu et særeget Arkiv.
5) Da Kæmneriet ophævedes, afleveredes dets Arkiv til Rådstuearkivet. 
•) Har senere været gemt i Rådstuearkivet, men er atter afleveret derfra. 
’) Endnu et ssreget Arkiv.
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»Anno 1787 den 22 November have vi underskrevne efter 
Arkivarii Anmeldelse ved Dokumenternes Sortering og Nume- 
rering nærmere igennemgået Arkivsagerne og da ved de Doku
menter, som ere befundne at mangle, ladet gore Vedtegning til 
Oplysning, samt til nuværende og efterkommende Arkivarii 
Sikkerhed i Fremtiden.

H. C. Hersleb. M. Munk.

Ved Rådhusets Brand 1795 i den store Ildebrand blev hele 
det der værende Arkiv reddet, som en Følge af de Forsigtig
hedsregler, man efter sidste Brand havde iagttaget, som er for
talt i det foregående. Fra Nikolaj Kirke, der brændte på lide
brandens forste Stadium siges intet at være frelst; det må dog be
mærkes, at enkelte Rækker Protokoller og Dokumenter, der i Re
gistrene nævnes at være førte dertil, endnu haves, så det er 
dog muligt, at man kan have bragt noget i Sikkerhed, skont 
disse Sager jo også kan være førte tilbage til Rådstuen for
inden Branden. Arkivet førtes til Posthuset på Købmagergade, 
selvfølgelig i en forkrøllet og ødelagt Tilstand og her gemtes det 
i en Årrække, sålænge Magistraten havde sine Kontorer her. 
Da den ny Rådstuebygning overleveredes 2 Juli 1815, havde 
man glemt Arkivet og dette måtte, da Magistraten noget efter 
flyttede ind i sit ny Lokale, opbevares i 2 fugtige Kælderværel
ser ud til Kattesundet og på et Loft. Det Rum, der nu bruges til 
Arkiv, var bestemt til Forsamlingsværelse for Vandkommis
sionen, men Overpræsidenten, Baron Adler, der var Medlem af 
denne, fandt det ikke passende for Københavns Overpræsident 
at præsidere i Rådstue - Kældren, hvorfor Kommissionen fik 
andre Værelser, og det meste af Lokalet overlodes til Arkivet, 
hvilket vidner om, at man da kun havde liden Interesse for 
dettes Bevaring, ti den der værende Fugtighed har gjort ikke 
liden Skade og opløst mange Papirer. Til den forste Arkivar 
(når undtages Håber i forrige Årh.) ved dette Arkiv beskikke
des Kristjan Mikael Winther 30 Juli 1817; han var bleven 
Voluntær i 2 Sekretariat 31 Okt. 1808 , Kopist 13 Nov. 1810, 
Fuldmægtig 8 Maj 1816 og virkede i Arkivets Tjeneste i over 
50 År, idet han forst døde 30 Juli 1868, SS1/« År gammel. 
Han måtte omordne Arkivet fra ny af og bevarede det gennem
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hele sin lange Virksomhed i så stræng en Orden , som den 
stadig tiltagende Knaphed i Plads tillod.

Når vi da til Slutning skal give en Udsigt over, hvad der 
findes i Arkivet udenfor den omtalte Samling historiske Doku
menter, da består dette naturligvis i Hovedsagen af indkomne 
og udgåede Sager til og fra Magistratens Kontorer samt de derunder 
hørende Regnskaber og hvad dermed står i Forbindelse; disse 
Rækker går som oftest tilbage til omkring 1700, flere endnu 
noget længer. Dernæst af Sager, der vedkommer Indretninger, 
der forhen har hørt under Magistratens Bestyrelse, såsom æl
dre Sager vedk. Skifteretten, Gældskommissionen, Rådstueretten, 
Politiet og desl., der ved deres Udskillelse har fået særegne 
Arkiver. Endelig afleveres efterhånden flere Arkiver fra Insti
tutioner, der i videre Forstand hører ind under Magistraten, 
såsom fra Kirkerne, Hospitalerne, de ophævede Lav osv. Fat
tigvæsenet, der nu udgdr Magistratens tredje Afdeling, har dog 
endnu beholdt sit særegne Arkiv.

TiHæg.
i.

Venerabilis in Christo pater ac dominus Johannes Roschildensis 
episcopus in agendis ecclesiis et mundanis inspiratione divina vir 
providus et per omnia circumspectus ad civitatem Haffnensem pro 
causis inter cives ibidem emersis audiendis et ordine inclinario 
terminandis quam pluries ut dominus et judex declinavit et in
tellexit , quod multe cause, que in retroactis temporibus fuerint in 
placito Haffnensi generali et inibi secundum discretorum arbitrium 
rationabiliter terminale pariter et sopite , processu temporis propter 
defectum testium veritatem testimonium perhibere nolencium nec non 
et propter labilem hominum memoriam et eciam propter viduas, 
orphanos, pupillos el alias miserabiles personas, que nec sciunt nec 
possunt causas suas judiciali strepitu ventilare, iterata ex cupidorum 
et deum non timencium malicia ad nova littigia recreverint et sic or
dine perverso veritas succubuit falsitati, quapropter reverendus paler 
dominus Johannes supradiclus huic errori pestifero adhibens remedium
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sanativum, statutis coram se discretioribus civibus Haffniensibus, qui 
tum temporis consulatus officio fungebantur, videlicet Boecio Snygh, 
Joon Gunnersen, Friderico, Esberno Burswen, Michaele Holch, Joon 
Æsgesen, Jacobo Walegæstæs, Henrico Røøt, Henzæ Fredam, Svenone 
Tamiæ, Akone Brydiæ, Nicolao Friis et aliis clericis et laycis fide 
dignis, pro (pre?) habito mature deliberationis concilio taliter duxit sta
tuendum, ut omnes cause, ex quibuscunque casibus, littigiis sive con
tractibus, in predicta civitate Haffniensi emerse et in communi placito 
ejusdem civitatis vel coram consulibus ibidem proposite rationabiliter 
terminale in hoc libello scribi debent ad eternam memoriam futuro
rum, ut nullus cavillose contra dicere presumat scripture libbelli 
supradicti. Dictus autem fuit liber iste a prenominato venerabili 
patre domino Johanne episcopo anno dominice incarnacionis M. CC. 
nonagesimo secundo in annunciacione beate virginis Marie, anno 
presullatus sui secundo.
(AfP. Resens Håndskrift: »Københavns Rådstue, Byting, Arresthus« osv. S. 63. 
Afskriften må indeholde adskillige Fejl, hvoraf nogle, der ere tydelige, her 

ere rettede).
II.

Magister Olaus permissione divina electus confirmatus ecclesie 
Roschildensis advocato, consulibus, ceterisque villanis Køpmannæhafn 
inhabitantibus salutem in domino Sempiternam. Ad percludendam viam 
hominum maliciis, ne cause per judicium legitime terminate in pre- 
judicium aliquorum iterentur, pro bono communitatis vestre venera
bilis pater dominus Johannes predecessor noster anno domini M. CG. 
Nonagesimo secundo in annuntiatione beate virginis duxit statuendum, 
quod omnes cause, ex quibuscunque causis, litigiis sive contractibus, 
in ipsa villa Haffniensi in communi placito *vel coram consulibus pro
posite et rationabiliter terminate in hoc libello ad perpetuam memo
riam scribi deberent, ut nullus cavillose contradicere presumeret ei, 
quod in ipso scriptum invenitur. Sed quia post mortem dicti vene
rabilis patris hoc salubre statutum oblivioni traditum est, nos ipsum 
renovare volentes mandamus vobis firmiter precipiendo, quatenus(!) 
omnes scotationes et contractus legilimos in placito nostro vel coram 
advocato et consulibus factas omnesque causas legitime terminatas 
huic libello ville vestre inscribi(!). De cetero facialis, scientes, quod 
omnia hujusmodi, que hic non inscribentur, ipso facio reputamus non 
valere. Datum Hyorlholm anno domini M. CCC tertio, Idus marcij. 
(Af P. Resens Håndskrift »Københavns Rådhus, Byting, Arresthus« osv. S.65.)
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Tyge Brakes Haandskrifter i Wien og Prag.
Meddelt af F. R. Friis.

Man kan vistnok med Føie henregne Astronomen Tyge 
Brahe til sin Tids lærde Samlere. Af hans egne Skrifter og 
af fremmede Reisendes Beretninger og andre Kilder veed man, 
at han foruden sine egne Haandskrifter og Instrumenter besad 
en stor Deel trykte Bøger, Malerier og andre Kunstgjenstande, 
og i Breve til sine lærde Venner anmodede han ikke sjeldent 
disse om, at forskaffe sig Bøger og Haandskrifter.1) Da han i 
Aaret 1599 begav sig til Bøhmen, medførte han naturligviis 
sine Eiendele eller lod dem efterhaanden komme til sig, men 
efter hans Død, den 24 October 1601, havde den største Deel 
deraf en meget ublid Skjæbne. Af Instumenterne er saagodt- 
som ethvert Spor forsvundet og af trykte Bøger kjendes nu 
kun meget faa, som med Sikkerhed vides at hidrøre fra Tyge 
Brahes Bogsamling. Men den vigtigste af hans Samlinger ud
gjorde dog hans egne Haandskrifter, og af disse er heldigviis 
den betydeligste Deel bleven opbevaret til vore Dage, om end 
ikke samlet paa eet Sted. Efter at Johannes Kepler, der havde 
havt disse Haandskrifter til Afbenyttelse, var død i Aaret 1630, 
(30 Novbr. ny St.) forbleve de i hans Søns, Lægen Ludvig

’) Blandt de mange Fremmede, som besøgte Tyge Brahe paa Hveen, næv
nes en Augustin, Friherre af Mørszberg og Belfort, Malteserridder, der 
paa en Gesandtskabsreise var i Danmark i Aaret 1592. I Martin Zeillers 
Neue Beschreibung der Königreiche Danemark und Norwegen, Ulm 1648, 
findes nogle Uddrag af denne Augustins utrykte Reisebeskrivelse, hvilke 
vare bievne Zeiller meddeelte fra Thüringen. Augustins Besøg paa 
Hveen omtales hos Zeiller S. 252 fg, og kortere i Wolfs Encom. Reg 
Dan. S. 526, hvor der dog istedetfof Mørszberg staaer Merszborg.



251

Keplers, Værge, og det er bekjendt, at denne solgte dem til 
Kong Frederik den Tredie i Danmark. Men Kongen har dog 
ingenlunde faaet dem alle; thi en meget betydelig Deel af dem 
findes endnu i Hofbibliotheket i Wien, og ligeledes findes nogle 
Braheske Sager i Observatoriet Pulkowas rige Bibliothek, hvor
til de formodentlig ere komne tilligemed den store Samling 
af Joh. Keplers Haandskrifter, som den russiske Keiserinde Ca
tharina den Anden i sin Tid tilkjøbte sig og forærede Peters
burger Akademiet, hvorfra den senere kom til Observatoriet.

I Sommeren 1868 foretog jeg med offentlig Understøttelse 
en Reise til Prag og Wien, for at indsamle Efterretninger om 
Tyge Brahe, og navnlig for at gjøre mig bekjendt med den Deel 
af hans Haandskrifter, som findes i Hofbibliotheket i Wien, og 
en kortfattet Oversigt over denne skal her meddeles. Det første 
ved hvert Haandskrift anførte Tal betegner Haandskriftets nye 
Nummer; men med Hensyn til disse Nummere vil en Forandring 
rimeligviis foregaae i Løbet af nogle faa Aar. Man har nemlig 
for nogen Tid siden paabegyndt en Revision og Omordning af 
samtlige Bibliothekets Haandskrifter, ligesom man ogsaa har 
paabegyndt Udgivelsen af en trykt Catalog over dem.

10,657—10,675. Observationes astronomicae anni 
1582 et sequentium usque ad annum 1601 incl. (Cod. philos. 
Nr. 514—532).

Det er en Række af 19 Qvartbind, og allerede deres Ydre 
tyder paa, at de hidrøre fra Tyge Brahes Bogsamling. De ere 
alle indbundne i Pergament, og paa to nær paa Bindet forsy
nede med Tyge Brahes Portræt og Vaaben med Omskrift. (Ved 
de 5 sidste Bind har man benyttet de samme Stempler, som 
findes aftrykte paa et Par af T. Brahes Bøger i det kgl. Bibi, 
i Kbhvn. (27/s" og 2lAi") sml. D. Mag. 2.321; ved de 12 første 
Bind har man benyttet et Par ganske lignende men mindre 
Stempler (21/?' — l5/«"), og paa to af Bindene findes et Par 
simplere Vignetter). Disse 19 Qvartbind indeholde en Afskrift 
eller Reenskrift af T. Brahes Observationer, saa at der er et 
Bind for hvert Aar fra 1582 til 1601 incl., dog med Undtagelse 
af Aaret 1593. For den lettere Oversigts Skyld ville vi nævne 
alle Bindene med deres gamle og nye Nr.
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Observ. astronom. A. 1582 Cod. phil. Nr. 514, nyt Nr. 10,657
1583 — — — 515 — — 10,658
1584 — — — 516 — — 10,659
1585 — — — 517 — — 10,660
1586 — — — 518 — — 10,661
1587 — — — 519 — — 10,662
1588 — — — 520 — — 10,663
1589 — — — 521 — — 10,664
1590 — — — 522 — — 10,665
1591 — — — 523 — — 10,666
1592 — — — 524 — — 10,667
1594 — — — 525 — — 10,668
1595 — — — 526 — 10,669
1596 — •— — 527 — — 10,670
1597 — — — 528 — — 10,671
1598 — — — 529 — — 10,672
1599 — — — 530 — — 10,673
1600 — — — 531 — ■ — 10,674
1601 — — — 532 — — 10,675

Det er aabenbart denne Samling, som Alb. Curtius benyt
tede ved Udgivelsen af sin Historia coelestis, og som han om
taler i Fortalen til dette Værk. Den skal oprindeligt have bestaaet 
af 21 Bind, men Bindet for 1593 blev allerede forgjæves efter
søgt af Curtius, og et Haandskrift i det kgl. Bibi, i Kjøbenhavn, 
(gi. kgl. Sml. Nr. 1825, 4??) »Observationes astronomicae a Sol
stitio hiberno anni 1577 ad 1581,« der for en stor Deel er 
skrevet med T. Brahes Haand og forsynet med hans Portræt og 
Vaaben paa Pergamentbindet, har vel udgjort Samlingens første 
Bind.

I flere af de første Bind finder man jevnlig Tyge Brahes 
Haandskrift, hvorimod de sidste saagodtsom udelukkende ere 
skrevne af hans Medhjælpere. I hvert Bind har i Reglen en 
Deel af de første Blade værét bestemt til Observationes Solis, 
de følgende til Observationes Lunæ, Observ. Planetarum og 
Obs. Stellarum fixarum; men man er ikke overalt bleven færdig 
med Reenskrivningen, og navnlig i de sidste Bind findes ved 
hver Afdeling mange ubeskrevne Blade. Ved Sammenligning 
fandt Bartholin derfor ikke saamange Observationer i den 
nævnte Historia coelestis som i Originalhaandskrifterne i
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Kjøbenhavn. Foruden Observationerne findes jevnlig i disse 
Bind adskillige andre Bemærkninger, der navnlig ere af histo
risk Interesse. Saaledes findes i Bindet for 1584 fol. 47 verso 
følgende skrevet med Tyge Brahes Haand: »Hoc anno die 27 
Nouembris H. IO1/* A. M. @ exquisite in 15l/a / et C in 
12 to Ego ipsemet in mea typographia hic Vraniburgi impressi 
nouis typis omnium primo Carmen ad Ericum Lange Amicum 
meum. D. F.«

»Hoc eodem anno die 11 Decembris in ipso Meridie cum Sol 
jam jam ingressurus esset solstitium hybernum et C esset in 25 
<Q in A 2|. station, posui primum lapidem pro fundamento 
armillarum majorum subterranearum in quo lapide columna 
lignea portans axin et totum quasi instrumentum quiesceret 
et serviret«.

Paa det sidste Blad i Bindet for 1585 har T. Brahe skre
vet: »Hoc anno 1585 labente die 14 Decembris triduo post sol
stitium hibernum hora existente juxta 7 vespertinam a meridie 
et (£ j)rima decuria <Q C in occasu versante posui columnam 
lapideam servantem pro fundamento in quo quadrans volubilis in 
turricula orientali observatorii subterranii convoluitur pro alti
tudinibus et Azymutis exacte pervestigandis«. Titelen paa Bin
det for 1599 er: »Observationes astronomicae anni 1599 habitæ 
a solstitio hyberno præcedente usque ad solstitium æstiuum, 
Wittebergæ, postea in Bohemia primo Pragæ deinde Benachiæ 
atque etiam Girsitzae per aliquot hebdomadas, arcibus Cæsa- 
reanis.«

10,686, En meget stor Samling af forskjejlige løse Blade, 
Hefter og Brudstykker, alt uordentligt sammenblandet. Under 
mit Ophold i Wien i Sommeren 1868 optog jeg en Fortegnelse 
over de enkelte Stykker, i den Orden, i hvilken de følge paa 
hverandre; denne Fortegnelse blev derefter forsynet med Num- 
mere og de tilsvarende Tal med Blyant anbragte paa de haand- 
skrevne Stykker i Samlingen. Enkelte Smaastykker bleve fast
gjorte til de større, for ikke at falde bort, men uden at man 
tog synderligt Hensyn til, om de bleve anbragte paa rette Sted.

Fortegnelsen er følgende:
1. a, 1 Pakke i 41° paaskreven: Geomantia.

b, 1 Bd. i 4= indbundet i gammelt, beskrevet Per
gament



254

2.
3.

4.

5.

Udvendigt paa Bindet staaer: Kepleri Observationes Martis 
1601 et Ephemeris Martis ad annum 1605 et Tabula angul. 
Det er for Størstedelen skrevet med Keplers Haand. Ind
vendigt i Pergamentbindet er skrevet: Jorde Bogenn Thill 
Knudstrup Aar 1580 Thyge Brades.
1 Blad i stor fol. betegnet: Miscellan.

1 Ark i stor fol. betegnet Nr. 1. Begyndelsen er: Ad 
Augustissimum Imperatorem etc.
1 Hefte i stor fol. Begynd, er: In Solis et Lunæ Motus 
restitutos. 15 Blade.

1 Originalbrev fra Hervart Hohenburg til Tyge Brahe, 
dat. 11 Septbr. 1600. lVa Ark. Begynd: Cum præteritis 
diebus. Heri er anført et Brev fra Kepler, 30 Mai 1599. 
1 Ark med Overskr: Ad Curtium. Rescripsi tuis etc. Ved 
Slutningen: Calend. Decembris anni veteris Juliani 1596.
Med Randbemærkninger.

6. 1 Hefte i fol. med latinske Digte. 18 Blade.
7. 1 Hefte i fol. betegnet Nr. 111. Begyndelsen: Vero Nobili

Tychoni Brahe Domino et Amico etc. 14 beskr. Blade.
Det er en Afskrift af nogle af T. Brahes Breve , og den
har uden Tvivl været bestemt til at sendes i Trykkeriet 
Heri findes følgende Breve:
1572. 7 Mai. Joh. Pratensis til T. Brahe.

— 17 Mai. T. Brahe til Pratensis.
1573. 16 April. Pratensis til T. Brahe.

Derefter kommer en Anmærkning af T. .Brahe, som be
gynder saaledes: Post has literas eruditissimi illius Pra
tensis, optimæ memoriæ viri etc. Brevvexlingen ophørte 
indtil videre paa Grund af T. Brahes Udenlandsreise, men 
derefter vexledes de Breve, som nu følge.
1576. 31 Januar. Pratensis til T. Brahe.
— 14 Februar. T. Brahes Svar til Pratensis.
— 15 Februar. Pratensis til T. Brahe.
Derefter kommer atter en Anmærkning af T. Brahe. Den 

er ikke skreven før i Aaret 1597.
Eftér den følger Epitafiet:

Quid juvat assiduis etc., see D. Mag. 2. 199. 
1576. 26 Juni. Danzæus til T. Brahe.

— 14 Juli. Danzæus til T. Brahe.
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1576. 17 Novbr. Danzæus til T. Brahe.
1577. 5 Nonis Maji. Herresvad. Steen Bilde til T. Brahe. 
Brevet er, som de andre, paa Latin. Derefter kommer en 
lang Anmærkning med Overskrift:

Occasio et Argumentum subsequuturæ epistolæ Danica 
Lingua conscriptæ, ut benignus lector intelligat cur hic 
inseratur. (Heri omtales Sofie Brahe).
1574. 10 Marts. Augsburg. Paul Hainzel til T. Brahe.
1575. 5 Idus Martii. Hainzel til T. Brahe.

8. 1 Hefte i fol. Beg. Anno 1590, Mense Februario. 8 Bl., 
men ved Slutningen er skrevet med Blyant: 28 Bl. (det 
hører vel sammen med følgende).

9. 1 do. beg. 1599. Februarius (Tabeller) 20 Bl.
10. Nogle Fortegnelser over Breve fra og til T. Brahe.
11. 1 Ark skrevet af Kepler. Beg.: Hic Luna in conjunctione.
12. 1 Hefte , lO1/^ Bl.: Urania Titani. Det er en Afskrift af 

Sofie Brahes latinske Digt til sin Forlovede, Erik Lange, 
som man ellers kun kjender fra det skjødesløse Aftryk i 
Resenii Inscriptiones Hafnienses. Afskriften er forsynet 
med endeel egenhændige Rettelser af Tyge Brahe.

13. 1 Brev fra T. Brahe til Thadd. Hagezius, dat. Uranib. 25 
Januarii 1590. P/aArk. Beg: Clarissimo excellentissimoque 
viro D. D. Thaddæo Haggecio ab Hayck. (Ikke T. Brahes 
Haandskr.)

14. 1 Ark, skrevet med Thaddæi Haand. Beg: Post Scripta. 
Jam absolueram etc. Ved Slutn. har T. Brahe noteret: 
Accepi 7 Juli Ao. 90.

15. 1 Ark beg. Non existimo tibi.
16. 1 Brev fra T. Brahe til Curtius. 19 April 1593. Afskrift.l Ark.
17. 1 Hefte i fol. 21 Blade. Begynd: De eclipsi Lunæ anni 

M DL XX II I Mense Decembri. Det er formodentlig trykt, 
da der findes Signaturer i Margenen. Øverst i den første 
Margen staar 25-?— Ved 38 E 6 findes en »Annotatio° prima.
Authoris«, som ifølge en Bemærkning i Margenen skulde 
trykkes med »klein Cursiva. Heri forekommer Efterretnin
gen om, at Sofie Brahe overværede T. Brahes Observation 
af en Maaneformørkelse, da hun var omtrent 14 Aar gi. 
(Sml. D. Mag. 2, 194.) I samme Hefte (fol. 51. G 3) for
tælles Historien om, at T. Brahe af en Maaneformørkelse
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spaaede den tyrkiske Keiser Solimans Død (sml. D. Mag.
2. 177). Signaturerne i Heftet gaae til 664j hvor der be
gyndes med: Felix in terris. I dette Hefte er indlagt 
l1/« Ark med Begyndelsen af Frederik den Andens Nativi- 
tet. Begynd: Natus est dictus Serenissimus Rex Daniæ 
et Norvegiæ etc. Fridericus 2. Anno 1534, die 1 Julii Hora 
9, Minuto 30 A. M. Prout etiam habet Calendarium Eberi: 
consciente relatione eorum quibus id cognitum erat.

18. 1 Blad, beg. Lræ (Literæ) Munosii ad Thaddæum. Die 6 
Decbr.

19. 1 Brev til Thaddæus, utydeligt skrevet. (25 Decbr. 1575).
Paa den sidste Side har T. Brahe noteret: Lræ ad Thad
dæum Ao. ab 92 ad 95. 3 Ark.

20. 1 Hefte i fol. Brudstykke. Begynder med: nequeat Gra
duationem. De første Blade mangle, men ved Slutningen 
staaer: Absoluta, quo die (•) Anno 1591 ad 21/« fere digi
tos obscurabatur: et paucis post dieb: rescripta1). Det er 
formodentlig trykt, da der i Margenen findes Signaturer 
(614 Eeee 4). 6 Blade.

21. 1 Hefte i fol. pagineret fra 23 til 64 incl. (10 Blade. An- 
gaaer Planeternes Bevægelser).

22. 1 Hefte i fol.: Oratio, quam habui anno 1574 etc. 181/eBl.
23. 1 Brev fra T. Brahe til Thadd. 28 Sept. 1592. Original.

1 Ark. Thadd. har noteret: 30 Novbr. 92.
24. 1 Brev til Bording, dat. Wandesb. 29 Martii 98. 1 Bl.
25. 1 Brev fra Thadd. til T. Brahe. 1 Mai 1590. Original.

1 Bl. fol.
26. 1 Brev fra Kepler til Georg Brahe, 17 August 1628.

Original, paa Tydsk. 1 Ark (med Keplers Segl, hvori staaer 
et Vaaben og Bogstaverne I K).

27. 1 Brev fra T. B. til Thadd. 25 Januar 90. Original. 4 Bl. 
Thadd. har noteret ved Modtagelsen: 24 Apriliis novo 
stylo 1590.

28. 4 Blade i 41?. Elias Olai Morsings Fortale til hans Calen
darium, dat. Uranib. Cal. Jan. 1586.

29. 1 Brev fra T. B. til Thadd. Original. 1 Ark; dat. 23

x) Den 10 Juli 1591 (gi. St.) observeredes paa Hveen en Solformørkelse, 
ved hvilken omtr. lls af Solens Diameter var formørket.
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Febr. 90. Udskriften er: »Clarissimo varioque doctrinarum 
genere eruditissimo, excellentissimoque viro D. Thaddæo 
Haggecio ab Hayck, Pbilosophiæ et Medicinæ Doctori 
eximio. Amico suo in primis colendo.

Zu Prag Jm Landt zu Behmen an Herrn Doctor TKad- 
dæum Haggecium.« Thadd. har noteret:

1 Junii nouo stylo |
22 Maji veteri styloj

30. 1 Afskrift af ovennævnte Brev. I1/» Ark.
31. 1 Brev fra Thadd. til T. Brahe, Ult. Novemb. 1589. Ori

ginal. 1 Ark.
32. 1 Blad, hvorpåa T. Brahe har skrevet: Conclusio libri 

primi. (Sml. T. B. Lib. 1. de nova stella p. 816.)
33. 1 Blad, skrevet af Kepler. »Ad parallaxin Lunæ«.
34. 1 Brev fra T. Brahe til Thadd. 20 Apr. 1593. Samtidig 

Afskrift.
35. 1 Skrivelse fra Keiser Ferdinand til Hertugen af Wurtem- 

berg 5 Novbr. 1621. Afskrift. 1 Ark.
36. 1 tydsk Skrivelse, d. 2 Novbr. 1624. Udkast. 1 Bl.
37. 1 do. uden Dato. 1 Blad. »Edle und hochgelaerte«.
38. 1 latinsk Skrivelse angaaende Kepler; Juni 1600, med 

T. Brahes Segl og Underskrift.
39. 1 Brev fra T. Brahe til Thadd. 12 August 1595. Afskrift.
40. Examinatio observationum. 4 Bl.
41. 1 dansk Skrivelse om T. Brahes Børn. Beg. Den gun

stige Leser ville vere herhosz. 1 Ark.
Hertil er føiet en Seddel, beg. Wasz der Herr.

42. 1 tydsk Skrivelse, dat. 2 Decbr. 1624. 1 Bl.
43. 1 do. Edle undt hochgelaerte. 1 Bl.
44. 1 Brev fra T. Brahes Arvinger til Kepler. Slutningen 

mangler.
45.

46.

1 Brev fra T. Brahe til Thadd. 22 Martii 1589. Original.
1 Ark. (Raptim Hafniæ 22 Martii 89). Efter den latinske 
Udskrift staaer: Ahm herrn Doctor Thaddeo Hagetio zu
Prag wonhafftig. Thadd. har noteret: nouo stylo.
1 Brev fra T. Brahe til Thadd. Original. 1 Ark. dat. 17 
August 88. Thadd. har noteret:

Redditæ 18 Octob. nouo
8 Octob. veteri

Danske Samlinger. IV.

stylo 1588.

17
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Hertil er foiet et Brev fra Thadd. til T. Brahe dat. 20 Mai 
89. Original. 1 Bl.

47. 1 Brev fra Thadd. til T. Brahe 1 Novbr. 88. Original.
1 Ark. T. Brahe har noteret: Accepi 27 April Ao. 89.

48. 1 Brev fra Thadd. til T. Brahe 10 Mai 89. Original.
1 Ark. Hertil er foiet et Blad i fol. og en Seddel, lige- 
ledes skrevne af Thadd. Bladet i fol. dat. Gorlicii Phil, 
et Jac. Apostolorum 1589. Seddelen begynder: Post scripta. 
In Cancellaria Imperii, og vedSlutn.: Titulus D. Curtii etc. 
T. Brahe har noteret: accepi has 31 Augusti 1589.

49. 1 Hefte med latinske Digte. 18 Bl. fol. betegnet Nr. IV.
50. 1 Brev fra T. Brahe til Thadd. 3 Aug. 90. 8 Bl. sign. 26.
51. Et Brev fra T. Brahe til Thadd. 12 Aug. 1595. Original.

1 Ark. Thadd. har not. 17 Octob. 95, respondi 21 Octob.
52. Thadd. til T. Brahe 24 Decbr. 1593. Original. P/a Ark.
53. T. Brahe til Thadd. Sept. 92. Afskrift. 1 Ark.
54. Brucaeus til T. Brahe 20 Sept. 88. Original. 6 Bl. T. Brahe 

har noteret Accepi die 4 Octobris 1588.
55. Thadd. til T. Brahe 2 Decbr. 1592.
56. T. Brahei Postscr. ad Thaddaeum. 14 Martii 92. 4 Bl.
57. Ad. Thadd. 22 Martii 92. 1 Bl.
58. Thadd. ad T. Brahe 29 Aug. 91. Original. 1 Bl. T. Brahe 

har not. Accepi 4 Octobris Ao. 1591.
59. T. Brahe ad Thadd. 1591. 1 Ark. Hertil er foiet et Postscr. 

skrevet med Thaddaei Haand.
60. T. Brahe ad Thadd. 3 Aug. 1590. Original. 8 Bl.
61. T. Brahe til Curtius. 1 Aug. 1591. 4 Bl. Samtidig Afskr.
62. T. Brahe til Thadd. 3 Mai 88. Original. 1 Ark. Ved Slut- 

ningen er noteret: Redditae sub finem Julii 1588.
63. T. Brahe til Thadd. 25 Januar 1587. Originalbrev, skrevet 

heelt igjennem af T. Brahe. 5 Bl. Notc^i: 27 Octobr. 
demum redditae 1587.

64. 1 Hefte, betegnet: No. II. Tabulae perpetuae longitudinum 
ac latitudinum Planetarum etc.

65. 25 Aug. 1585. T. Brahe til Thadd. Original. 4 Bl.
66. 5 Hefter i fol. med Afskrifter af Breve fra og til T. Brahe.

I det sidste Hefte, betegnet V, er indlagt et Originalbrev 
fra Thadd. Hagezius, dat. 11 Junii 1590.

67. Melchior Jostelii Logistica etc. i Pergameutbd.
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68. 1 Hefte i fol. Transformatio Hypotheseos.
69. 1 do. Beg. Tabula prima pro solutione Trianguli Anno 1604.
70. Endeel Blade med Udkast, Beregninger odl.
71. 1 Bl. med Overskrift: Secunda Tabula revolutionum Solis-
72. 1 do. Beg.j £
73. 1 Blad med Overskrift: Locus Solis ad annum.
74. 1 Blad i fol. med Overskrift: Quadran. H. A.
75. 1 Blad i fol. begynder: Den gantske Summa.
76. 1 Ark med Beregninger.
77. 1 Blad af Kepler: Non existimo tibi.
78. 1 Blad med Overskrift: Tabula Remotionis Solis a Terra.
79. En Mængde Papirer med Beregninger, Udkast odl.
80. En Fixstjernecatalog, sendt af Rothmann til Tyge Brahe. 

1586.
81. 1 Brev til Thaddæus. 1 Cal. lXbAs 1589. 18 Blade. Her

til er føiet et Originalbrev fra Thaddæus Hagezius til 
T. Brahe, dat. 7 Sept. 1589. 1 Bl. T. Brahe har noteret: 
accepi penultimo die Octobris.
10^688* (Cod. philos. Nr. 70.) En mindre Samling afløse 

Blade, Hefter og Brudstykker. Den blev ligeledes catalogiseret, 
og indeholder følgende Stykker:

1. Et stort, tegnet Kort over et Stykke af Norge.
2. Et tegnet do. over Nordfjords Lehn i Norge. Med Aars- 

tallet 1594.
3. Et tegnet do. over Hveen. Det minder nærmest om det, 

der findes i Braunii Theatrum urbium.
4. Et Hefte i aflang Format, med Overskrift: Hafniæ Turri 

ad D. Virginem etc.
5. En Fortegnelse over T. Brahes Bøger; en do., der beg.:

1. Ein verdorben Exemplar, og et Blad, der beg.: Progym- 
nasmatum uco ersten Teils.

6. Et Hefte i 4^ : Observationes quædam astronomicæ habitæ 
anno 1589 etc.

7. Et stort Hefte i fol. beg.: In Tabulis Blanchini.
8. Et stort Hefte i fol. beg.: Simplices motus ad Annum 1576 

etc. Tildeels Udkast til Christian IV. Nativitet, alt af T. B.
9. Et Hefte Geographica. 8 Bl.

10. En Seddel, hvorpaa staaer: Jacobus Bongarsius Do. a 
17*
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Bodry der kon. Maytt. aus Franckreichen Abgesandter zu 
Deutschlandt.

11. Et stort Hefte i lang Format, med geografiske og andre 
Optegnelser.

12. 2 Blade med forskj. Optegnelser af T. Brahe.
(Cod. philos. Nr. 71.) En lignende Samling, be

handlet som de to foregaaende. Den indeholder:
1. M. Joh. Kepleri Judicium de Hypothesis etc. 2 Expl.; det 

sidste reenskrevet.
2. Et Hefte i fol. af T. Brahe, angaaende Cometerne. Beska

diget af Fugtighed.
3. 1 Ark, skrevet af T. Brahe. De distantia Cometæ a Terra.
4. 1 Ark af do. Beg.: Quod prioribus tuis literis, Nobilissime 

et Eruditissime Dne Ranzovi. Underskr.: Uranib. 23 Mai 86. 
Udkast med Rettelser.

5. 1 Ark, skrevet af T. Brahe. Beg.: Die 18 Octobris.
6. 1 do. af do. Beg.: Sideralem scentiam.
7. 1 Bl. Beg.: Has vero Ascensiones rectas. [Sml. T. Brahe, 

Observ. sept. Cometarum, ed. F. R. Friis, p. 91].
8. 1 Ark, skr. af T. Brahe. Bég.: ad diem 13 Novembris.
9. 1 do. Beg.: Marcellus Squarcialupus. [Sml. T. Brahe Lib. II. 

De Cometa anni 1577, p. 450].
10. 1 Bl. af T. Brahe: Inclinationes vero æqvatoris.
11. 1 Bl., beg.: in alias Germaniæ.
12. 1 Ark, beg.: Die 26 Januarii. Angaaer uden Tvivl Cometen 

af 1577—78.
13. 1 Hefte paa 6 Bl. Beg.: Absolutis et in numeros. Ved 

Slutningen staaer, som Henviisning til Fortsættelsen: Ex 
his autem.

14. 1 Hefte paa 6 Bl. Beg.: Caput octavum. Er Ms. til T. Brahe 
Lib. II. p. 185.

15. 1 Hefte Beg.: M. Andreas Nolthius. 10 Bl. (Sml. T. Brahe, 
Lib. II. De Cometa anni 1577, p. 425.)

16. 1 Hefte. 6 Bl. Beg.: M. Bartholomæus Scultetus Gorlicien- 
sis. Det er det samme, som er trykt i T. Brahei Lib. II 
p. 369 , dog er Begyndelsen lidt anderledes. I Ms. er 
skrevet i Margenen: »cum olim ante annos plus minus 24 
simul Lipsiæ studiorum gratia versaremur.«
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17. 1 Hefte paa 18 Bl. Beg.: Ex his datis.
18. 1 Hefte paa 6 Bl. Beg.: Die 18 Octobris.
19. 1 do. 61/a Bl. Beg.: Ex his autem.
20. 1 Bl. Beg.: Ergo inventum est.
21. 1 Bl. Die 18 horis a meridie.
22. 1 Hefte Beg.: »D. Nicolaus Winklerus«. 7 Bl. [Sml. T. Brahe. 

De Cometa. 1577 Lib. II. p. 438.]
23. 3 Bl. Beg.: Ad regiones vero.
24. 1 Ark, Beg.: quod autem dicit cum primo [Sml. T. Brahe 

Lib. II. p. 454.]
25. 1 Ark, Beg.: partim quod is se perpetuo.
26. 1 Ark, Beg.: quando incepit effectus.
27. 1 do., Beg.: Durationem vero.
28. 1 Bl. Beg.: Has vero Ascensiones.
29. 4 Bl. Beg.: Judicium astrologicum hujus Geniturae.
30. 1 Hefte paa 14 Bl. Beg.: De motu Cometae diurno.
31. 1 do. paa 19 Bl. Beg.: De stella quadam Ascititia obscura 

et nebulosa etc. Octbr. et Novbr. 1585.
32. 1 Hefte paa 10 Bl. af T. Brahe. Beg.: Von den Cometen 

Ursprung.
33. En Afskrift af ovenstaaende, men ikke fuldstændig.
34. 1 Hefte, beg.: Catalogus stellarum fixarum, quæ sub finem 

anni 1595 etc. 32 Bl.
35. Endeel Ark med Beregninger.
36. 5 Ark med astrologiske Udkast, paa Tydsk.
37. Begyndelsen af et tydsk Brev, 1 Ark. Beg.: Meyn freyntlich 

grusz zuuor.
38. 1 Hefte med Beregninger og flygtige Udkast af T. Brahe. 

Beg.: De Cometa anni 1580.
39. Endeel Udkast og Beregninger.
40. 1 Hefte af T. Brahe. Beg.: Astrologiæ Meteorol. Beskadi

get af Fugtighed.
41. 1 Brev fra Munius til T. Brahe, 13 April 1574. 6 Bl.
42. Franciscus Maurolysius, de nova stella. 2 Bl.
43. Hoc Anno signum insolitum etc. 2 Bl.
44. De hujus crinitæ stellæ effectibus etc. 4 Bl.
45. Quæ genera eventuum portentat hæc crinita etc. 4 Bl.
46. Tabula prima revolutionum Solis. 4 Bl.
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10^705« (Cod. philos. Nr. 42.) Tyge Brahes Fixstjerne- 
catalog, skreven paa Pergament og indbunden i lysegrønt Fløiel 
med T. Brahes Portræt og Vaaben udvendig paa Bindet. Paa 
et Blad foran Titelen er følgende Dedication skreven: 

Serenissimo Principi et Domino Dno Matthiæ, 
Archiduci Austriæ, Duci Burgundiæ , Styriæ , Carin- 

thiæ Carniolæ et Wirtenbergæ, Comiti Tirolis,
Domino suo Clementissimo.

Hoc quoque Stelliferos Matthia suscipe foetus, 
Quos operosa diu noxque diesque dedit: 

Debuerant equidem, quibus orti fulgere in oris, 
Et jubar hinc imos spargere ad antipodas: 

Ni superis aliter visum, qui fata gubernant, 
Vraniæqve aliter, quæ sua sacra fovet, 

Nescia contemni, fraudari, odia invida, noxas, 
Censurasque rudes, sorditiemque pati: 

Plurima quaeque alias fandi atque infandi tulisset, 
Regna nisi mallet nunc peregrina sequi, 

Nec peregrina tamen; Coelum tota undique tellus 
Suspicit, Ætheris invigilatque viis.

Prosperiora igitur Coelestia Numina spondent: 
Tanta nec ingratis sunt peritura locis. 

Sereniss», Cei“ Vr® 
humilime 

addictiss.
Tyoho Brahe 

manu ppssi

Kun Underskriften er af T. Brahe. Titelen er: Tychonis 
Brahe Stellarvm octavi orbis inerrantivm accvrata restitvtio. 
Anno Christianæ epochæ M. DC.

Titelen er heelt igjennem skreven med Majuskler og med 
Rødt. Paa Bagsiden af Titelbladet findes T. Brahes Portræt, 
trykt paa Papir og paaklistret. Det er det sædvanlige Stik af 
Geyn [Navnet I D Geyn staaer ligefor Axelsønners Vaaben]. 
Det er illumineret. Derefter kommer fra fol. 1—5 incl. For
talen. Overskriften: Ad Avgvstissimvm Imperatorem etc. med 
Majuskler og forgyldt, i Haandskriftet ere iovrigt Overskrifterne 
skrevne med Rødt. Bladene ere folierede, hvilket nok er skeet 
senere, og der er, foruden Titelbladet, 25 beskrevne Blade.

(Cod. philos. Nr. 47.) Et andet Expl. af Fix- 
stjernecatalogen. Det er skrevet paa Papir og indbundet i Per
gament med T. Brahes Portræt og Vaaben udvendig paa Bin-
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det. Titelen er som i ovennævnte Expl., den er ligeledes 
skreven med Rødt, og med Aarstallet 1600. Dedication eller 
Portræt findes ikke. Bladene ere folierede, og der er, da Ti
telbi. medregnes, 26 beskrevne Blade. Udvendig paa Per
gamentbindet er skrevet: T. Brahe. Stellarum inerrantium 
restitutio.

10^707« (Cod. philos. Nr. 48.) Endnu et Expl. af Fix- 
stjernecatalogen. Det er indbundet i lyseblaat Silketøi, men 
istedetfor Portræt og Vaaben findes et andet Vignet paa hver 
Side af Bindet. Dette Expl. er skrevet paa Papir og forsynet 
med følgende Dedication:

Illustri & Generoso
Domino

Rvdolpho Coradvcio
Sacræ Gæsareæ Majestati å consiliis secretis

Et Imperii Procancellario
Dignissimo.

Dfio et . Amico honorandissimo. 
ddt.

Tycho Brahe.
Anno 1600 

Mense Martio.

Kun Underskriften etc. er egenhændig af T. Brahe. Tite
len er som i de to andre Expl. — Portræt findes ikke. Bla
dene ere folierede, og der er, foruden Titelbi., 30 beskrevne 
Blade; men hvad der findes fra fol. 26 til Slutningen er et 
Tillæg, som ikke findes i de andre Expl.

10^709» (Cod. philos. Nr. 73.) Et lidet Foliobind (i Per
gament). 1 Haandskriftcatalogen benævnes det: Variae observa
tiones astronomicae. Det angaaer Fixstjernerne.

10^718« (Cod. philos. Nr. 77). Observationes mutationum 
aéris in Insula Huena. Det er en Dagbog over Veirets Be
skaffenhed omtrent for hver Dag fra October 1582 til i For- 
aaret 1597. Den er næsten lieelt igjennem skreven paa Dansk. 
Det samme Haandskrift har man tillige benyttet som Skrivka- 
lender til deri at indføre forskjellige andre Optegnelser, saasom 
om T. Brahes Reiser fra og til Hveen, om Fremmedes Besøg 
hos ham osv. Disse historiske Optegnelser indeholde saaledes 
adskillige gode Bidrag til den danske Personalhistorie. De ere, 
ligesom f. Ex. Peder Hegelunds Kalenderoptegnelser, skrevne
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deels paa Dansk deels paa Latin, men de begynde først nogle 
Aar senere end Veiriagttagelserne. Den første findes ved 27 
April 1585, hvor det hedder: Nuncium de adventu Regis.

10^791« (Cod. phil. Nr. 297). Liber de nova stella anni 
1572. Et lidet Qvartbind (i Pergament) som indeholder nogle 
skrevne og trykte Blade, men er neppe af synderlig Betydning. 

10^933» (Cod. phil. 157.) Fol. Et reenskrevet Expl. af 
Bogen om den nye Stjerne 1572. Endeel deraf er egenhændigt 
af T. Brahe.

Endvidere findes i Bibliothekets Autografsamling 4 Stykker 
med Tyge Brahes egenhændige Underskrift, nemlig to Original
breve samt to Blade, som ere udtagne af to Exemplarer af 
hans Astronomiae instauratae Mechanica (Wandesburgi 1598). 
Det ene af Brevene er til Henrik Ranzau og dateret den 8 
Januar 1585; det andet er dateret den 14 December 1599, 
men Udskriften mangler. Paa det ene af de to ovennævnte 
Blade staaer:

Serenissimo Principi et Domino Dno Matthiæ, 
Archiduci Austriæ, Duci Burgundiæ, Styriæ, Carin- 
thiæ, Carniolæ, et Wirtenbergæ, Comiti Tivolis, 

Domino suo Clementissimo.

Accipe Clementi Princeps fortissime vultu, 
Organa, Sidereas apta notare vias.

His ter septenos lustravimus Astra per Annos 
Sustinuit tantum donec Hvenna decus.

Ast ubi tam grandes ea parvula ferre triumphos 
Amplius haud valuit, Fataque versa retro: 

Provida Diva Poli, cernens instare ruinam, 
Transtulit hæc alio, quo mage tuta forent, 

Indignum reputans, sua sacra perire sub Arcto, 
Quanta vix alibi splendidus Auster habet. 

Ergo ea Teuthoniæ nunc consecratque dicatque, 
Aetheream excipiat si modo grata Deam : 

Sin minus; hospitium Vraniæ late patet, Orbem 
Quæ capit, excludi quomodo ab Orbe queat? 

Sereniss®. Cei“ V*®.
humilime
addictiss.
Tyoho Brahe

manu ppa.

Paa det andet staaer:
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llluBtri et Generoso 
Domino 

Rvdolpho Coradvcio 
Sacræ Cæsareæ Majestati å consiliis secretis 

Et Imperii Procancellario 
Dignissimo. 

Domino et Åmico honorandissimo.
Ddt. 
Tycho Brahe.

Anno 
1600.

Medens den betydeligste Deel af Joh. Keplers Haandskrif
ter, som ovenfor bemærket, er bleven ført til Rusland, er dog 
en ikke ubetydelig Rest deraf kommen til Hofbibliotheket i 
Wien. Her haves nemlig, foruden nogle mindre Stykker, der 
tildeels findes indblandede i de Braheske Haandskrifter, Origi
nalerne til den Keplerske Brevsamling, der i Aaret 1718 blev 
udgiven af Hanschius. Denne Brevsamling indeholdes i to 
store Foliobind (nye Nr. 10,702—3), og heri findes tillige nogle 
mindre Stykker, saasom nogle Optegnelser angaaende Forholdet 
imellem Kepler og Tyge Brahe, nogle Breve fra Ludvig Kepler osv.

Naar eller paa hvilken Maade Tyge Brahes Haandskrifter 
ere komne til Hofbibliotheket, vides ikke med fuldkommen Vis
hed. I Bibliothekets Acter fandtes Intet derom og i Mosel’s 
Geschichte der kaiserl. königl. Hofbibliothek zu Wien S. 67 
hedder det blot: »Um dieselbe Zeit (o: omtr. 1657) ward auch 
die treffliche Bibliothek des berühmten Astronomen Tycho 
Brahe ein Eigenthum der Hofbibliothek, von velchem dieselbe, 
so wie von Kepler, Gassendi und anderen ausgezeichneten 
Mathematikern mehrere Bemerkungen, Briefe und andere, bisher 
ungedrukte, meistens von ihnen eigenhändig geschriebene 
Aufsätze, unter ihren Manuscripten bewahrt«.

Men vi vide, at kun endeel af Tyge Brahes Haandskrift- 
samling er kommen til Hofbibliotheket, og hertil kan føies, at 
det neppe besidder ret mange af de trykte Bøger, som han 
efterlod sig. Derimod skulle flere af disse, tildeels forsynede 
med egenhændige Randbemærkninger af ham , endnu findes i 
det Nostizske Bibliothek i Prag1).

*) Dette Bibliothek skal især være rigt paa mærkværdige historiske, medi
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Universitetsbibliotheket i Prag besidder en lille Rest af 
Tyge Brahes Bogsamling , nemlig et Par trykte Bøger med 
baandskrevne Tillæg og Rettelser. En af dem (sign. XIV. C. 
20) er et Exemplar af Georg Joach. Rhetici Canon doctrinae 
triangulorum, Lipsiae 1551, 4^. Paa Titelbladet er skrevet: 
Collegii Caes. Soc. Jesu, Prægæ Ao. 1642 »Bibliothecæ Ma- 
thematicæ. Ex Bibliotheca Tychoniana«, og nederst paa Bladet: 
»Vide in fine Dogmata Tychonis Brahe m. p. scripta.« Ved 
Slutningen af den trykte Bog findes et haandskrevet Tillæg paa 
en Snees Blade, hvis fuldstændige Titel er:

Triangulorum planorum et sphaericorum Praxis arithmetica. 
Qua maximus eorum, præesertim in Astronomicis usus com
pendiose explicatur.

Tycho Brahe 
Calend. Januar. 1591.

In Trigono invenies satagit quae docta Mathesis,
Ille sperit, clausum quicquid Olympus habet.

A. C. 1595, 13 Cal.
Xbris.

Det er heelt igjennem skrevet med samme Haand, som man 
hidtil, men vistnok med Urette, har anseet for den berømte Astro
noms. Det har længe været upaaagtet, og er først i den nyere 
Tid blevet fremdraget af Bibliothekscustos Dambeck, som om
hyggelig har undersøgt den mathematiske Deel af Bibliotheket1). 
En fotografisk Copie af dette Haandskrift er i Aaret 1862 af 
den daværende Directeur for Observatoriet i Prag, Dr. Joseph 
Bøhm, bleven tilstillet det store kongelige Bibliothek i Kjøben- 
havn (see Berl. Tid. for 9 Marts 1863).

I Prags Universitetsbibliothek findes endvidere, under Nr. 
XIV. B. 16: Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus or-

cinske, mathematiske og astronomiske Værker og bl. A. indeholde Ori- 
ginalhaandskriftet til det berømte Værk af Copernicus: De revolutioni
bus orbium coelestium«, der først blev trykt i Nürnberg 1543 og der
efter i Basel 1566. Bibliotheket findes i det Nostizske Palais, der tillige 
indeholder en betydelig Malerisamling. Den nuværende Besidder er 
Grev Erwein Nostiz.

*) Sml. I. A. Hanslik, Geschichte und Beschreibung der Prager Univer
sitätsbibliothek. Prag 1851. S. 612.
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bium coelestium libri sex. Item de libris revolutionum Nie. Co- 
pernici. Narratio prima per M. Grg. Joach. Rheticum ad D. Jo. 
Schonerum scripta, (fol.) Paa den sidste Side i Bogen staaer: 
Basiliæ MDLXVI. Mense Septembri. Det er anden Udgave af 
denne mærkelige Bog, der første Gang udkom i Nürnberg 1543. 
Paa Titelbladet er skrevet: »Collegii Cæsarei Soc. JESV Pragæ 
Ao. 1642. Ex Bibliotheca et Recognitione Tichoniana«1). Dette 
Exemplar er heelt igjennem, næsten paa hver Side, forsynet med 
tilskrevne Noter og Rettelser, men heller ikke disse kunne, som 
man hidtil har antaget, tillægges Astronomen, hvilket dog ikke 
forhindrer, at denne Bog, ligesaavel som den ovenfor omtalte, 
kan hidrøre fra hans Samling.

Det omtalte Bibliothek besidder dog eet Værk (sign. V. B. 
70), hvori der findes Randbemærkninger og Rettelser, som gan
ske vist ere skrevne af Tyge Brahe. Det er: Claudii Ptolemaei 
Pelusiensis Alexandrini omnia quæ extant opera, præter Geo- 
graphiam etc. Paa den sidste Side staaer: Basiliæ in officina 
Henrichi Petri, Mense Martio. Anno M. D. L 1. fol. Paa Titel
bladet er skrevet: »Johannes Pratensis« (to Gange), og derefter: 
»Collegii Cæsarei Soc. JESV Pragæ Ao. 1644. NB. Marginales 
notæ sunt Tichonis Brahe.« Nederst paa Titelbladet har Tyge 
Brahe selv skrevet: »Emptus Haffniæ 2 Joachimicis 1560 vltimo 
Nouembris.«

Det bøhmiske Nationalmuseums Bibliothek i Prag eier en 
meget interessant Levning af den Braheske Families Efterladen
skaber, nemlig en Stambog, som den berømte Astronom for
ærede sin Søn Tyge Brahe paa den Tid, da denne studerede i 
Wittenberg. Det er et Haandskrift i 4*°. Foran findes et illu
mineret Portræt af Tyge Brahe, nemlig et Expl. af det ovenfor, 
S. 262 omtalte Stik af Geyn, og i Bogen findes Autografer af 
Astronomen Tyge Brahe og Sønnen Tyge, af den berømte 
Dr. Jessenius a Jessen og mange flere , samt et Par malede 
Vaaben.

At der i Prag, foruden de allerede omtalte, endnu skulde 
findes betydelige Levninger af Tyge Brahes Bibliothek, er

’ 4 Sml. Hanslik S. 274. og Zusätze und Inhalts-Verzeichnisze zu Hans- 
lik’s Geschichte und Beschreibung der Prager Universitäts Bibliothek 
(Prag 1851), herausgeg. vom Dr. Hanus, Prag 1863, S. 9.
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neppe sandsynligt. Men derimod har jeg, foruden Bøger og 
Haandskrifter, som have tilhørt ham, i Wien og Prag forefun
det endeel Documenter, som indeholde vigtige Efterretninger 
om ham og hans Familie, og endvidere har jeg fra forskjellige 
Sider erholdt Meddelelser om, at endnu flere saadanne skulle 
findes, og det vilde vistnok være ønskeligt at faae saavel disse 
som ialfald de vigtigste af de ovenfor omtalte Manuscripter 
fremdragne. Foruden de her nævnte, har jeg endnu paa flere 
Steder forefundet endeel af Tyge Brahes Breve, især utrykte.
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Samuel fleurlins Antegnelser om hans Ophold i 
Kiobenhavn i 1771—1772.

Ved P. W. Becker.

Medens Danske og Nordmænd i det 16., 17. og 18. Aar- 
hundrede i Mængde besøgte Universiteterne i Tydskland, Holland, 
England, Frankrige og selv Italien, var det en stor Sieldenhed, 
at nogen dansk eller norsk Student giestede de svenske Høi- 
skoler. Det var de nationale Antipathier, som lagde Hindrin
ger iveien for en nøiere Forening mellem Folkene og en større 
Tilnærmelse af disse selv paa de reent aandelige Enemærker. 
Det skyldes en enkelt fremragende Universitetslærer, Linnée, 
at en kortvarig Forandring indtraadte heri i Midten af det 
attende Aarhundrede. Blandt der mange Tilhørere, som han 
samlede om sig fra alle Europas Lande, vare ogsaa enkelte 
Danske. Den meget lovende Georg Tycho Holm giorde et 
Ophold i Upsala, for at studere Naturhistorie under Linnée 1750 
og senere 1754 og de følgende Aar, og erhvervede sig den 
medicinske Doctorgrad fra hiint svenske Universitet 1757. Un
der Linnée studerede ogsaa den bekiendte danske Botaniker 
Rottbøll i Upsala 1756, og senere Martin Wahl samt flere 
Danske og Nordmænd (Petersens Bidrag til den d. Literatur
historie. V. 2 Afd. S. 18 ff.). Det Opsving, som til samme 
Tid Studiet tog af den nordiske Historie og Archæologie i alle 
Nordens Riger, gav ogsaa Anledning til en vis literær Forbin
delse mellem danske og svenske Videnskabsmænd, og foran
ledigede vel adskillige Besøg af Danske i Sverrig, dog mindre 
for at studere ved Universiteterne, end for at benytte Archiver og 
Bibliotheken At en svensk Videnskabsmand, Samuel Heurlin, 
født 1744, død 1835, som Præst og Contractsprovst i Uppvidinge,
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efter i en tidlig Alder at have beklædt et Lærerembede ved 
det carolinske Universitet, paa en Udenlandsrejse, som han 
foretog sig fra 1771—1773, fik venia docendi ved det danske 
Universitet, og i denne Stilling tilbragte et Par Aar i Kiøben- 
havn: er vel omtalt i Heurlins Biographie i Biogr. Lexikon ofver 
namnkunniga sv. Mån, VI. 133—38, men er ellers ikke blevet 
bemærket, saa at Heurlins Navn ikke engang forekommer i Pe
tersens nysomtalte Værk, V 1 Afd. S. 116 ff.: Fortegnelse over 
de enkelte Svenske, som i Frederik V og Christian VIPs Pe
riode paa længere eller kortere Tid opholdt sig i Danmark, og 
der gave sig af medvidenskaberne. Paa det lund ske Univer- 
sitetsbibliothek findes i Haandskrift: Utdrag af den Jour
nal, som blifvit hållen ofver utrikes resorne i Danne
mark, Tyskland, Frankerige och Holland åren 1771, 
1772 och 1 773, af Samuel Heurlin Math. Doc. vid 
Carol. Academien, pagg. 89 in 4to. Antegnelserne over 
Opholdet i Kiøbenhavn meddeles her.

Köpenhamn.
Vid min ankomst hit hwilade alla academiska öfningarne, 

under dåvarande sommar Ferier, och beflitade jag mig emedler- 
tid dels att låra kånna stadsens mårkvårdigheter, dels att winna 
den förmon blifva kånd af Herrar Professores.1) I det senare 
war jag så lyckelig, att jag wid låse-terminens början eller 
Michelsmäsotiden icke allenast blef hugnad med venia docendi 
in Mathesi, utan ock med fritt underhåll hos Astronomiæ Pro
fessoren och Etats Rådet Horrebow, for någon tjenst, jag dels 
wid kongl. observatorium, dels i annat mål kunde honom göra. 
Ifrån denna tiden blef mitt arbete nog drygt, och emedan jag 
anser for en^skyldighet att härföre göra redo, torde mig tillå- 
tas att oppsåttja en specification på mitt dageligo goromål, 
låsedagarne ifrån Michaelis til Påsk:

Kl. 9—10 höll jag mina föreläsningar uti arithmetica prac
tica och geodäsien, och emedan mina auditores (icke) ån i 
min kammare kunde få rum, fick jag tillstånd hålla denna lec
tion i Hr. Professorens publique auditorium.

*) Her anfores samtlige Universitetsprofessorers Navne.
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Kl. 11—12 freqventerade jag Justitie Rådets RottbM Fries 
forelåsningar uti anatomien och physiologien, dels for att kånna 
menniskans mechaniska structur, dels physiska beskaffenheten 
af organa sensus.

Kl. 2—3 war jag på Herr Prof. Kratzensteins Theatrum 
physicum, och såg jag med så stort noje som forundran denna 
Professorens stora application, att anstålla de laggrannare phy
siska experimenter.

Kl. 3—4 holl jag forelåsningar på kgl. observatorio ofver 
Algebra och Analysis Infinitorum.

Under hela min warelse i Kopenhamn wisades mig storre 
gunst, ån jag som fråmling kunnat formoda. Fri acces låm- 
nades mig till Franska Theatren på Slottet, och till musikaliska 
Sållskapets concerter på Skindergaden, under Hr. Professor 
Kratzensteins direction, fick jag icke allenast straxt fria biletter, 
men blef åfven i Januari månad efter aflagt prof med basens 
spelande till Op. II af Haydns Quartetter, antagen såsom med
lem deraf.

Uti kyrkan wid Regentsen hålles af Theologiæ candidatis 
hwar lordag en predikan, hvilken måndagen forut bor wara 
fårdig och renskrifven och interfolierad: denna ciculerar sedan 
till torsdagen hos de ofrige , som jemte sitt namn på de rena 
bladerne anfora critiska anmårkningar ofver allt hvad de behage, 
på hvilket concionator efter predikans hållande på prediksto- 
len år skyldig att swara under en Theologisk professors inseende, 
dock må ej widare objektioner sedan håremot goras. En 
sådan ofning skulle hafwa mycken fordel med sig wid våra 
Academier

Den tid jag uppeholl mig i Kopenhamn war ganska mårk- 
wårdig, i anseende till revolutionen med Grefvarne Struense och 
Brandt, som af gazetterne år nog bekant. Redan d. 4 Octo- 
bris fann man på flera stållen i Staden uppslagit ett tryckt 
placat, hwaruti intimerades 4000 Rdlr. præmium på Struenses 
hufwud.

Confirmationen, som ej har någon betydelig gemenskap 
med de påfwiskas sacramentum conjirmationis, anstålles 2 gån- 
ger om året, nemlig 1 Sondagen efter Påsk och Michaelis på 
foljande sått. Efter slutad predikan, som begynnes ganska 
bittida, kommer den ungdom, som år på sitt 15. åhr, upp i
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choret, examineras noga i sin christendom, tillspörjas med de 
wanliga döpelse-formulairen , af prästen wälsignas med handen 
på hufwudet, och en tjenlig önskan, hwarpå förste gången af 
dem begås Herrans nattward, och slutas med tacksägelse till 
Foräldrerna och Faddefna. Det är obeskrifveligt, hwad intryck 
denna ceremonie gör hos allmänheten.

D. 291) Novembris (1771) war ämne till en farlig blodsut- 
gjutelse på Danska Theatren. Anledningen var följande. Ett 
Sällskap studerande hade begynt utgifva en weckoskrift kallad 
Dramatisk Journal, derutinnan anfördes allt hvad som föreha- 
des på comediehuset, med critiske anmärkningar säväl öfwer 
de stycken, som uppfördes, som sjelfva actionerne, decoralio- 
nerne etc. I början af November uppfördes första gången en 
af Borgmästaren Bredahl skrifven Tragedie, kallad Zarine, hvar- 
öfver är utkommen i Dramatiske Journalen åtskilliga critiquer 
så öfver autor, som acteurerne. Autor till at hämna sig 
häröfver, skrifver ett nachspel till samma Tragedie, kalladt den 
dramatiske Journalen, hvarutinnan satyricerades på det aldra- 
forsmädeligaste öfver denna weckoskrift. Tragedien med detta 
nachspel skulle nu uppföras den 29 , och emedan saken var 
bekant, samlade sig inemot 400 studenter på parterret med 
sabler wid sidan , och å andra partiet en del officerare och 
andra. Då tapeten war uppdragen, begyntes ordväxling och 
buller, som tilltog allt mer och mer, men i det samma ankom 
ett detachement ifrån hogvakten, som kringspärrade huset, och 
togo en myckenhet folk af begge partierne i arrest. Detta 
bullret spokade sedan nog länge, då studenterne så wida 
victoriserade, att Hs. May. förböd nachspelet till vidare action, 
och med restrictioner tillät Dramatiske Journalen continuera.2)

*) Det var den 25. Nov.
s) Som bekiendt var det ei Zarin e (af N. Brun), men Bred als »Thronfolgen 

i Sidon«, som var Anledning til den »dramatiske Journal« , og derved 
til Spektaklerne paa Comediehuset, hvorom kan sees: Overskou, den 
danske Skueplads, II. 473 ff.
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Holbergiana quaedam.
Scripsit Carolus Guil. Elberling.

Postquam Nicolai Klimii Iter Subterraneum a me recognitum 
et illustratum anno 1866 publici iuris feci, etiam tres Holbergii 
epistolas ad Virum Perillustrem eadem ratione tractatas vul
gare paravi. Consilium huius operis perficiendi, modo red
emptorem invenire possim, nondum abieci; sed quum incerta 
sit rerum humanarum conditio, ea, quae collegi, ne forte pereant, 
typis describenda curabo. Serit arbores, quae alteri saeculo 
prosint.

Notae historicae.

Quis fuerit vir ille perillustris, ad quem Holbergii epi
stolae Latinae datae esse dicuntur, quaesitum est. Alii enim 
eum Christianum Reitzerum fuisse existimarunt, alii Fredericum 
Danneskiold Samso, alii Christianum Rantzau; sed Jochum 
Halling, Diaconus in Amagria insula (natus a. 1668, mortuus 
a. 1737), vir non mediocriter doctus, in libro manu scripto 
»De Danskes Bibliothek o. s. v.« tradit primam harum episto
larum, quae verno tempore anni 1728 Havniae prodiit, ad Fre
dericum Rostgaard missam esse (vid. Danske Samlinger for 
flistorie o. s. v. I, 1865, pag. 14 coli. pag. 70). Nisi disertum 
hoc testimonium exstaret viri, qui res eiusmodi cognoscere 
facile potuit, suspicarer equidem, Holbergium, quum vitam 
suam narrare vellet, ne nimis ambitiosa res videretur, si ultro 
de se scripsisset, finxisse hoc sibi iniunctum esse a viro aliquo 
perillustri, cuius imperio obluctari non auderet; itaque eum

Danske Samlinger. Vl. 18
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in prima epistola idem fecisse, quod in secunda et tertia 
harum epistolarum itemqne in epistolis patrio sermone elabo
ratis fecit, ut unum aliquem adloqueretur, quum epistolas ab 
omnibus legi cuperet. Sed haec res non magui momenti est.

Andreas Højer anno 1690 in ducatu Slesvicensi natus 
est, a. 1739 mortuus. Ex scriptis eius hic commemorari de
bent: Disputatio med. pract. de febre petechizante epidemia 
(Hafniae 1717); Kurtzgefasste Dånnemarckische Geschichte 
(Flensburg 1719); Diagramma de nuptiis propinquorum iure 
divino non prohibitis (Lemgoviae 1718). — De iis, quae inter 
eum et Holbergium intercesserunt, consulendi sunt Werlauff 
(Holbergiana ved A. E. Boye III, 1835, pag. 157—191; Nyt 
historisk Tidsskrift VI, 1856, pag. 317—326.), N. M. Peter
sen (Bidrag til den danske Literaturs Historie IV, 1858, pag. 
212—216, 526—534), C. W. Smith (Om Holbergs Levnet og 
populære Skrifter, 1858, pag. 59—62); neque negligenda, quae 
de Hdjeri vindicta Liebenberg adtulit (L. Holbergs mindre 
poetiske Skrifter udgivne af F. L. Liebenberg, 1866, pag. 
346—349).

Samuel Pufendorf (natus a. 1632, mortuus 1694) quum 
multos alios libros scripsit tum Einleitung zu der Historia der 
vornehmsten Reiche und Staaten, so jetziger Zeit in Europa 
sich finden. (Frankfurt 1682, 3 voll.).

Povel Rytter (sive Poul Pedersen Reuther), filius 
Mag. Petri Rasmussen Rytteri, sacerdotis Hothersnesiensis, anno 
1663 natus est. A. 1681 e schola Hothersnesiensi dimissus est 
et inter cives Universitatis Havniensis receptus. A. 1683 mense 
Septembri et mox mense Octobri propter turbas nocturnas 
aliaque peccata in carcerem academicum inclusus est. A. 
1684 examen theologicum sustinuit, in quo haud contem
nendus repertus est. A. 1691 et 1693 a senatu academico 
iterum in carcerem missus est. Deinde in Jutiam profectus 
esse videtur, ubi post patris mortem (a. 1695) in oppido Thi
sted sacerdotis cuiusdam adiutor erat. Quum vero in fabula 
illa, quae Incantatio Thistadiensis appellatur (a. 1696—97), 
insignes partes egisset, a. 1698 in perpetuum relegatus et pri
vilegiis sacerdotalibus privatus est; sed mense Septembri a. 1699 
singulari novi regis Frederici Quarti gratia veniam peccatorum 
impetravit. Tum in civitatem academicam iterum admissus
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annis 1701, 1702, 1704, 1707 ob aes alienum et iniurias 
verbales coram senatu academico citatus est. A. 1717 in lite 
quadam testis prodisse legitur. — Anno 1719 sub Pauli Ryt
teri nomine ab Holbergio edita est Dissertatio quinta 
de historicis Danicis. »Ingenti omnium applausu excepta 
fuit haec dissertatio, soli Paulo Ryttero displicuit; at deferbuit 
statim bilis viri sexagenarii, quum animadverteret honestam 
esse pro patria apologiam« (Holbergii Opusc. Lat. I. pag. 
123 sq.). — Denique perpetuus Domus Regiae et Communi
tatis Regiae alumnus fuisse videtur, vino adusto et herbae 
Nicotianae deditus. Anno 1722 (mense Martio) tanquam pauper 
Studiosus lectulo (fortasse Stramento) affixus a senatu academico 
exigua stipe sublevatus est. — Vid. Werlauff in A. E. Boyes 
Holdergianis III, 1835, pag. 173—186; Nyt historisk Tidsskrift 
VI, 1856, pag. 326—328; Historiske Antegnelser til Holbergs 
Lystspil, 1858, pag. 450—456.

Christen Andersen homo Paulo Ryttero non admodum 
dissimilis fuisse videtur, sed minus notus est. Anno 1688 ob 
iniurias consuli cuidam Viburgensi illatas in perpetuum rele
gatus est; sed a. 1693 venia impetrata in civitatem academicam 
iterum admissus est. Vid. Werlauff locis cit. pag. 186—189 
et pag. 329.

Peter Jacob Hvid (Petrus Albinus) anno 1689 natus 
est. A. 1712, eodem tempore, quo L. Holbergius, alumnus 
Collegii Medicei fuit; verno tempore anni 1713 in Horne et 
Asdal (in dioecesi Aalburgensi) verbi divini minister factus est; 
sed insequenti anno ex decreto summi tribunalis munere sacer
dotali et bona existimatione privatus est. Anno 1727 veniam 
impetravit et postea caussarum actor fuit. Post annnm 1734 
paupertate oppressus Havniae mortuus esse traditur. Vid. 
Kall-Rasmussen Bidrag til L. Holbergs Biographi in Hi
storisk Tidsskrift, tredie Række I, 1858, pag. 123 sq.

18*
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Fontes locorum poeticorum, quos Holbergius tribus ad virum 
perillustrem epistolis inseruit.

Epistola 1.
(In Opusc. Lat. parte 1.)

Pag. 1. Cedro nunc cet.] Cfr. MartiaL Epigr. III, 2: 
Cuius vis fieri, libelle, munus ?
Festina tibi vindicem parare, 
Ne nigram cito raptus in culinam 
Cordyllas madida tegas papyro, 
Vel turis piperisque sis cucullus. 
Faustini fugis in sinum? Sapisti.
Cedro nunc licet ambules perunctus, 
Et frontis gemino decens honore 
Pictis luxurieris umbilicis.

— 2. Cum tibi tantus amor cet.| Virgil. Aen. II,
10 sqq.:

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros, 
Incipiam.

— 3. Longa deducere virga.] Cfr. Juvenal. Satir. VIII,
6 sqq.:

Quis fructus generis tabula iactare capaci 
Corvinum, posthac mulla contingere virga 
Fumosos equitum cum dictatore magistros, 
Si coram Lepidis male vivitur?

— 4. Maiorum primus quisquis fuit cet.J Cfr. Juve
nal. Satir. VIII, 274 sq.:

Maiorum primus quisquis fuit ille tuorum, 
Aut pastor fuit aut illud, quod dicere nolo.

— 9. Poenamque luunt formidine poenae] Cfr.
Ovid. Metam. VII, 604 sq.:

Pars aninam laqueo claudunt, mortisque timorem 
Morte fugant, ultroque vocant venientia fata.

— 14. Tanquam fortuna locorum cet.] Cfr. Ovid.
Metam. IV, 564 sqq.:

Luctu serieque laborum
Victus et ostentis, quae plurima viderat, exit 
Conditor urbe sua, tanquam fortuna locorum 
Non sua se premeret.
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Pag. 21. Triplicem usuram praestare paratus] Juve
naL Sat. IX, 6 sqq.:

Non erat hac facie miserabilior Crepereius 
Pollio, qui triplicem usuram praestare paratus 
Circuit et fatuos non invenit.

— — Nil habet paupertas cet.j JuvenaL Sat. HI,
152 sq.:

Nil habet infelix paupertas durius in se, 
Quam quod ridiculos homines facit.

— 22. Digito monstrari cet.j Persii Satir. I, 28:
At pulchrum est digito monstrari et dicier hic est.

— 27. Quod in aggere rodit cet.j JuvenaL Satir. V,
153 sq.:

Tu scabie frueris mali, quod in aggere rodit, 
Qui tegitur parma et galea.

— — Macies aegri veteris cet.j JuvenaL Satir. IX,
16 sq. :

Quid macies aegri veteris, quem tempore longo 
Torret quarta dies, olimque domestica febris?

— 28. ipse suum cor edens cet.j Cicer. Disput. Tuscul.
III, 26, 63:

Qui miser in campis moeiens errabat Aleis, 
Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans.

— 38. Nec frugem segetes praebent, nec pabula
terrae] Tibulli Garm. IV, 1, 162.

— 41. penetrabile frigus adurit.] Virgil. Georg.
1, 92 sq.:

Ne tenues pluviae, rapidive potentia solis 
Acrior, aut Boreae penetrabile frigus adurat.

— 42. villosi pelle leonis.] Virgil. Aen. VIII, 175 sqq.:
Haec ubi dicta, dapes iubet et sublata reponi 
Pocula, gramineoque viros locat ipse sedili, 
Praecipuumque toro et villosi pelle leonis 
Accipit Aenean solioque invitat acerno.

— 48. Barba resecta mihi bisve semelve fuit) Ovid.
Trist. IV, 10, 58.

— 49. Et spes et ratio studiornm in Caesare tan
tum) JuvenaL Sat. VII, 1.
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Pag. 55. Cui tu per mediam nolis occurrere noctem] 
Juvenal. Sat. V, 54.

— — Quibus orbis ab oris cet.] Cfr. Nic. Klim. cap.
XVI § 8 cum notis. Adde Virgil. Bucol. IX, 1: 

Quo te, Moeri, pedes? an, quo via ducit, in 
urbem?

— 56. Cantabam vacuus cet.J Juvenal. Sat. X, 22:
Cantabit vacuus coram latrone viator.

— 59. Odi profanum vulgus et arceo] Horat. Carm.
III, 1, 1.

— 60. Tunc immensa cavi spirant mendacia folles
cet.] Juvenal. Sat. VII. Ill sq.

— 62. Pauperis est numerare gregem] Ovid. Metam.
XIII, 824:

Pauperis est numerare pecus.
— 70. Dat Galenus Opes cet.] Cfr. Holbergii Epigr.

1, 85:
Dat Galenus opes, opium dat Calliodorus.

— 71. Inopi lingua desertas invocat artes] Petronii
Sat. cap. 83 extr.

— — Saepe est etiam sub palliolo sordido sapi»-
entia] Fragmentum Caecilii Statii apud Cicer. 
Disp. Tuse. III, 23, 56.

— 74. Quales esse decet, quos ardens purpura
vestit] Juvenal. Sat. XI, 155.

— — Sicci terga suis, rara pendenti a crate] Juve
nal. Sat. XI, 82.

— — Qvod succida nolit Lana pati] Juvenal. Sat.
V, 24 sq.

— — QvalL per mediam cet.] Juvenal. Satir. V, 54;
vid. supra ad pag. 55.

— 77. Invitum trahit nova vis cet.J Ovid. Metam.
VII, 19 sq.:

Sed trahit invitam rtova vis, aliudque cupido,
— Mens aliud suadet.

— — ratione furorem cet.] Ovid. Metam. VII, 10 sq.:
postquam ratione furorem

Vincere non poterat.
— 79. Nimium ne crede colori] Virgil. Bucol. II, 17:
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O formose puer, nimium ne crede colori.
Pag. 81. Obstupui steteruntque comae cet.] Virgil. 

Aen. II, 774.
— 85. Modica non fortior aura Ventus erat.] Juve

nal. Sat. XII, 66 sq.:
modica nec multum fortior aura 

Ventus adest.
— — aut quoties plenus cet.] Juvenal. Sat. XII, 30:

Quum plenus fluctu medius foret alveus.
— — Crudi posuere pericula succi] Juvenal. Sat.

XI, 76.
— 87. Autumno quartanam sperantibus aegris]

Juvenal. Sat. IV, 57.
— 94. Venti posuere cet.j Virgil. Aen. VII, 27 sq.:

Quum venti posuere, omnisque repente resedit 
Flatus.

— 95. Castra movemus cet.] Virgil. Aen. 111, 519 sq.
— 97. Tempora postquam prospera vectori] Juve

nal. Satir. XII, 62 sq.
— — Garrula securi narrare pericula nautae]

Juvenal. Sat. XII, 82.
— 99. Aut picturata cet.] Statii Silv. 1, 3, 36 et 47. cfr.

Nic. Klim. cap. IV, § 7 cum nota.
— 101. Cynica traduxi tempora coena] Petron. Sat.

cap. 14, vs. 3 sq.:
Ipsi qui Cynica traducunt tempora pera, 

Nonnumquam nummis vendere vera solent.
— 103. fumantes pultibus ollae] Juvenal. Sat. XIV, 171:

Grandes fumabant pultibus ollae.
— — differre in tempora coenae) Juvenal. Sat.

XIV, 130.
— 105. Sui quaestus causa fictas suscitant sen

tentias] Fragmentum Ennii ex fragoedia incerta 
apud Cicer, de Divinat. I, 40, 88. Cfr. Ennianae 
poesis reliquiae, recens. J. Vablen (Lips. 1854) 
pag. 149, fr. XXVI.

— — Non habeo denique nauci Marsum augurem
cet.] Cfr. Cicer, de Divinat. 1, 58, 132: Non 
habeo denique nauci Marsum augurem, non
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vicanos haruspices, non de circo astrologos, 
non Isiacos coniectores, non interpretes som
niorum. Non enim sunt ii aut scientia aut 
arte divini:

Sed superstitiosi vates impudentesque harioli,
Aut inertes, aut insani, aut quibus egestas imperat: 
Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam: 
Quibu’ divitias pollicentur, ab iis drachmam ipsi petunt. 
De his divitiis sibi deducant drachmam, reddant cetera.

Priorem huius loci partem in versuum formam 
redegerunt antiquiores critici, quos Holbergius 
secutus est. Cfr. Ennianae poesis reliquiae pag. 
136, fr. II (ex Ennii Telamone).

Pag. 115. Praecipites atra ceu tempestate columbae) 
Virg. Aen. II, 516.

— 126. Caedimus inque vicem praebemus crura
sagittis cet.] Persii Sat. IV, 42 sq.

— 127. Semperego auditor tantum cet.] Juvenal. Sat.
I, 1 sq.:

Semper ego auditor tantum? numquamne reponam, 
Vexatus toties rauci Theseide Codri?

— — Tempora certa modique cet.] Horat. Satir.
I, 4, 56 sq.:

His, ego quae nunc,
Olim quae scripsit Lucilius, eripias si
Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est, 
Posterius facias, praeponens ultima primis.

— — Ubi quid datur oti, Illudo chartis] Horat.
Satir. I, 4, 138 sq.

— 128. votum, timor, ira, voluptas cet.] Juvenal.
Satir. I, 85 sq.:

Quicquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, 
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.

— 136. Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci]
Horat. A. P. 343.

— 138. Plausor in scena cet.] Petronii Satir. cap. 5,
v. 7 sq.:

neve plausor in scaenam
Sedeat redemptus, histrioniae addictus.
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. 141. Morte viri cupiunt animam servare ca
tellae] Juvenal. Satir. VI, 654.

142. Nam fuit hoc vitiosus cet.J Horat. Satir. I, 
4, 9 sq.

146. Parcum genus cet.J Ovid. Metam. VII, 655 sqq.: 
Mores, quos ante gerebant,

Nunc quoque habent: parcum genus est patiensque laborum 
Quaesitique tenax et quod quaesita reservet.

150. Terram luto ferit intestino] Juvenal. Satir.
VI, 429:

Dum redit et loto terram ferit intestino.
151. Esse aliquid cet.J Juvenal. Sat. III, 230 sq.: 

Est aliquid, quocumque loco, quocumque recessu 
Unius sese dominum fecisse lacertae.

156. Quantum vix redolent tria funera] Juvenal.
Satir. IV, 108 sq.:

Et matutino sudans Crispinus amomo, 
Quamtum vix redolent duo funera.

— tegula sola tuetur cet.J Juvenal. Satir. III, 
201 sq.

157. Ubi vivunt ambitiosa cet.J Juvenal. Satir. III,
182 sq.:

Hic vivimus ambitiosa 
Paupertate omnes.

159. Rhedarum transitus arcto cet.J Juvenal. Satir. 
III, 236 sqq.

161. tot vasa ingentia cet.J Juvenal. Satir. III, 251 sq.: 
Corbulo vix ferret tot vasa ingentia, tot res 
Impositas capiti.

165. Serit arbores, quae alteri saeculo prosint] 
Fragmentum Caecilii Statii apud Cicer. Disp. Tus- 
cul. I, 14, 31; Cat. Mai. 7, 24.

177. Quos arma tegunt aut balteus ambit] Juve
nal. Satir. XVI, 48.

178. Conticuere omnes cet.J Virg. Aen. II, 1.: 
Conticuere omnes intentique ora tenebant.

179. factus de rhetore consulj Juvenal. Satir. VII, 197.: 
Si Fortuna volet, fies de rhetore consul.
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Pag. 191. Fracta de merce silures] Juvenal. Satir. IV,
32 sq.:

Magna qui voce solebat
Vendere municipes pacta mercede siluros.

— 195. cum iustae defertur causa querelae] Juvenal
Satir. XVI, 18 sq.:

Nec mihi deerit
Ultio, si iustae defertur causa querelae.

— 201. ut sit mens sana cet.] Juvenal. Satir. X, 356:
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.

— 203. Hunc neque dira venena cet.J Horat. Sat. 1,
9, 31 sqq.

— 204. Sudor ad imos Manavit talos] Horat. Sat. i,
9, 10 sq.: 

Quum sudor ad imos 
Manaret talos.

— — Sunt, quibus in satira videar nimis acer]
Horat. Satir. 11, 1, 1 sq.

— — Scribere fortem Scipiadam cet.] Horat. Satir.
II, 1, 16 sqq.:

Attamen et iustum poteras et scribere fortem: 
Scipiadam ut sapiens Lucilius . . .
Quanto rectius hoc, quam tristi laedere versu 
Pantolabum scurram Nomentanumque nepotem.

— 205. Hoc libuit decurrere campo] Juvenal. Satir.
I, 19 sq.:

Cur tamen hoc potius libeat decurrere campo, 
Per quem magnus equos Auruncae flexit alumnus?

— — Crescit seges clypeata virorum] Ovid. Metam.
III, 110.

— 206. Ut enim grammaticum se professus cet.] Cicer.
Disp. Tuscul. 11, 4, 12.

— — castigata remordent] Juvenal. Satir. II, 34 sq.:
Nonne igitur iure ac merito vitia ultima fictos 
Contemnunt Scauros et castigata remordent?

— 208. non conscire sibi cet.] Horat. Epist. I, 1, 60 sq.:
Hic murus aheneus esto

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
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Pag. 209. Coelum nitescere cet.] Fragm. Ennii ex Eumeni- 
dibus tragoedia apud Cicer, Disp. Tuscul. I, 
28, 69 :

Coelum nitescere, arbores frondescere, 
Vites laetificae pampinis pubescere, 
Rami bacarum ubertate incurviscere, 
Segetes largiri fruges, florere omnia, 
Fontes scatere, herbis prata convestirier.

Vid. Ennianae poesis reliq. pag. 113, fragm. Vlll.
— 212. Si milii tunc tristis cet.| Cicer. Disp. Tuscul.

111,28, 67.

Epistola 11.
Pag. 217. Quamquam animus meminisse horret} V&yiL 

Aen. II, 12.
— 219. Huic fuga per portas cet.] Petronii Sat. cap.

123, v. 218 sqq.:
Huic fuga per terras, illi magis unda probatur 
Et patria pontus iam tutior. Est magis arma 
Qui temptare velit fatisque iubentibus uti. 
Quantum quisque timet, tantum fugit. Ocior ipse 
Hos inter motus populus, miserabile visu, 
Quo mens icta iubet, deserta ducitur urbe.

— 220. Hic seges ubi Troia fuit cet.] Ovid. Heroid.
1, 53 sq.:

Jam seges est, ubi Troia fuit, resecandaque falce 
Luxuriat Phrygio sanguine pinguis humus.

— — Pinguia crura luto] Juvenal. Satir. 111, 247.
— — Quibus in solo vivendi causa palato est]

Juvenal. Satir. XI, 11.

Epistola 111.
(Iu Opusc. Lat. parte altera.)

Pag. 2. Quis locus ingenio cet.] Juvenal. Satir. VII,
63 sq.:

Quis locus ingenio, nisi quum se carmine solo 
Vexant?

— 3. Tenet insatiabile multos cet.] Juvenal. Sat.
Vll, 51 sq.:
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tenet insanabile multos
Scribendi cacoethes et aegro in corde senescit.

Pag. 8—25. Vide Praef. ad Nicolai Klimii Iter subterraneum 
pag. III—XIII.

— 31. Permixtum nautis aut furibus cet.) JuvenaL
Sat. VIII, 174 sq.

— 32. Disiecti membra poetae) Horat. Satir. I, 4, 62.
— — Qui prius ordine verbum cet.) Horat. Satir.

1, 4, 56 sqq.:
His, ego quae nunc,

Olim quae scripsit Lucilius, eripias si
Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est, 
Posterius facias, praeponens ultima primis cet.

— 40. hanc veniam petimusque damusque) Horat.
A. P. 11.

— — Inter utrumque volat dubiis Victoria pennis)
Ovid. Metam. VIII, 13.

— 47. Ancora namque suam iam tenet ilia ratem)
cfr. Ovid. Trist. V, 2, 41 sq.:

Quo feror? unde petam lapsis solatia rebus? 
Ancora iam nostram non tenet ulla ratem.

— 51. Jam languent exhausto robore vires) cfr.
Ovid. ex Ponto I, 4, 3:

Jam vigor et quasso languent in corpore vires.
— — Novimus plausum ingenii nostri) Petron.

Satir. cap. 90: Ex iis, qui in porticibus spatia
bantur, lapides in Eumolpum recitantem mise
runt. At ille, qui plausum ingenii sui noverat, 
operuit caput extraque templum profugit.

— — Sint Maecenates cet.) Martial. Epigr. VIII,
56, 5 sq.:

Sint Maecenates, non deerunt, Flacce, Marones, 
Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt.

— 53. Cecidere omnes a crinibus hydri cet.) JuvenaL
Satir. VII, 70 sq.:

Caderent omnes a crinibus hydri, 
Surda nihil gemeret grave buccina.

— 56. Incerta haec si tu postules cet.) Terent.
Eunuch. I, 1, 16 sqq.
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Pag. 61. Bacchae bacchanti cet.J Plauti Amphit. II, 
2, 71 sq.

— 70. Morbo periere capellae] Horat. Epist. I, 7, 86.
— 73. Unde timere hominis sapientis et insipi

entis cet.] Holberg. Epigr. III, 97, 3 sqq.
— 74. Ne me imparatum cura laceraret repens]

Cicer. Disp. Tuscul. III, 14, 29.
— 75. Conqueri fortunam adversam cet.] Cicer. Disput.

Tuscul. II, 21, 50.
— 76. Fausti hirsuta cohors cet.] Holberg. Epigr.

II, 50.
— 91. Cantabam vacuus cet.] cfr. Juvenal. Satir. X, 22.
— 97. Causa studendi cet.] Holberg. Epigr. I, 27, 7 sq.
— 120. Tellurem fecere Dii, sua litora Belgae]

cfr. Holberg. Epigr. II, 159:
Exceptis terris Batavis, Deus omnia finxit, 

Formarunt Batavi litora namque sua.
— 121. Omnia conando cet.] Manilii Astron. I, 95:

Omnia conando docilis solertia vicit.
— 122. Quos natura negat, facit ecce! licentia

versus] cfr. Juvenal. Satir. I, 79 sq.:
Si natura negat, facit indignatio versum, 
Qualemcunque potest, quales ego vel Ciuvienus.

— 124. Parcum genus est cet.J Ovid. Metam. VII,
656 sq.

— 125. Crassa volvit caligine fumum] cfr. Ovid.
Metam. VII, 528 sq.:

Principio coelum spissa caligine terras 
Pressit et ignavos inclusit nubibus aestus.

— 127. Terras atque aequora miscent] cfr. Nic.
Klim. cap. XIII, g 53 cum nota.

— 133. Aurita gaudet glaucopide cet.] Martial. Epigr.
VII, 87.

— 134. Tenui pulmone rubetae] Juvenal. Satir. VI, 659.
— 136. Eutrapelus tonsor cet.] Martial. Epigr. VII, 83.
— 141. Luxuria foliorum exuberat arbor] Virgil.

Georg. I, 191 sq.:
At si luxuria foliorum exuberat umbra, 
Nequidquam pinguis palea teret area culmos.
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Pag. 142. Res solidas tantum cura cet.] Holberg. Epigr. 
VI, 53, 5 sqq.

— 150. Jam satis est cet.] Horat. Sat. I, 1, 120 sq.
— 154. Spartae quod gravitas cet.] Holberg. Epigr.

II, 96. 3 sq.
— 157 Humanae sortis cet.] Holberg. Epigr. I, 83.
— 158. Nam pauper stomachus cet.] Horat. Satir.

II, 2, 38:
Jeiunus raro stomachus vulgaria temnit.

— — Corpus vitiosum cet.] Horat. Satir. II, 7, 108.
cfr. Nic. Klim. cap. IX g 14 cum nota.

— 159. Cantat vacuus cet.] cfr. Juvenal. Satir. X, 22.
— 160. O fortunati mercatores cet.] Horat. Satir.

I, 1, 4 sqq.
— 161. Ne cures ea cet.] Vid. Nic. Klim., cap. III

£ 14 cum notis.
— 162. Verba magis cruciant cet.] Holberg. Epigr. I,

83, 19 sq.
— — Qui cum possideant plurima, plura petunt]

Holberg. Epigr. II, 129, 1 sq.:
Aut raro aut nunquam satiatur dira cupido; 

Nam cum possideas plurima, plura petis.
— 164. Si divites signa ostentant cet.] Holbergius in

animo habuisse videtur locum Ciceronis in 
Disput. Tuscul V, 35, 102: Cur igitur divitiae 
desiderentur? aut ubi paupertas beatos esse non

• sinit? Signis, credo, tabulis, ludis. Si quis 
est, qui his delectetur, nonne melius tenues 
homines fruuntur, quam illi, qui his abundant? 
Est enim earum omnium rerum in nostra urbe 
summa in publico copia.

— 168* Mortalis nemo est cet.] Cicer. Disput. Tuscul.
III, 25, 59.

— — Conditio atque status cet.] Holberg. Epigr. I,
83, 21 sq.

— 169. Concordia res parvae crescunt] Sallust. Ju-
gurth. 10, 6.

— — Postquam discordia taetra cet.] Fragmentum
Ennii ex Annalium libro VIII apud Horat.
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Satir. I, 4, 60 sq.; Serv. ad Virgil. Aen. VII, 
622. Vid. Ennianae poesis Reliq. pag. 40 
fragm. II.

Pag. 172. Male aedilibus eveniat cet.J Petronii Sat. cap. 
44: Aediles male eveniat, qui cum pistoribus 
colludunt «serva me, servabo te«. Itaque 
populus minutus laborat, nam istj maiores 
maxillae semper Saturnalia agunt.

— 186. Mallem me doctum cet.J Holberg. Epigr. III, 55:
Sollicite quaeris, quid votis, Sexte, requiram, 

Si mihi doctrinae aut optio fiat opum.
Mallem doctrinam, nisi doctos, Sexte, viderem 

Nudos stultorum serpere vestibulis.
— 188. Hunc optent generum rex et regina cet.J

Persii Sat. II, 37 sq.
— 191. Quanto praestantius esset cet.J Juvenal. Sat.

III, 18 sqq.

Index versiculorum, quorum fontes nondum 
reperti sunt.

Epistola I.

Pag. 8. Flammas moveoque feroque. (De Cacodaemone.)
— 60. Rauca voce manuque

Murmura (comprimere student accensi).
— 70. Dat Galenus opes, dat Justinianus honores.
— 92. Omne fretum metuens pelagi pirata relinquit.
— 106. Pictis tanquam gaudere tabellis.

Epistola III.
— 56. O utinam nobis non sordida vestis adesset,

Vidissem propius mea numina.
— 63. Et iam venit aegra senectus.
— 65. Ficto simulant pia pectora vultu.
— — Cum summus Judex terras inviset ab aula

Siderea, ut vitas actas ac crimina discat.
— 81. Nam capiunt vitium, ni moveantur, aquae.
— 164. Vinum ut nocturnum ludit imaginibus.
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Et Brev fra L. Holberg til hans Ridefoged.
Meddelt af C hr. Bruun. 

Originalen eies af Meddeleren.

Jeg haaber at J haver ladet Arent Dam viide at han selv 
forsikrer sig winderlefs effecter naar han bortflytter. Bort- 
flyttelsen maa strax skee. Jeg haaber og saa at man i tide 
tager noget korn fra de svage mænd udi blæsinge og Havre- 
bierg til skatter og en maadelig landgilde: thi det er magt 
paaliggende i sær i henseende til winderslef, hvis forsømmelse 
derved kand beviises. Jeg har bekommet den unge hiort tillige 
med 11 agerhøns og Murmesterens regning hvorpaa J kand 
stræbe noget at aftipge. Jeg kand ikke tænke paa den grove 
Præsts angivelse uden at ærgre mig. Giederne venter ieg 
med første leilighed, og et skriftligt svar kand fodres af 
Arent Dam} om han vill imodtage Stillengs korn for 4 ft over 
kirkekiøb. Man kand dog først forhøre hemelig hos den anden 
af Ronsgaard omtalt kiøbmand om hånd vill give lidt meer. 
Hollensberg giør prætention paa en Kakkelovn. Hvis beviises 
klarligen kand at den hører ham til, maa han faae den tilbage. 
Han skriver at Soren Jorgensen har haft den til leie. Det er 
en sag mellem dem. Thi det er alt mig ubekiendt. Værel
serne maa giøres til rette og hvittes mod de Places ankomst. 
Jeg forbliver

Kiøbenh d 1 Oct
1749

E. beredvillige
L Holberg
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Smaae Bidrag til Personalhistorien fra den anden Halv- 
deel af det ISde Aarhundrede.

Ved *.

I.
Det er bekjendt, at Ranzau-Ascheberg var meget slet 

anskrevet ved Catharine d. 2dens Hof. I Bernstorff's Memoire til 
Kongen af 18 Juli 1770 (i Varnhagen v. Ense’s Denkwürdig
keiten des Freiherrn v. d. Asseburg p. 424 fgd.) siges det, at 
han »af Keiserinden henregnedes til hendes Fjender« og at der 
var »et dødeligt Had mellem ham og Keiserindens Ministre«, 
og da han i 1772 udtraadte af det danske Ministerium, skeete 
det efter udtrykkelig Begjæring af den russiske Gesandt Saldern 
og meldtes derfor Keiserinden ved egenhændige Breve fra Kon
gen og fra Enkedronningen. Om Anledningen til dette Fjend
skab beretter Molbech i Nyt historisk Tidsskrift 4de B. p. 568-69, 
»at Ranzau efter at være blevet afskediget af dansk Krigstjeneste 
d. 14 Juli 1756 begav sig til Rusland, hvor han vidste at skaffe 
sig Adgang til Grev Orlow og gjennem ham til Keiserinden, og 
hvor han skal have taget et Slags Deel i Sammensværgelsen 
mod Peter 3. Da han ikke blev lønnet og forfremmet som 
han havde ventet, (han har sandsynligen kun spillet en fjernere 
og underordnet Rolle i den russiske Hofrevolution) blev han i 
høi Grad forbittret og forlod Petersborg som en uforsonlig 
Fjende af det russiske Hof. Keiserinden var vel vidende herom 
og Ranzau blev hende altid i høi Grad utaalelig.« — Denne 
Beretning lider imidlertid af betydelige Urigtigheder.

Da Ranzau afskedigedes af den danske Hær, forsøgte han 
vel paa at indtræde i russisk Tjeneste, men man vilde i Peters- 

Danske Samlinger IV. 19
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borg ikke gaae ind paa de Betingelser, som han opstillede, og 
han bosatte sig derfor med sin Hustru i Danzig1). Da Peter 
d. 3die havde besteget Thronen og det holsteenske Spørgsmaal 
truede med at fremkalde Krig mellem Danmark og Rusland, 
synes Ranzaus eventyrlige Sind at have drevet ham til at for
søge, hvad han med sine i visse Maader glimrende Egenskaber 
og sine private Forbindelser, navnlig med Keiserens Onkel, 
Prinds Georg af Gottorp, kunde udrette for at forsone de 2 
Souveræner og maaskee ogsaa for at spille en Rolle eller vinde 
mere positive Fordele for sig selv. — Det synes imidlertid, at 
han desuden havde modtaget en indirekte Opfordring fra Kjø- 
benhavn til at foretage denne Reise.

Blandt de mange daarlige Subjekter, som den danske Re- 
gjering under den langvarige holsteenske Forhandling i Peters
borg havde kjøbt i Haab om ved deres Hjælp at fremme denne 
Sag, var ogsaa Beringskjold, som besad stor Indflydelse hos 
Overkammerherre Brockdorff, Storfyrstens Yndling og den virk- 
somste Modstander af Mageskiftet. Senere havde Beringskjold 
seet sig nødt til at forlade Petersborg men han dukkede nu paa 
engang op igjen i Danzig. Han opsøgte Ranzau og synes med 
Breve fra Kjøbenhavn at have legitimeret sig som bestemt til 
at udføre et hemmeligt Hverv i Petersborg, hvorhen han lige
ledes skulde anmode Ranzau om at begive sig for at virke i 
den holsteenske Sag.

Dersom Beringskjold og Ranzau virkelig have været op
fordret til at anvende deres diplomatiske Gaver i Sagen, var 
det i alt Fald ikke af Bernstorff. Han kjendte altfor vel begge, 
til at han skulde ville bruge dem. Ostens tidligere Indberet
ninger fra Petersborg havde tilstrækkelig bevist, at den første 
var og nu ogsaa i Petersborg erkjendtes for at være en Bedrager, 
og den sidstes Afskedigelse skyldtes netop væsentligen Bern
storff. Det er imidlertid mere end rimeligt, at andre indflydelses
rige Personer have kunnet staae bagved denne Mission. Paa 
Efterretningen om Ranzaus Reise skriver Bernstorff under 22 
Mai til Haxthausen Følgende: »Jeg troer, at Grev Ranzau er 
altfor meget en Mand af Ære, til at han i Rusland skulde ville

*) Dep. fra den danske Gesandt i Petersborg, Grev Haxthausen af 23 
Marts 1762.
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foretage Noget, som strider mod hvad han af saamange Grunde 
skylder Kongen, men jeg skal ikke desto mindre efter Hs. 
Majestæts udtrykkelige Ordre sige Dem, at De ikke maae med
dele ham nogen af de Hemmeligheder, som ere Dem betroet. 
Tro ikke, at han har nogen Commission for Hs. Majestæt. De 
dobbelte Forhandlinger, som kun tjene til krydse hinanden, 
falde aldeles ikke i Kongens Smag, Hs. Majestæt anvender dem 
ikke ved noget Hof og mindst af alle vilde han anvende dem 
ved det Hof, hvor De befinder Dem. De vil altsaa iagttage 
Høflighed mod Grev Ranzau som en Mand af Fødsel og Di- 
stinction. Understøt ham med Deres gode Raad, hvis De finder 
det gavnligt, men giv hverken ham eller nogen Anden Anled
ning til at troe, at De staaer i hemmelig Forstaaelse med ham 
eller at han befinder sig i Petersborg efter Kongens Ordre. 
Hs. Majestæt modsætter Sig ikke hans Ophold i Rusland men 
Han ønsker det ligesaa lidet, og Han vil ikke have eller ansees 
for at have nogen Deel deri. Deres egen Klogskab vil bestemme 
Graden af det Venskab og Samquem, som De vil bevare med 
ham, saavelsom Størrelsen af de hemmelige Penge-Understøt
telser, som De maatte ansee det for nyttigt at yde ham.«

Beringskjold og Ranzau begave sig altsaa paa Reisen til 
Petersborg, men det viste sig snart, hvor ilde betænkt det var 
at overdrage idetmindste den førstnævnte noget Hverv. Thi, 
forraadt af sin Tjener, undgik han kun ved Flugten at blive 
arresteret i Königsberg af russiske Soldater og der var givet 
Ordre til at gribe ham, saasnart han viste sig paa den russiske 
Grændse. Hans Selskab kastede allerede en Mistanke paa 
Ranzau, som denne ikke senere formaaede at overvinde, og 
det er ikke usandsynligt, at denne Mistanke ogsaa har virket 
paa Keiserindens Dom om ham, da hun hadede Brockdorff og 
Alt, som fjernere eller nærmere stod i Berøring med ham.

I Midten af April ankom Ranzau til Petersborg. Det 
lykkedes ham ved sin behagelige Optræden og sin usædvanlige 
Vittighed at gjøre sig en Stilling og Haxthausen skriver1), at 
»det ikke er umuligt, at han med sin Aand og sin Habilitet kan 
opnaae sit Formaal.« Han vidste strax at skaffe sig Prinds 
Georgs mægtige Beskyttelse og forestilledes af ham for Kei-

*) D®P- <♦ April.
19*
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seren. Hvorledes hans Forhold end senere blev til Saldern, 
var det ialt Fald dengang meget godt og han vandt dennes fulde 
Fortrolighed. Det Samme var Tilfælde med den engelske Ge
sandt Keith. Ranzau sagde, at han var kommen »som Dronningen 
afSaba for at beundre og derpaa reise hjem,« og til dem, der 
ikke vilde lade sig nøie med denne Forklaring, fortalte han, at 
hans Hensigt var af Keiserens Naade at opnaae en Orden eller 
en anden Gunstbevisning,, som kunde forsone ham med hans 
Svigerfader, med hvem han var brouilleret. I det Hele var 
han forsigtig og Haxthausen roser meget hans Opførsel, kun 
frygtede denne for, at »hans Patriotisme vilde ende med at 
skade ham, da han allevegne roste Danmark og ophøiede den 
danske Hær og Flaade.«

Ranzaus store Plan var af en noget eventyrlig Art og, 
uagtet Bernstorff heller ikke selv var ganske fri for engang 
imellem at kunne hengive sig til lidt politisk Phantasten, var 
der dog en saa umaadelig Forskjel mellem den rolige Besindighed, 
som altid ledede ham i hans praktiske Politik, og den eventyr
lige og hensynsløse Tilsidesættelse af alle givne Forhold, der 
udmærker Ranzaus Combination, at man strax begriber, at disse 
2 Naturer maatte staae imod hinanden og at Bernstorff maatte 
føle den fuldstændigste Antipathie mod den Slags Diplomatie, 
som Ranzau repræsenterede.

Huset Habsburg havde i Aarhundreder spillet en stor Rolle 
i Historien og nylig havde det bourbonske Huus ved Familie
pagten grundlagt en Forbindelse, som syntes at skulle sikkre 
denne Families Magt for lange Tider. Men begge disse stolte 
Huse skulde fordunkles af det oldenborgske Huus, naar dette 
efter en Forsoning mellem dets enkelte Grene indtog den Plads, 
der tilkom det. Grundlaget for denne Ordning skulde være 
følgende. Kongen af Danmark skulde have hele Holsteen samt 
Bispedømmet Lübeck. Kongen af Sverrig skulde blive souveræn 
og til Gjengjæld derfor afstaae Bohuus, som forenedes med 
Norge. Keiseren skulde lade sig nøie med Rusland, den op
høiede Stilling, han indtog som den mægtigste Fyrste i det 
oldenborgske Huus, og en Pengesum af 2—3 Millioner Daler, 
som man passende kunde paalægge Hamburg og Lübeck at be
tale. Til denne Trehed sluttede sig endvidere Oldenborg og 
Delmenhorst, som skulde gives til Prinds August af Gottorp
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istedetfor Bispedømmet Lübeck, samt Curland. som Prinds 
Georg skulde have. Hele den oldenborgske Familie skulde 
endelig sammenknyttes til en Eenhed ved en offensiv-defensiv 
Alliance, som ikke kunde forandres eller indskrænkes ved nogen 
anden Forbindelse, samt ved fælles Arveret mellem de forskjel- 
lige Linier1).

Ranzau smigrede sig med »inden 8 Dage« at kunne see, 
hvorvidt denne Plan lod sig udføre, og han stolede paa, at dens 
umaadelige Fordele vilde vinde Alle. En Maaned efter saae 
han, at han havde taget Feil. Nu var der efter hans Formening 
Intet mere at udrette i Rusland, man maatte vende sig til 
Berlin. Han vilde ved Hjælp af Prinds Georgs Anbefaling søge 
at indtræde i Frederik d. 2dens Hær som Frivillig, »paa Val
pladsen og i Leiren skulde han vide at nærme sig den preus
siske Konge og ende med at overbevise ham om Fordelen ved 
en Forbindelse med Danmark«2).

Denne Plan blev imidlertid heller ikke til Noget. Ranzau 
forlod misfornøiet Petersborg og han kunde være glad over at 
slippe bort, thi stedse større blev Mistanken om, at han var 
en Spion, og man havde allerede gjort Forsøg paa at vinde 
hans Tjenere. Haxthausen yder ham imidlertid den Roes, »at 
han altid har viist sig som god Dansk og, havde han end Intet 
udrettet, havde han dog gjort Gavn ved at sige Ting om 
og for Danmark, som ingen Anden havde kunnet sige i Kei
serens Omgivelser.« Den danske Gesandt anbefaler derfor 
officielt til Bernstorfi, at Ranzau paany skulde optages i Armeen 
eller paa anden Maade belønnes for sit patriotiske Forsøg, 
hvorved han virkelig havde udsat sig for betydelig Fare og 
hvorved »han i Alt har fulgt de Ordrer, som han havde faaet 
ved Beringskjold.« Det er ikke uden Interesse at erfare, at 
Ranzau ikke under sit Ophold i Petersborg forlangte eller 
modtog nogen Pengeunderstøttelse af Gesandtskabet.

Fra Petersborg vendte Ranzau tilbage til Danzig3). Denne

’) Dep. fra Haxthausen af 3-J- April.
’) Dep fra Haxthausen af 2^ Mal.

4 Juni
3) Kort efter gik han derfra til Altona, hvor han traf Struensee. See

Falkenskjolds Mémoires p. 108-109
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Reise var den eneste, han foretog til Rusland i Peters Re
geringstid. Intetsomhelst Spor antyder, at han havde nogen 
Forbindelse med Keiserinden end sige med Orlow, som den
gang endnu Ingen kjendte. Det er overhovedet neppe rimeligt, 
at allerede i April og Mai den Conspiration var igang, som ud
brød den 8de Juli, og selv om Alt dette var anderledes, lader 
det sig ikke vel forene med Ranzaus Plan om den lykkelige 
Forening mellem Huset Oldenborgs adskilte Grene, at han skulde 
have spillet en, om og kun »fjernere og underordnet, Rolle« i 
en Revolution, som foreløbig havde til Formaal at styrte Peter 
og som let i sine Følger kunde styrte hele det gottorpske Huus 
fra Ruslands Throne.

Der findes i Udenrigsministeriets Archiv en lille Pakke 
Breve, somRanzau under sit Ophold i Petersborg tilskrev Grev 
Haxthausen. Da det muligvis kan være af Interesse at see en 
Prøve paa hans Stil, som tillige kan give et mere personligt 
Indtryk af ham selv og hans Forhold, hensættes her det sidste, 
dateret d. 17 Mai 1762.

Le malheur que j’ai eu d’être presque toujours calomnié 
m’a rendu prévoyant. Sur le point de quitter cette cour, je 
me suis examiné à la rigueur. J’ai trouvé que le mensonge pourrait 
avoir prise sur moi par un seul endroit, et je me dois d’aller 
au devant. Ce n’est pas sur ma fidélité qu’on m’attaquera; on 
ne dira pas, que j’aie manqué de force, où il a fallu de la force, 
ni de modestie et de douceur, quand j’ai cru, qu’ elle pouvait 
être utile; mes amis, par prévention, et de plus sots que moi, 
par ignorancfe, m’accorderont peutêtre même quelque sorte de 
dextérité dans la façon de me gérer: mais voici le mal. On 
connaît ma situation, qui n’est pas dans le cas des voyages 
sans vues, on n’a jamais pu m’en supposer un moment pour 
le service de Russie, cependant j’en dois avoir, je me suis 
toujours montré danois, j’ai tenu des propos de paix. Sur cela 
des gens désoeuvrés, vos confrères les ministres même, peuvent 
avoir écrit, que j’étais chargé de commissions, des gazettiers 
peuvent l’imprimer. Ces rumeurs peuvent parvenir à Copen
hague — les mêmes personnes qui ont dit que j’avais fait des 
traités de commerce à Naples vivent peutêtre encore — on 
aura lieu de croire que, pour me faire valoir, j’ai exposé la
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dignité du Roi, qui ne doit parler à l’Empereur que par le 
Comte de Haxthausen ou par ML le Maréchal de St. Germain.

Il est vrai que, pour éviter tout air de mission, je me suis 
fait présenter à S. M. I. par le prince George, je n’ai vu des 
ministres étrangers que ML de Keith, mon ami de Vienne, et 
n’ai pas vu chez lui Ml de Woronzoff, quoique je le dusse 
même comme voyageur, que je lui eusse été recommandé par 
le Maréchal Braun, gouverneur de Livonie, et qu’il ait plus 
d’une fois demandé de mes nouvelles, mais tout cela peut s’ig
norer et tout doit être clair. J’ai cru que les pièces ci-jointes 
rempliront cet objet, elles mettent en évidence mon début et 
ma fin à Petersbourg, et vous savez M', que toute ma conduite 
a été analogue au ton que j’y prends. Je vous demande la 
permission de vous en consigner les copies, afin qu’ elles 
puissent me servir de justification, s’il en est besoin.

Bilag 1.
Au

conseiller privé de Wolff1). le 25 avril 1762.
Malgré les décorations de la fortune que je n’aime 

plus, je compte de retrouver en Vous l’âme du philosophe que 
j’aime. Je me hâterais de me rejouir, non de ce que Vous 
êtes plus grand, mais de ce que Vous pouvez être plus utile, 
après quoi j’oublierais ce que Vous êtes aujourdhui, pour ne 
me souvenir que de ce que Vous fûtes toujours. Que le mot 
d’utile que j’ai lâché ne Vous effarouche pas, mon cher baron, 
Je ne sollicite ni ne veux rien ici, et la seule faveur que 
j’attends de Vous, est d’en donner votre parole à ceux qui pour
raient me supposer des vues. Les miennes sont très simples. 
Vous connaissez l’attachement héréditaire des Ranzaus à l’au
guste maisoif d’Oldenbourg, et pas moins mon admiration pour 
la franchise du caractère du Grand Duc de Russie. Ce prince 
est devenu depuis un grand empereur, il vient, en montant sur 
le plus puissant trône de l’univers, d’élever sa maison au 
dessus de toutes les maisons royales de l’Europe et chaque 
action de son nouveau règne porte l’empreinte de l’héroisme

x) Han var en af Keiserens holsteenske Ministre i Petersborg og var iøv- 
rigt fjendtlig mod Danmark.



296

et de l’humanité; j’étais près d’ici, je me suis dit: je veux le 
voir, l’admirer et m’en revenir content, mon voyage est pré
cisément celui de la reine de Saba. Si Vous m’avez connu 
un autre objet jadis, veuillez songer, que les temps sont changés, 
je pouvais servir l’impératrice de Russie contre les Prussiens, 
mais le duc de Holstein Empereur, répétant des possessions 
sur le duc de Holstein Roi, est un autre compte.

Vous sentez bien qu’ étant né ce que je suis, je n’ai plus 
que des voeux à faire pour l’harmonie d’une maison dont le 
Roi est le chef. Pour achever de vous prouver le désintéresse
ment de mon voyage, quant au service, faut-il vous dire que 
j’espère de S. M. I un seul mot qui suffira, pour m’arranger 
avec un de ses conseillers privés — c’est mon beaupère1) — 
qu’il m’est essentiel de me rendre favorable.

Adieu, mon cher baron, j’attends avec impatience le mo
ment de vous embrasser. Vous étiez si digne d’être aimé, lorsque 
dans votre cabinet de médailles Vous viviez avec les faces 
reniées des anciens Césars, il n’est pas possible que V. Exc. 
se soit gâtée en vivant avec un Empereur jeune, brillant et 
dont le règne va illustrer les ministres qui le servent. J’ai 
l’honneur etc.

Bilag 2.
An

den Herrn Conferentzrath von Saldern
d. 14 Mai 1762.

Abseiten des Endesgezeichneten werden der Hrr Conf. Rath 
von Saldern geflissenst ersuchet, Seiner Hoheit dem Hertzoge 
gehorsamst fürtragen zu wollen, was massen:

Nachdem derselbe die einzige Absicht, welche ihn hieher 
geführt, in dem grossen Reiser Rußlands die Grösse der Olden- 
burgischen Souveraine zu verehren, nunmehro erfüllet hat, und 
von seinen Haus-Ümständen nach Dantzig zurüchberufen wird, 
er als ein äusser allen Diensten lebender holsteinischer Cava- 
lier als für seine Schuldigkeit hält von niemanden anders als 
von Höchstgedachter Seiner Hoheit als dem Keiserl. durchlaucht. 
Stathalter von Holstein die Bewirkung eines Passes für sich

x) Grev Ditlev Ranzau til Oppendorff, see Hoffmann danske Adelsmænd I.
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und 2 Bedienten äusser 4 Pferden per Station, unterthänigst 
zu erbitten.

Der Unterzeichnete empfiehlet übrigens seine schon be
kannte Familien-Geschäfte, bei sich ereignender Contingenz, 
nochmahlen Sr. Hoheit zu gnädigsten Protection.

* II *).
Martin Hübner var født i Hannover og udnævntes 1751 

til Professor i det philosophiske Facultet ved Kjøbenhavns Univer
sitet. Efter den daværende Ordning indeholdt Facultetet for
uden 7 virkelige tillige et Antal designerede Professorer, som 
først fik Gage efterhaanden som de ved Vacance naaede op i 
faste Professurer. Da Hübner var den femte i Rækken af disse 
Expectanter, vare Udsigterne for ham kun daarlige og han 
besluttede sig derfor til at benytte Tiden til Studier i Udlandet. 
Det Lasson’ske Stipendium, som var ledigt, tillagdes ham og han 
erholdt paa denne Maade en aarlig Hjælp af 300 Daler i 3 Aar. 
Dette var imidlertid selv dengang ikke tilstrækkeligt og, som 
Hübner siger, »en Reise, som ikke foretages med de fornødne 
Midler, er unyttig«. Dette gjaldt især for ham, da de politiske 
Studier, hvormed han agtede at beskjæftige sig i Udlandet, 
gjorde det nødvendigt, at han kunde træde i Forbindelse med 
høiere stillede Personer i Samfundet.

Det lykkedes ham imidlertid at gjøre Udvei til, hvad der 
strængt behøvedes, og han afreiste fra Kjøbenhavn i Foraaret 
1752. I Tydskland besøgte han navnlig Göttingen, Jena og Leipzig. 
Göttingen var dengang et betydeligt Universitet og han omtaler 
med stor Agtelse Morheim, Gebauer, Schmauss, Oporin, Gess
ner, Hollmann, Schweitzeren v. Haller, Wahl og Ackenwall, men, 
som han siger: »jeg fandt Leilighed til at lære, men tillige fik 
jeg fuld Bestyrkelse for, hvad jeg alt iforveien havde en Mis
tanke om, at vore academiske Studier lide af en stor Tomhed 
og Frivolitet.« Han søgte derfor snarere at udvikle sig ved at 
studere Forholdene end Bøgerne, og beskjæftigede sig især med 
Statsforfatningerne, Handel og Industri. I Dresden indførtes

x) Efter en Pakke Privatbreve, som findes i Udenrigsministeriets Archiv og 
som ere rettede til I. H. E. Bernstorff. — cfr. om Hübner: N. M. Pe
tersens danske Literaturs Historie V. 2. p. 38.
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han ved den danske Gesandt Berregaard i en fornemmere Kreds 
end den, han hidtil havde bevæget sig i, og fra nu af var det mere 
hos de praktiske Statsmænd end hos de Lærde, at han søgte 
Belæring. Det er interessant af hans Breve at see, hvilken 
Rolle Frederik 2den allerede dengang spillede i Tydskland. 
Tydskerne vare stolte af ham og af den Opmærksomhed, han 
tildrog sig i Frankrig, hans Venskab og senere hans Brud med 
Voltaire vare Statsbegivenheder og man hørte med Forbauselse, 
at for første Gang erkjendte den franske Regering, at den endog 
i Militærvæsenet kunde lære Noget af Tydskland. Snart hævedes 
Fredrik 2den til Skyerne, snart udskjældtes han, her saae man 
i ham Frihedens Forsvarer, hist frygtedes han, men overalt om
taltes han og altid havde man Opmærksomheden fæstet paa
ham. — Den danske Regering nød stor Anseelse for sin Loya
litet og Consequents og Berhstorff var overordentlig respek
teret overalt men navnlig i vore Nabolande, Hannover og 
Mechlenborg.

Fra Tydskland gik Hübner til Elsas og opholdt sig i nogen 
Tid i Strasborg, hvor han fandt en betydelig Lærd i Schoepflin. 
Man var beskjæftiget med militære Forberedelser og Tropperne 
skulde ligge i Leir, men allerede dengang midt i Freden var 
Finantstilstanden saa slet, at Officererne ikke kunde rykke ud, 
fordi de i 5 Maaneder ikke havde faaet Mere end 1/s af deres 
Sold. Man hjalp sig med at bortsende 10 Mand pr. Compagni 
og give Capitainen, hvad der paa denne Maade besparedes. — 
Soldaterne skulde oplæres i den nye preussiske Exercits, »det 
gaaer ret godt med Schweitzerne og de tydske Regimenter, 
men de franske finde denne Nyhed meget forunderlig og, efter 
deres Sædvahe, gjøre de deres Bemærkninger derom, endog 
medens de ere under Vaaben.« I Strasborg undersøger han 
Porcellainsfabrikationen, men paa hans Bemærkninger derom 
svarede Bernstorff, at Porcellainsfabriker »koste et Land mere 
end de gavne.«

Reisen gik derfra til Schweitz, hvor Hübner beundrer Virk
ningerne af den republikanske Statsform. »Ganske vist,« siger
han, »er dette System af Republiker udadtil ikke saa stærkt 
som en absolut Regering, men til Gjengjæld samles her uhyre 
Rigdomme, medens Frankrig og de andre Lande tære paa deres 
inderste Marv og Kraft for at synes, eller om man vil, for at
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være frygtelige eller idetmindste frygtede.« »Ztirich er et Vid
under i politisk Henseende.« Skjøndt ubeskyttede af Regeringen, 
blomstre Videnskaberne dog der mere end nogetsteds og kunne 
fremvise en Physiker som Gesner, en Antiquar som Hagenbach 
og 2 Digtere som Bodmer og Breitinger, der til Ære for den 
menneskelige Forstand have indseet, at »ikke enhver flau og 
dagligdags Tale bliver Poesie,. fordi den sættes paa Riim.« I 
ikke mindre fortræffelig Tilstand ere Handelen og Fabrikerne 
og selv saadanne, til hvilke Raastoffet maa indføres saasom 
Silkevæverierne, kunne concurrere med alle fremmede.

I Slutningen af Sommeren 1753 gik han til Holland. Han 
fandt der Universiteterne »lidt grundigere og følgelig mindre 
modbydelige,« og opholdt sig derfor i nogen Tid i Leyden, 
hvor han traf den unge Grev Briihl, Sønnen af den sachsiske 
Minister. Han laae der for at studere og havde i sit Følge 
foruden flere »Gouvernører« og en Mængde af Tjenere endog 
sin særlige Capellan. Men meést opholdt han sig i Amsterdam 
og Rotterdam for at studere Handel og Industrivæsen. »Jeg 
saae,« siger han, »at Handelsvæsenet udgjør en Deel af den 
moderne Politik og danner en Videnskab, der er ligesaa dyb i 
sine Principer som den er nyttig og værdig for en Videnskabs
mand, der ønsker at gavne sit Fædreland.« Denne Overbevis
ning styrkedes, da han i 1754 kom til England. »Jeg fandt 
der et Land,« skriver han, »i hvilket betydelige Lærde gjøre 
denne Videnskab til Gjenstand for deres Studier og lære den 
systematisk. Rigets Magt og Borgernes Velstand ere Frug
terne deraf.« — Det var netop paa den Tid, at den danske 
Regering kjøbte St. Croix af det dansk-vestindiske Compagni 
og gav Handelen paa Øerne fri. Londonerbørsen interesserede 
sig levende for denne Foranstaltning, som den erkjendte for 
at være overensstemmende med rigtige oeconomiske Principer. — 
Hubners Dom over engelske Forhold og Tilstande fremgaaer 
af et Brev til Bernstorff som Svar paa dennes gunstige Om
tale af dette Land. »Det er sandt,« skriver Hubner, »at Eng
land er et meget behageligt Opholdssted, saavel i Almindelig
hed som især for dem, der elske at tænke frit og at tale som 
de tænke, og denne store Frihed gjør her ikke den Skade, som 
den maaskee kunde gjøre andetsteds. Thi hvis den er Aarsag 
til en Uendelighed af Skrifter mod Religionen, er den tillige
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Kilden til et betydeligt Antal af grundige Gjendrivelser og des
uden til Beskedenhed hos Gejstligheden, der i alle andre Lande 
er saa stolt, fordi den nyder det Privilegium, at Ingen tor mod
sige den. Her lære disse Herrer, at hvad der paa den anden 
Side af Havet gjælder for at være ubestridelige Sandheder, ikke 
er det, og at man stundom kan nødes til at opgive de fjernere 
og uholdbare Punkter, for at frelse selve Fæstningen. Dette 
gjør Geistligheden ydmygere og giver den respectable Theologi 
forhøiet Værd. — Videnskabernes Tilstand i England er meget 
forskjellig fra, hvad den er i andre Lande. Naturhistorie og 
Experimental-Physik er Englændernes Fornøielse og denne 
Smag vedligeholdes af Videnskabernes Selskab. I alle andre 
Grene af Videnskaben frembringer England kun faae Lærde. 
De engelske Universiteter ere opfyldte af Pedanteri men den 
er her rigt udstyret, thi disse Corporationer besidde Rigdomme, 
som kunne udbrede en vis Giands over Uvidenheden selv.« — 
Medens han opholdt sig i London, arbeidedes der paa de 2 
største Værker, som det 18de Aarhundrede saae opførte, Lon- 
donbridge og british Museum, men hvad der endnu mere 
interesserede ham, var Discussionen af det store Spørgsmaal, 
om det var gavnligst for Landet at fortsætte den stærke Uld
produktion eller om man ikke gjorde bedre i at anvende Jor
den til Agerbrug. Dette store praktiske Spørgsmaal beskæf
tigede den offentlige Opmærksomhed. Hubner var ubetinget af 
den Mening, at man burde vælge det i og for sig fordeelagtigere 
Agerbrug, om man ogsaa derved blev nødt til at indføre Uld 
fra Udlandet.

I Vinteren 1754 gik han til Paris. Men med Begyndelsen 
af 1755 udløb hans Understøttelse hjemmefra og endnu var 
hans Stilling i philosophisk Facultet uforandret. Han vilde 
under disse Omstændigheder gjeme besøge Italien, men istedet- 
for 900 Rbd. tilstod J. L. Holstein ham kun 400 og han 
maatte saaledes opgive Reisen dertil og indskrænke sig til at 
besøge de forskjellige Dele af Frankrig. 1 Juli 1756 ansøgte 
han paany hos Grev A. G. Moltke om Reisepenge til Italien. 
Selv i sin daværende opløste Tilstand var nemlig Italien dog 
endnu altid Videnskabernes Fædreland. Den danske Regering 
sendte Mathematikere, Sømænd, Læger og Naturhistorikere, 
saasom Hee, Kaas, Krabbe og Ascanius, derhen, men for Ingen
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kunde dog et Ophold der være nyttigere end for den, der stu
derede Politik og Handelsvæsen. — Hans Ansøgning blev imid
lertid afslaaet og han maatte slaae sig til Ro i Paris. Hans 
Understøttelse udløb, men han synes at have forstaaet at komme 
ud af det, med hvad han kunde fortjene ved litterære Arbeider.

En af hans Venner i Holland havde bedt ham om en kort 
Fremstilling af de folkeretlige Principer for de Neutrales Ret
tigheder til Søes. Under Udarbeidelsen heraf faldt det Hübner 
ind, at denne Materie fortjente at behandles udførligere i et 
trykt Skrift. Han sendte derfor sit første Udkast til Bernstorff 
og bad om dennes Raad og Veiledning. Saaledes opstod hans 
fortræffelige Arbeide »de la saisie des batimens neutres, ou du 
droit qu’ont les nations belligérantes d’arrêter les navires des 
peuples amis«, som udkom i Haag 1759. Det tildrog sig strax 
en overordentlig Opmærksomhed, fordi det i alle Maader stod 
høit over det eneste Forsvar for de Neutrales Rettigheder, som 
man hidtil havde havt, nemlig de preussiske Commissærers 
Mémoire af 1752, forfattet i Anledning af Frederik 2dens Strid 
med England, der tilsidst løstes paa en for Preussen tilfreds
stillende Maade ved en Separatartikel i Westminster-Tractaten 
af 1756. En af de seneste engelske Folkerets-Forfattere, Oke 
Manning1)) der som Englænder naturligvis forsvarer de mod
satte Principer, charakteriserer Hübners Bog saaledes: »Meget 
af dette Værk er værdifuldt og heelt igjennem er det inter
essant, Forfatteren besad stor Skarpsindighed, Evne til at bruge 
alle sine Hjælpemidler og en heldig Maade til at behandle sin 
Gjenstand saaledes, at et tørt Spørgsmaal bliver tiltrækkende.« 
Hübners Arbeide er det eneste, hvorved den danske Viden
skabelighed har hævdet sig en Plads i Folkeretten, og det 
fremhæves altid i folkeretlige Skrifter, at Hübner var dansk. 
Sagen er, at den Theori, som han forsvarede, tillige var den 
som den danske Regering altid kæmpede for i Praxis. Hans 
Arbeide var derfor et specifikt dansk Bidrag og seconderede 
hæderligen den Søfartspolitik, som af alle Sømagter Danmark 
var den standhaftigste til at opretholde.

Ved Siden af disse litterære Sysler beskjæftigede han sig 
i Paris med nationaloeconomiske Spørgsmaal og navnlig med

) Commentaries on the law of nations. 1839.
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saadanne, som kunde finde Anvendelse paa danske Forbold. 
Efter langvarige Underhandlinger var det endelig lykkedes den 
danske Gesandt Gåhier at afslutte en Handelstraktat med Tyr
kiet d. 14 Oct. 1756. Denne Traktat hører til det System af 
Overenskomster, hvorved Bernstorff stræbte at fremme den 
danske Handel og, uagtet han i saa Henseende fulgte de Prin
ciper, som dengang overalt antoges i Europa, kun med den 
Forskjel at han vidste at udrette det Samme, som de andre 
Regeringer, for maaskee kun */4 af hvad det kostede dem1), 
er dog Afslutningen af disse Traktater særlig blevet ham be- 
breidet. Det er derfor interessant at see, hvorledes Hiibner 
dømmer derom. Skjøndt han af Naturen var sindig og langt 
fra tilbøielig til at forespeile sig overdrevne Fordele, ansaae 
han dog den tyrkiske Traktat som en stor Gevinst. Vore Skibe 
vare derved satte istand til at drive en meget indbringende 
Fragtfart paa Levanten, der navnlig i Tilfælde af en Krig næsten 
kunde blive et Monopol. Transporten af musselmanske Pile- 
grimme til Jaffa var dengang meget betydelig og en Overens
komst, som var truffet mellem de forskjellige Nationer, der 
hidtil havde været berettigede til at seile paa Levanten, men 
som vi altsaa ikke havde tiltraadt, satte os istand til at be
mægtige os den største Deel af denne Transportfart. Den di
rekte Handel vilde ganske vist ikke kunne antage saa anselige 
Forhold, men Skibsfornødenheder og Colonialvarer kunde altid 
afgive passende Udladninger, især hvis vi kunde opnaae, at dansk 
Sølv og Guldmønt modtoges i Tyrkiet paa samme gunstige Be
tingelser, som vare tilstaaet andre fremmede Stater. Thi Hub- 
ner ansaae ikke Udførselen af Landets Mønt som et nationalt 
Tab. Derimod frygtede han meget for, at den danske Regering 
skulde oprette et levantisk Compagni, navnlig hvis det blev 
monopoliseret og paa en lang Tid. »Ethvert octroyeret Com
pagni er skadeligt for et Lands Handel, og kun ved Frihed 
for alle Kjøbmænd kan en Handel tage Opsving«.

Med samme Iver beskjæftigede han sig med den Tanke, 
hvorledes Danmark kunde blive deelagtig i den Ret, som Eng
land og Frankrig 1757 under den store Søkrig havde tilstaaet 
Spanien til at dets Flag skulde dække Ladningen. Opnaaedes

See Statistik der dänischen Staaten III, p. 208 og 221.
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et saadant Privilegium for den danske Handel, vilde vore Skibe 
kunne bemægtige sig hele Fragtfarten i Middelhavet, da vore 
eneste Concurrenter, Spanierne, løb en Risico fra Barbareskernes 
Side, mod hvilken vi vare sikkrede ved vore Traktater med 
Algier, Tunis, Tripolis og Marocco af 1747, 1752 og 1753.

Hübners Ophold i Paris fortsatte sig indtil Slutningen af 
1759. Han levede i fortrolig Omgang med de betydeligste 
Lærde, saasom Buffon, d’Alembert, Fontenelle o. a. og var be- 
kjendt med de daværende Politikere og Diplomaterne, uden at 
han iøvrigt søgte at blande sig i Statssager. Engang, kort 
efter Slaget ved Minden i 1757, befandt han sig i et Selskab 
og i en Samtale om Freden lod han hændelsesvis den Yttring 
falde, at det vel ikke var saa umuligt at opnaae den, hvis man 
alvorligt vilde og kun tog Hensyn til Frankrigs væsentlige 
Interesser. Uagtet Samtalen dermed faldt hen, var Hübners 
Anseelse dog saa stor, at hans Ord forebragtes Udenrigsmini
steren Hertugen af Choiseul-Stainville, som lod ham hemmelig 
kalde og bad ham nærmere forklare sig om, hvorledes han 
havde tænkt sig, at en hæderlig Fred for Frankrig kunde op- 
naaes. Forbauset ved saaledes at see sig taget paa Ordet, 
søgte Hübner først Udflugter men, da Hertugen trængte paa, 
svarede han tilsidst, at han meente, at Kongen af England 
kunde vindes, naar Frankrig vilde tilstaae Hannover nogle For
dele, saasom Erhvervelsen af Bispedømmerne Osnabrück og 
Hildesheim, det engelske Folk kunde tilfredsstilles ved nogle 
Afstaaelser i America, som Frankrig maatte finde sig i paa 
Grund af Krigens slette Gang, og saaledes blev kun Pitts Mod
stand tilbage og han var en stor Minister, der vilde give efter, 
naar den offentlige Mening forlangte det tilstrækkeligt stærkt 
og dette kunde man bevirke gjennem, Pressen. Uden ud
trykkelig at billige denne Tanke om at indgaae en Separatfred, 
spurgte Hertugen derpaa Hübner, om han vilde gaae til Eng
land og undersøge, hvorvidt noget Saadant lod sig udføre. 
Hühner svarede ja, men, da han stod i Kongen^ af Danmarks 
Tjeneste, maatte han have dennes Tilladelse og, dersom man 
ikke vilde indlade sig paa Detailler, kunde man jo indskrænke 
sig til at begjære Bemstorffs Samtykke til at disponere over ham 
(Hübner) i nogen Tid. Efter nogen Betænkning svarede Choi- 
seul: »Nei, det kan ikke lade sig gjøre. Begjære Dem hos
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Bernstorff! Nei, han er altfor flin. Han vilde strax forstaae, 
hvad der er Spørgsmaal om. Forresten kjende han og jeg 
hinanden og vi skrive hinanden undertiden til. Det er fortro
lige Breve, men De begriber nok, at 2 Ministre sjeldent skrive 
hinanden til, uden med det Samme at tale om Affairer. Søg 
at finde paa et andet Middel for at gaae til England.« — Med 
Løftet om at tænke derpaä, tog Hübner Afsked, men besluttede 
at lade Sagen falde og ikke lade videre høre fra sig. Han 
fik gjentagne men indirekte Erindringer fra Choiseul, og tog 
ingen Notits deraf. I Slutningen af November modtog han 
imidlertid Ordre fra Bernstorff til at begive sig til Kjøbenhavn for 
at modtage Instructioner om en Mission til England og, da den 
franske Gesandt i Kjøbenhavn Ogier havde indberettet derom, 
vilde Choiseul nødvendigvis tale med Hübner. Idet han skjulte, 
at han allerede kjendte denne, sagde han til vor Gesandt i 
Paris, Grev Wedel-Frys, at det forbausede ham, at en Mand 
som Hübner ikke var blevet ham forestillet, og forlangte, at Mi
nisteren skulde bringe ham med til Versailles. Under dette 
andet Besøg vidste Choiseul at mage det saa, at han uden 
Gesandtens Vidende kunde udtale sig uforbeholdent til Hübner. 
I denne Samtale erklærede Hertugen, at han var villig til en 
Separatfred, naar begge Parter forpligtede sig til ikke at blande 
sig i Krigen mellem Østerrig og Preussen, og »væ victis, Frank
rig var villig til Offre«. Vilde nu Hübner benytte sit Ophold i 
England til at arbeide for en saadan Fred? Hübners Svar var, 
at før han lovede det, maatte han kjende Frankrigs Betingelser 
nøiere, og han tilføiede, at Frankrig nødvendigt behøvede Fred 
og forlangte den af Regeringen. Hertugen lovede at meddele 
ham Betingelserne og hermed endte Samtalen. Atter haabede 
Hübner at kunne trække sig ud af denne mislige Sag og und
lod at følge en ny Indbydelse til at komme til Versailles. Da 
endelig Dagen til hans Afreise nærmede sig, meddeelte han 
skriftlig, at han nu havde Ordre til at forlade Paris, og spurgte, 
om Hertugen*havde Noget at befale. Svaret lød paa, at han 
skulde faae skriftlig Underretning af Grev d’Affry, den franske 
Gesandt i Haag.

Saaledes endte denne Episode, thi den Meddelelse, som 
Hübner modtog af d’Affry, opfyldte ikke hans Fordring om at 
faae de franske Betingelser nøiagtigt opgivne, og da han gjen-
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nem Gesandten insisterede herpaa, før ban paatog sig Noget, 
svarede Cboiseul, at han ikke kunde opgive dem og at For
holdene desuden havde forandret sig. — Saasnart Hübner kom 
hjem til Kjøbenhavn, meddeelte han disse Samtaler til Bern- 
storff, thi tidligere havde det været ham umuligt, da han ikke 
turde betroe sig til Wedel-Frys og endnu mindre til Posten.

1 Kjøbenhavn modtog han nærmere Underretning om, hvad 
det var, som han skulde udrette i England. Den danske Skibs
fart leed overordentlig af de engelske Kapere og alle vore Re- 
clamationer hos Regeringen i London vare frugtesløse, idet 
man altid henviste os til Domstolene, i hvis Virksomhed Mi
nistrene ikke kunde gribe ind. Tilsidst havde den danske Re
gering derfor besluttet sig til at følge det Raad, som den en
gelske Gesandt Titley havde givet, og sende en i Søretsmaterien 
tilstrækkelig bevandret Mand til London, for at han kunde 
hjælpe Gesandten Grev Bothmer med at varetage de danske 
Søfarendes Interesser for Domstolene. Først havde Roger1) været 
bestemt dertil, men da han paa Reisen døde i Hamborg, over
droges nu dette Hverv til Hübner. Denne modtog med Glæde 
en Leilighed til at anvende sine Kundskaber i en praktisk Virk
somhed, om han end baade for Sagens og for sin egen Skyld 
havde ønsket, at hans Stilling var blevet noget friere og at 
han som selvstændig Gommissair til Sagens Ordning kunde 
have forhandlet direkte derom med den engelske Regering. 
Men paa eengang opstod der en uforudseet Vanskelighed. Den 
engelske Regering nægtede at modtage ham, selv med en saa 
uofficiel Charakteer, fordi man tillagde ham en politisk Brochure, 
le politique danois, som var udkommet i Paris og angreb Eng
land meget heftigt. Uagtet Hübner saameget lettere kunde over
bevise Titley om, at dette Skrift baade efter sin Stiil og sit 
Indhold ikke kunde være af ham, som Titley allerede kjendte 
hans Anskuelser og Skrivemaade af hans tidligere literære Ar- 
beider2), bleve dog alle Vanskeligheder først fjernede i Begyn
delsen af 1761 og i Marts afreiste han endelig til London.

I henved 3 Aar forblev han nu i England, beskjæftiget 
med at bringe Orden i de indviklede Processer og med at

x) See N. M. Petersens danske Literaturs Historié V. 1 p. 112 — 113.
2) Essay sur l’histoire du droit naturel, 1757—58.

Danske Samlinger. IV. 20
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snoe sig gjennem den engelske Rettergangsmaades Labyrinth. 
Dette Arbeide var møjsommeligt, thi som en berømt engelsk 
Jurist sagde til ham, da de confererede om en Sag, »Lovene 
ere for Dem, medmindre that glorious incertitude, som gjør 
alle vore Processer til ligesaamange Problemer, vender dem 
imod Dem.« Saa vidt det var muligt, om end ikke i det Om
fang, Bernstorff havde ønsket det, lykkedes det ham at redde 
de opbragte Skibe. Ved Siden af dette offentlige Hverv ansaae 
Hubner det ligeledes for sin Pligt at følge de politiske Be
givenheder i England og meddele Bernstorff udførligt sin Op
fatning af dem. Hans Beundring for den engelske Frihed blev 
noget rokket ved at see Partikampen paa saa nært Hold. Der 
var intet Middel som Oppositionen lod uanvendt mod Bute, 
som HQbner erklærer for en meget hæderlig, uinteresseret og 
forstandig Minister, medens han vel anerkjender Pitts Talenter 
og lykkelige Førelse af Krigen men tillige paastaaer, at hans 
Herskesyge og Stolthed satte ham ud af Stand til at give 
Landet den Fred, som var bleven uomgængelig nødvendig, eller 
overhovedet til at forhandle med Nogen. Men sørgeligst af Alt 
forekom den Wilkes’ske Proces ham med dens Følger, den 
parlamentariske Magts Overvægt og Kongemagtens Nederlag.

Hvor levende han end var beskjæftiget med at følge disse 
forskjellige Begivenheder og hvormeget han end levede i Om
gang med Mennesker, havde han dog Tid nok til ogsaa at 
følge sine literære og oeconomiske Studier.

Han mærkede snart, hvor ugunstigt det virkede paa Eng
lændernes Dom om Danmark, at de øste deres Kundskab om 
dette Land af Molesworths bekjendte Bog. Han besluttede 
derfor at sætte det engelske Publikum istand til at danne sig 
en mere retfærdig Mening, ved at oversætte og fortsætte Ro
gers Breve over Danmark. Med Bernstorffs Samtykke og Hjælp 
forsynede han en engelsk Læge Mr. Staunton med det for
nødne Material. Saaledes fremkom et Skrift under Titlen »the 
present state of Danmark«, der modtoges med meget Bifald.

Ved at færdes i London mellem Handelsmændene, var han 
bleven opmærksom paa, hvormeget Englands Velstand skyldtes 
Fremmede, som havde nedsat sig der eller der havde anlagt 
deres Capitaler, og han beklagede, at Danmark ikke som saa- 
mange andre Stater havde været tolerant nok til, da det nan-
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tiske Edikt ophævedes, at modtage de fordrevne reformeerte 
Franskmænd. Der bød sig nu en Ledighed til at vinde den 
Fordeel, som man dengang havde forsmaaet, thi Forfølgelserne 
i Sydfrankrig mod Calas og Præsten Gibert fremkaldte Ønsket 
hos de der boende Protestanter om at finde et andet Fædre
land. Han talte med Gibert, der havde reddet sig til London, 
og erfarede af ham, at over 3000 Familier vare beredte paa at 
udvandre. — Denne Plan førte imidlertid ikke til Noget og 
Protestanternes Stilling i Frankrig forbedredes netop ved den 
Opsigt, som de ovennævnte Begivenheder i Toulouse havde 
gjort. Derimod syntes det, at en anden og langt større For
deel kunde vindes ved en Overenskomst med Schweitz. Den 
schweitzerske Minister i London Muralt, som var nøie be- 
kjendt med Hübner, talte engang til denne om den Mængde 
schweitzerske Capitaler, offentlige og private, som henlaae uan
vendte eller i alt Fald vare slet anlagte i Udlandet, navnlig i 
de engelske og franske Fonds, paa hvis Soliditet man ikke 
kunde stole. Det viste sig snart, at der var Spørgsmaal om 
ikke den danske Regering, »til hvis Visdom man i Schweitz 
havde den største Tillid«, vilde laane disse Summer. Hübner 
svarede, at Danmark, da Krigsfaren var fjernet ved Peter d. 
3dies Fald, var beskjæftiget med at tilbagebetale Gjæld og derfor 
vel neppe vilde stifte ny. Muralt spurgte nu, om det da ikke 
var muligt at anbringe Pengene i Handelsforetagender i Dan
mark. — Denne Tanke behagede Hübner særdeles og han skrev 
til Bernstorff derom. Han undersøgte, hvor store Summer der 
stod i de engelske Fonds for Staterne Genfs og Berns Ved
kommende, og fandt at, offentlige og private, udgjorde de et 
Beløb af ikke Mindre end 2,400,000 £. Der var altsaa Noget 
at gjøre, thi Muralt meente, at man vilde drage disse Penge 
ud, dersom de kunde finde passende Anvendelse i Danmark. 
Hübners Forslag gik ud paa, at man skulde give Schweitzerne 
Adgang til at indtræde i vore Handelscompagnier samt til at 
deeltage i private Handelsforetagender, have Ret til at oprette 
Factorier her i Landet o. s. v. — Alt ikke som Laangivere, 
men som active Interessenter med Deel i Gevinst som i Tab.

Bernstorff gik ind paa Tanken1) og bemyndigede Hübner

*) Allerede 1759 synes Bernstorff at have havt en lignende Tanke og villet 
bruge Roger dertil, see Dep. fra Wedel-Frvs af 11 Jan. 1760.

20*
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til at indlade sig nærmere paa Sagen. Men netop da blev 
Muralt kaldt tilbage og det synes, at Planen dermed faldt hen. 
Curiøst er det imidlertid at see, at allerede dengang omtrent den 
samme Tanke fremkom, som for nogle Aar siden fremkaldte 
Schweitzeren Ståmpflis Reise hertil.

løvrigt undersøgte Hubner afvexlende Alt, som han troede 
kunde have Indflydelse paa Danmarks materielle Udvikling, og 
skrev hjem om Landeveisanlæg, Quægsyge, Kokoppeinoculation, 
Havevæsen o. s. v. I Gottingen tænkte Regeringen paa at op
rette en Lærestol for Nationaloeconomien og henvendte sig til 
Hubner for at modtage hans Raad i denne Henseende. Han 
havde den Tilfredsstillelse at see sit Forslag antaget og ud
ført. Allerede tidligere havde han foreslaaet Grev J. L. Hol
stein at oprette en saadan nationaloeconomisk Lærestol i Kjø- 
benhavn, men uden Resultat.

Men hvad der meest interesserede ham i London var at 
see, at trods Krigen cg dens Byrder havde den engelske Handel 
dog aldrig været mere blomstrende og Velstanden større. For 
en stor Deel tilskrev han dette de patriotiske Selskaber, som 
faae Aar iforveien havde dannet sig i Edingburg, i Dublin og 
endelig i London. Dette sidste Selskab »til Opmuntring af 
Konst, Manufacturer og Handel« var Gjenstand for hans sær
lige Opmærksomhed og han blev optaget som Medlem deraf, 
en Ære som meget sjeldent blev Fremmede til Deel.

Dette Selskab talte henimod 2000 Medlemmer og, da hvert 
betalte 2 Guineer om Aaret, raadede Selskabet over en ret an
selig aarlig Sum, der anvendtes til Præmier. Saaledes var 
Præmier udsatte for Træplantninger af en bestemt Art og Virk
ningen var, at flere Milliarder Træer plantedes. Ligeledes til- 
stodes betydelige Præmier for Opfindelser, der befandtes nyt
tige. Arbeidet var fordeelt mellem 8 store Commitéer, hvis 
Medlemmer valgtes af Selskabet, nemlig for Agerdyrkning, 
Mechanik, Chemie, Manufacturer, de skjønne Konster, Handel, 
samt for Correspondancen og for Regnskabsvæsenet. Hver af 
disse Committéer behandlede de Spørgsmaal, som hørte til dens 
Ressort og, forsaavidt et Spørgsmaal samtidigen berørte flere 
Gebeter, traadte de paagjældende Commitéer sammen til Over
veielse. Den afgivne Betænkning forelagdes derpaa Selskabets 
Generalforsamling, hvor den omhyggelig discuteredes og Beslut
ning toges.
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I Frankrig, hvor Hübner i Slutningen af 1763 gjorde et 
kort Besøg, overraskedes han ved at see, hvilket Opsving Studiet 
af Landoeconomien havde taget, siden han sidst var der. 
Overalt i Provindserne havde der dannet sig landoeconomiske 
Selskaber og et saadant var ogsaa oprettet i Paris, til hvis 
Møder han ved Hjælp af Buffon erholdt Adgang. Frigivelsen 
af Kornhandlen i det Indre af Frankrig, som hidtil havde været 
betynget af Told eller vel endog forbudt mellem de forskjellige 
Provindser indbyrdes, skyldtes væsentlig dette Selskabs Be
stræbelser. Da Hübner var der, behandlede Selskabet det 
Spørgsmaal, om Kornudførslen til Udlandet burde gives fri. 
Efter Opfordring udtalte Hübner sig udførligt i Generalforsam
lingen derom og forsvarede saavel med theoretiske Grunde 
som med Exempler fra England, at Udførselen maatte frigives: 
kun paa den Betingelse kunde Kornproduktionen i Landet vir
kelig udvikle sig og langtfra, som man befrygtede det, at 
denne Frihed skulde udsætte Landet for Mangel paa Korn til 
eget Brug, er den netop den bedste Borgen for, at et ager
dyrkende Land aldrig kommer i Nød1).

Hübner havde ved at blive nærmere bekjendt med disse 
Selskaber, men navnlig med det engelske, faaet den Overbevis
ning, at en lignende Institution kunde virke meget gavnligt i 
Danmark, saavel ved at udbrede oeconomiske Kundskaber i 
Landet og ved at opmuntre Forbedringer ved Præmier som ogsaa 
ved at tjene som sagkyndig Consulent for Regeringen. Han 
skrev derfor om Alt vedrørende denne Sag til Bernstorff, der 
som sædvanlig med Iver antog sig denne nyttige Tanke. Den 
realiseredes senere 1769 ved Landhuusholdningsselskabets Op
rettelse og, ligesom Bernstorff blev dets første Præsident, saa- 
ledes valgtes Hübner til Vicepræsident.

D. 28 Febr. 1764 kaldtes Hübner tilbage fra London, da 
den ham betroede Mission nu var tilendebragt. Han indtraadte 
senere ved Universitetet som philosophisk Professor, og havde til
lige Sæde i det juridiske Facultet.

1) Det bliver dobbelt interessant at see, med hvilken Fordomsfrihed Hübner 
opfatter dette og andre nationaloeconomiske Spørgsmaal, naar det er
indres, at det først var 1776, at Adam Smith udgav sin »inquiry into 
the nature and causes of the wealth of nations.«
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En oprigtig Patriot, 
forrestillet udi Landsdommer Jenfi Lafion aff En ved 
hanfi Meriter alleene Obligerede Venn Till Paris, 
som aff En U-sigelig Længsel dragis att see sitt 

kjære Fæderne Land I fornøjelig Velistand.
Meddelt af O. Nielsen.

Jens Lassen er født omtrent 1625 på Vestergård i Nørre 
Bork Sogn, hvor hans Fader Las Lassen, der døde 13 Jan. 
1650 som Herredsfoged i Nørre Home Herred, bode; hans 
Moder var Elisabet Jensdatter; deres Gravmæle findes i Nørre 
Bork Kirke1). Han har, uvist hvorledes, opnåt en hurtig For
fremmelse, ti 9 Sept. 1651 blev han kgl. Renteskriver med 
årlig Løn af 139 Rdl. 8 /3. 1655 fik han Fritagelse for Land
gilde og Arbejde af sin Fødegård i 200 År, hvilket Tidsrum 
dog siden nedsattes til 50 År. Før 1651 skal han have været 
Skriver i Kristiansstad. Han opholdt sig i København under 
dens Belejring, og det var derved, at han kom til at vise 
Landet de vigtige Tjenester, der nedenfor berettes. Fredrik 111 
lod dem ej heller ulønnede, idet han gjorde ham til Admi
ralitetsråd, i hvilken Stilling han forblev til 1 Jan. 1680, men 
han havde da under Landets pengefattige Tilstand hverken fået 
Løn for denne eller for sin anden Stilling som Landsdommer 
i Fyn, hvortil han beskikkedes 2 Avg. 1661; han var også 
Assessor i Højesteret. Under Belejringen forstrakte han Kongen 
med store Pengesummer — han siger selv med nogle hundrede 
tusind Rigsdaler — , hvorfor han 1662 fik i Betaling Dalum

*) Hans Broder Niels Lassen var 1687 Forpagter på Hindsgavl (Rentek. 
Res. Prot. XIV, 118).



311

Amt i Fyn, ialt 2183 Tdr. 1 Skp. 2 Alb. Htkr., og Gods i Ru* 
gård Amt, ligesom 1664 en Del spredt Gods i Fyn, deri
blandt St. Knuds Kloster, i Sæland og i Jylland. Han fortæller 
selv i en Ansøgning 1687, at han på Kongens Vegne havde af 
Universitetet og andre lånt store Kapitaler til at betale den 
halve Måneds Fragt til de Skibe, der overførte de allieredes 
Tropper fra Holsten til Fyn, »som Gud ske Lov således lyk
kedes, at Folket ej aleneste kom vel paa Landet, men endog 
ved Guds nådige Bistand så plat slog den fjendlige Armé, at 
kun 3 Personer, som ej blev slagne og fangne, derfra kom, 
som næst det øresundske Søslag var den anden Nøgle til Fjen
dens Ligkiste«; for disse Lån havde Kongen lovet at holde 
ham skadesløs, men dette skede ikke, og han måtte selv betale 
Pengene tilbage til Långiverne, omtrent 10000 Rdl. Han indlod 
6ig imidlertid efter Krigen i mange Spekulationer, og Jordegodsets 
Værdi sank efterhånden, medens Skatterne forøgedes, og da 
han tilsidst ikke kunde udrede disse, ophobedes Restanserne 
således, at Rentekamret 1681 gjorde Udlæg i hans Gods for 
163000 Rdl. og igen fratog ham en stor Del af hans fynske 
Gods, hvoriblandt vistnok Dalum Amt, og det ikke lidet under den 
Pris, til hvilken han selv havde fået det. Det er vistnok i den 
Anledning, nedenstående Forsvarsskrift er forfattet forat vise, 
hvor skånselløst man var gået til Værks mod en Mand, der i 
den Grad som han havde gavnet sit Fædreland. Om det er som en 
Følge af dette, at man har skånet ham, vides ikke, men Ind
førslerne dreves ikke i deres fulde Udstrækning, og nogle År 
efter, 1688, vistes ham endog den særdeles Nåde, — ti den 
Tid var det kun af sær kongelig Gunst og Bevågenhed, at 
Staten betalte sin Gæld — at der blev gjort ordenlig Afregning 
med ham, hvorved det viste sig, at han endnu havde 35292 Rdl. 
tilgode, når hans tilbagestående Gæld fradroges. Ved Ind
førslen 1681 blev hans 4 Hovedgårde Grubbesholm, Kærgårds
holm, Egense Kloster og Grøftebjerg ufri, men 1688 hk han 
Tilladelse til, at de i 3 År måtte anses som fri Sædegårde, 
imod at han kompletterede deres Gods. Da ejede han desuden 
Dalum Kloster, St. Knuds Kloster, Hindsgavl, Krumstrup og 
Nørholm. Denne sidste Gård havde han 1686 fået i Gælds 
Betaling, men da var den ukomplet og han mistede derfor 
1687 Birkeretten dertil, som han rigtignok 12 April 1701 hk
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tilbage, da Godset nu var komplet, men neppe dog benyttede 
sig af. I sit Fødesogn ejede han Herregården Grubbesholm; i 
Anledning af, at der krævedes Skat af ham for Nørkjærgård i 
samme Sogn, gav han omtrent 1684 følgende oplysende Beretning 
om dens Oprindelse: »Den er bygget på en Holm, på hvilken hos 
Gården en Del af Jorden er beliggende, og som der ikke aleneste 
mellem Holmene og den anden Gårdens Jord var sidt, mor- 
adsigt og en lang Vej, at Gødningen med stor Besværing på 
samme Jord måtte føres, men Havfloden dem endog ofte i 8 
Dage på Holmen således holdt, at intet Menneskewkunde komme 
derfra, hvorover Jakob Grubbe, som Gården ejede for ungefær 
30 eller 40 År siden, resolverede Bygningen på det faste Land 
hos den fornemste Ager og Eng, som lå til Gården, at lade 
opsætte og kaldte den efter sit eget Stamnavn og Holmen 
Grubbesholm, men Erik Kruse, som var af hans Arvinger, efter 
hans dødelige Afgang på Skifte efter rigtige Lodder tilfaldt 
forskrevne af Jakob Grubbe byggede Hovedgård såvelsom Nør
kjærgård, som tilsammen var indlemmede, samt endel Bønder
gods, hvilket han 1661 til sine Kreditorers Afbetaling opbød, 
og som den ny Bygning, Grubbesholm kaldet, med den Jord, 
som ej lå på Holmen, til sal. Erkebisp Svane for 39 Td. Htkr. 
blev udlagt, og Nørkjærgård, som under et med Grubbesholm var 
Hovedgård, blev til Landsdommer Lange og Mag. Hans Rosen- 
berg udi Ribe udlagt, som var ungefær 201/9 Td. Men som 
Hovedgårdene fra seneste Krigstid både før og nogle År efter 
Matriklens Indrettelse gav Skat lige med Bøndergods, blev vel- 
bemeldte Erkebispens tilfaldne 39 Td. Htkr. angivet og hos 
Grubbesholm udi Matriklen indført og de andre 201/a Td. hos 
Nørkjærgård, hvilken udskilte Hovedgård jeg af Kruses Kre
ditorer mig tilforhandlede og igen samlede, så enten man 
nævner Nørkjærgård eller Grubbesholm, er det et og 1 Hoved
gård tilsammen1).«

Jens Lassens senere År blev roligere og han døde 1706 
på St. Knuds Kloster, 81 År gammel. Hans Hustru hed Mar- 
grete Lund, der må have været i Slægt med Hans Rostgård 
eller dennes første Hustru. Hans Mindesmærke er oprejst

*) Disse Notiser er for største Delen tagne af hans Afregning, der findes 
i Rentekamrets Arkiv, og af nogle kgl. Resolutioner sammesteds.
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paa Jægerspris og en kort Udsigt over hans Levned findes i 
den Anledning i Wegeners Beskrivelse af Abrahamstrup.

Nedenfor meddelte udaterede Skrift er, som alt er omtalt, for
fattet for at frelse ham fra Ødelæggelsen, der ramte ham 1681; 
Forfatteren nævner sig ikke, men kun at han da opholdt sig i 
Paris. Det findes i en samtidig Afskrift i Ny kgl. Samling i 
Folio Nr. 1333. Den lange med megen Lærdom spækkede 
Indledning, der dog ingen Oplysning yder, udelades.

Dend første Tjeniste.
Som jeg i mine Propositioner veil først maa fremsætte, er 

den kyndige opmuntring oc kraftige Animation, som hånd strax, 
oc samme Dag Fienden igjen i Landet indfalt, till itt heel 
forsagt Hjerteklembt oc Raadvilt Folck i Kjøbenhavn gjorde. 
U-anseetdet saa titt befindis som man siger: Faure ord fryder 
daarer, saa fandtis der dog saa stor visdom oc Virckning i 
Hans Faufre oc formanende ord oc tale, att Hesten, som er 
modigst oc der udi Fyr oc Flamme udi (!) icke løber haardere 
eller Faster naar dend faar aff Sporerne, end hans Skriftlige 
saavell som Mundtlige Formaninger, som jeg maa bekjende 
hafde efftertryck, blefve effterfuldte, Endog jeg veli veed, der vare 
saadanne U-naturlige gniere iblandt, som brugte Kolde oc Kul- 
dede Excuser i stæd for Liberale Resolutioner. Læser alle Krø- 
nicker igjennem oc seer, hvad slige opmuntringer hafve obti- 
nerit, der dog hafde været aff langt mindre oc ringere Motiver 
end Hans, som Hånd dog uden nogen Præmeditation Eætempore 
udi Wagten Condperede oc siden om Morgenen først Hans 
Exell. Hr. Rigs Hoffmester Hr. Jochim Gerfidorph, som der 
udi hafde sær Behag, ofverlefverede, hvorforre Hånd ej alleene 
oc med Egen Haand skref derpaa, iligemaader som Lasson 
50 Soldater att Werbe oc, saa lenge Krigen varede, under
holde, mens end oc med sær Jfver oc omhyggeligheed befor
drede det till samptlige tillstede værende Rigens Raads oc 
Kongel. Minisstris, saavell som andre fornemme Folckis Paaskrifft, 
hvilcken Formanings Skrifft Hans Kongel. MajL. Sal. oc Højlof- 
lig Jhukommelse (efterdi dend U-sigelige Nytte effter sig drog) 
udi stor Naade optog. Jndholden deraff finder jeg iblant mit 
Papir, oc er som følger:

J Ærlige Danske Mænd, Altererer Eder icke, att jeg till-



314

tager mig det, som En større end jeg skulle gjøre, J det jeg 
med en Liden tale , mens diß større Affection, vill bede oc 
bevege Eder; jeg Beder, J lader Oß nu viise, att Wi ere Dan
ske oc icke Vanslegtede! For en oc anden Pust oc Kugle- 
Bruus Lader Oß icke miste dend Reputation, Vore Fædre 
igjennem Jld oc Vand Oß hafve forskaffet. Hafver dog Danske 
Mænd stedze været deris Rette Herre oc Konge, J Liv oc Død, 
huld oc tro; Denne Berømmelse og ære-Navn ville Wi nu 
ingenlunde tabe, men, med Mod oc Mands Hjerte, Ærligen og 
Berømmeligen Maintinere', Lader Oß være frimodige, oc foragte 
de Svenskis baade List oc magt, Thi deris store Nafn, hvor- 
fore mange frygter, slaar ingen Mand affHesten; Hafver Voris 
Nation end udi nogle de førrige Kriege været ulyckeligere, oc 
tabt noget aff dend Respect, deris Forfædre Sig udi mangfol
dige maader med deris Keckheed Berømmelig hafver efterladt, 
da maa Wi derfor icke lade Hofvet oc Hjerte besvimme, eller 
gifve tabt; Her er Hofvedstaden, her er Hjertet, her er det 
gandske Blods Courage Consentreret, hvorfor en hver Ærekjær 
Tro Patriot oc Undersaatt maa føre Sig till Gemytt, hvorledis 
denne ubillige oc uformodentlige ofverfald kand hefnis; Thi 
hvor stor dend Svendske Konge end kand sjufnis for Frycht- 
agtige, saa vill Vi lade see , att Hand af Oß agtis kun alt for 
dristig. Har Hand sagt der aff, att Wii tillforn paaførde ham 
en Krieg u-tvungen, da nødis Vi jo nu J vort Fæderneland at 
forsvare Oß. Hafde Vi intet Haab, saa skulle dog dend fryet, 
Wi hafve for att nedknugis under Hans haarde Aag, tvinge Oß 
till att bruge Oß det allerbeste og Jfrigste Wi formaa, ja 
meget derofver. Lader Oß see, at Vi kunde forflytte dend Ære, 
Wi hafve aff Vore Forfædre, til Oß, Wore Børn oc effterkom- 
mere. En hvær ærlig Mand, som meener Hands Kongel. Majl, 
saa ønskelig en Herre, Sitt Fædreneland, sig Selv, sin Hustro 
oc Børn vel, sætte nu aid Frygt till side. J viide, att Penge 
ere Kriegs-Seener, oc alt det, som Undersaatter hafve sambiet 
J fred, maa de godvilligen gjøre forstreckning aff, naar u-for- 
modentlig Krieg paakommer; Lader Oß derfore æj alleene, med 
Jtt u-forsagt Hjerte, gaa Fienden Keck under Øjne, Fegte, oc 
aid Menneskelig Modstand gjøre, mens endock frembære Vore 
Middler oc Credit till Folck att Werbe oc underholde. En hver, 
som vill hafve dend Titul aff en Ærlig Patriot for all-gemeene
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Wellstand, Teigne her, hvor meget hånd godvilligen Sig vili 
till Erklære. Jeg tvifler ingenlunde, HERREN dend Rettfær- 
dige Dommere jo Oß vill vellsigne, oc saadanne Fredbryderis 
Dessein Naadeligen Kuldkaste. Nu er tiiden kommen, att En 
hver bæst kand oc bør att Viise Sin Konge, hvad for Bistand, 
hvad for klogskab, hvad for Reedebonheed der er i Hannem.

Der er ingen, som jo vill hafve ord for en god ærlig 
Fæderne Lands Mand; men lader nu Kongen faa dett att see, 
efifterdi tiden har gifvet anledning att fremviise Troskab oc 
Kjærlighed. Till Krieg vill der Besoiding, oc Besoldingen skall 
tages afif Skatt Cammeret. Men hvad det icke kand bringe till 
Veje, formodis en hver god oc fromm Patriot gjører Assistence 
udi, oc att jo ingen undslaar Sin hjelp. Naar Kriegen er endt, 
oc Fienden skendt oc ofvervunden, kand man med ære og 
Naade derfor igjen blifve belønnet, oc J som gaar andre for 
J ære oc Formufve, gaar dennem oc forre J Raad oc hjelp. 
Oppmuntrer dennem med Eders Exempler. Saa mange, som 
der er Jtt ærligt Hjerte udi, skal følge Eder efifter.

Jeg for min Person Erkjender mig, først att antage oc 
underholde 50 Soldater, saa lenge Krigen varer. Skrefvet J 
Wagten, (for Kjøbenhavns Slott) dend 8 Augustij 1658.

Jens Laßen.
Dette Skrifift kom for alle Belejredis Øjne, hvor Byens 

Manskab var forsamblet, oc alle, som hørde det, lagde det saa 
paa Hjerte, att mand efter dend dag icke saa eller hørde nogen 
u-behjertet. Saadan en Benevolence Capterede Hand med denne 
mere end Rhetorik Tale oc fri villige Erbjudelse, att en hver 
var ferdig i Modet, som icke kunde være saa resolverit i Mun
den. Det var det Første, hvorledis Hand Ofvertalte Folcket saa 
Hastig, hvorfor enhver burde icke at tale Hannem anderledis 
paa end lofifligt, Men jeg maa lofve Hannem for

Dend Anden Sær Tjeniste,
Hvilket jeg hafver fra en god Venns Haand, der i Belejringen 
optegnede alt hvad der passerQåe^ og hafde saadant efifter Rigs 
Hofifmesterens information. Der Fienden nu kom for Staden, 
oc der var saadan confusion, att mand icke viste, hvad mand 
først ville angribe, antog Lasson een Pladtz imellom Castelet oc 
Byens Vold att fortificere^ som intet Menniske keerde sig efifter
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oc var ved 200 Alen lang, hvor alt det Svendske Rytterie -Es- 
quadronvns kunde hafve indredet, efftersom der var alldeelis intet 
i Vejen, som hindrede dem, oc foruden att der var ingen Vold, 
var Vandet udi de Anfangede Grafver paa dend fornefnte Sted 
icke qvarteer dyb, mens Lasson for Hans Maj^ oc det Kongel. 
Huusis Vellfærdt oc tjeniste om hyggelig oc Aarwaagen udi 
en Hast forskaffede Nogle Hundrede Brygger, Ammager oc an
dre Vogne, som Hånd der i plantede, indtill Hånd samme pladz 
bedre kunde lade fortificere, lod saa om anden oc paafølgende 
dage dend med 3 Radder tycke Eege Peele med Jern beslagen 
forsickre, som æj alleniste med store Jern-Angeler ofven paa 
blefve forsjufnede, mens endock med 4 Tum Eege Plancker be
klæde, paa det Soldaterne inden fore kunde vere fri for en 
Musquete Kugle, lod oc strax forfærdige Jtt Gallerie imellom 
hver rad pæle, at Soldaterne æj alleniste derpaa kunde staa oc 
fegte, mens der ved Hafdis end oc en trei dobbelt Communica- 
tion imellom Castellet oc Byens Vold, foruden att en deel Skraat 
Stycker paa hver Rad pæle blefve satte, med meere, oc hafde 
det icke Skeed, er det utviflagtigt, at Fienden heller hafde gaaet 
ind, hvor intet var udi Vejen (som af de Svendskis anslag, be- 
skrefvet i Lejer-Krantzen, er ett see) end til Woldene, som baade 
vare Pallisaderede oc med Stycker oc folck besatte. Denne 
Expedition ansaa Hånds Maj! med heel Naadige Øjne, Com- 
menderede Lassonsfelicitet oc færdigheed oc ynskte, mand hafde 
fleere saadanne Mænd. Men som der er afvind-sjuge Folck 
ofver alt i Wærden, som icke kand taale, att Solen skinner i 
Vand, lod sig en fornemme Officerer finde, som derofver sig 
saadan Harme tilltog, att Hånd saadant æj selv hafde kundet 
paa finde, att Hånd engang søgte Lasson paa Lifvet, saa der 
som Rigens Admiral (heller oc Gud Selv, som holder Håand 
ofver en Nehemiam) icke hafde været tillstede, hafde Hånd 
skutt Hannem ned, som Hånd kom gaaende hos Rigens Admi
ral uden Gewehr, oc Officereren var till Hest med Pistoler for 
Sadelen, men Gud vilde icke hafve Hannem saaledis omkom- 
mit, der skulle komme Byen till videre Hjelp, oc gjøre

Dend Tredje Tjeniste.
Per Discours Hafver jeg aff en, som jeg dog viste icke 

at være Lasson meget Gunstig, ladet mig herom saaledis be-
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tjene: der Møen ofvergick till de Svendske, Retirerede Sig 14 
Skuder der under Landet, som med Landsaatternis beste 
Godz laa Sejglferdige, men som de med en Synden Vind søgte 
till Kjøbenhavn sig att Salvere^ oc de vare ved Dragør, ud- 
Commanderede de 5 Svendske Orlogs Skibe, som laa tæt ved 
tønden paa Kjøbenhavns Reed for Ancker, en Galliot med 8 
stycker, att gaa dem imod att Erobere. Gallioten var ocksaa 
wit avancerit) att Hand nesten var ved Castrup Knæ, imidlertiid 
kom Jens Laßen saa ungefehr Ridendis till Toldboden, oc der 
Hand saadant fornam, resolverede Hand Sig strax i en snarhed 
(efterdi der var fare i forhaling, oc tiiden icke toldte att søge 
Kongel. Ordre) at begifve sig uden for Toldboden, hvor tvende 
Vore Skibe, Linormen oc Sorte Rytter, till Vagt vare be
stillede oc ufortøfvet lod hale en ballasted Krejer om borde 
med Rytteren, tagende der af 4 Metal Stycker, oc satte paa 
Krejerten, samt 30 Mand. Derforuden tog saa self en Norske 
jagt Oberst Hoffman tillhørig, med 4 Falckenetery som kunde 
Rois med disse tvende Fartøj vellbesadte med Hollandske Bodtz 
Folck, som Hand altid hafde till sin Haand, oc Soldater af! 
Skibet, Lasson ofver Refs Halen, det nermiste Grunden mueligt 
var, Avancerede till att søge Gallioten oc de fornefnte 14 Sku
der att bringe in SalvO) hvilcket oc med god Succes skeede; de 
Svendske Skibe fyrede æj alleniste Skarpeste mueligt paa samme 
udgaaende Fartøj, mens gafve Sig endock alle 5 foruden Galli
oten till Sejls, icke diß mindre forfuldte Lasson uden nogen 
frygt Gallioten mit i dend Svendske Flode, oc foruden 14 flyg
tige Skuder indbragte 3 Rostocker med 011, Brød oc anden 
proviant^ oc tog dem saa alle saa gott, som aff Fiendens Strube, 
Byen till glæde oc Soulagement) Fienden till fortræd oc Despect. 
Dette som jeg sagde, motte en Landsdommers icke Synderlige 
gode Venn fortælle mig, hvorpaa mig Jndfalt, for att gifve 
Hannem bedre fornøjelse i Mandens Person,

Dend Fierde Tjeniste,
Som en, ved døden inden udgangen aff Belejringen aff- 

gangen, hafver indført i it Skrifft, hånd meente at vilde lade 
komme for Ljuset, oc findes i min være till Befordring, om 
Gud vill, jeg maa blifve saa lyckelig engang, att sætte mig ned 
k Danmarck.
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In janvario 1659 gjorde Lasson Kongen oc sitt Fæderne- 
land en inæstimabel Tjeniste: der kom Breff fra Hans Rust* 
gaard, hvilcket Lasson Selv till Hånds MajL jfverlefverede, for- 
meldendis att Fienden nestfølgende Natt med Sitt heele Ca- 
vallerie imellom Toldboden oc Christianshavn ofver Jsene Sig»
vilde Jndsnige. Ringe middel var forhaanden det att forre- 
komme, for dett store Nattemørck, dend strenge knog oc Snee, 
dett udmattede Borgerskab oc forfrøCne ringe Bodsfolck, som 
samme dag saaledis hver ved Egen Post var forkummet, att de 
lidet eller intet derved kunde udrette.

Hånds Maj^ lod strax opfordre Felt Herren oc Obriste 
Fridrich Turefien, for hvilcke hånd først proponerede, om det 
var mueligt, en breed Waage strax kunde gjøris, till denne de- 
ris forrehafvende att studtze, mens som det samme dag var it 
grueligt Guds Vejr, oc Soldatesket, saavellsom Borgerskabet 
formedelst samme haarde Vær oc Jsning, hver for sin Post, 
var ofverkommen, at det gjordis Umueligt, blef resolveret att 
sette General Lieutenant Hans von Allefelt med det ringe 
Haandfuld Folck Rytterie udi Staden hafdis, ungefehr 250 Mand, 
ved Jslandsk Compagniets Reberbane, saadan Fiendens forsætt 
at forhindre. J saadan Iil kunde her veil være saadan Per- 
pleæitet^ at en Argus icke kunde strax see oc Penetrere alting. 
Men see! Her lader sig Lassons Acumina atter tillsjune: Hånd 
saa veli, at der var icke nogen Eng Pladtz att trenge sig igjen- 
nem, mens en stor oc viid Districht aff nogle 1000 Alen, hvor 
for Hånd holt det for umueligt, at dend heele Svendske Magt 
ved dette ringe Folck kunde faa nogen considerabel Resistence. 
Hånd fatter strax dend resolution, end effter klocken hafde 
slaget fire om Afftenen, at gjøre det som sjuntis u-mueligt 
muligt. Hånd ved forregaaende subtile opmuntringer fick ofver 
600 Mand aff de Hollandske Skibe, som laa ved Toldboden, 
icke uden sær Dexteritet oc Bekostning , som Hånd aldrig saa 
paa, mens en heel hob udi Belejringen hemmelig med udret- 
ted ved disse, i det Hånd selff begyndte med en Øxe (de an
dre hafde Hånd ladet forsjufne med Øxer, Bodshage oc Drage) 
at hugge i Jsen, som mesten var en Alen tyck, fuldbragte Hånd 
sitt forrehafvende, oc førend Klocken slog thi om Afftenen, ind
førte Hånd sitt Waag, som [var] 44 fod bred, udi Christianshavns 
Grafs Waag. Det skulle ligge en stor Admiration paa denne
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forrettning, dersom mand vilde agte, hvilcket gruelig Himmel 
knog det var, saa megtig, at ald dend tiid dette forrettedis, 
blefve de Jsende folck icke aff den (!) nær hosliggende Orlogs 
Skibe en gang fornommet eller anrobt, men hafde største Be
sværing oc u-mag at faa folck for en dag paa itt aff Skibene, 
som kunde laane dem nogle Skuffer at skuffe det Snee af 
Vejen med, som paa nogle Steder i Dynger sammenføget for
hindrede dem udi Jsningen. Hans von Alefelt, som ved saa 
mange (!) gjenkomst fra Weckningen, først fick at vide, at Hånd 
nu hafde en breed Vaag imellom sig oc Fienden, blef icke 
uden Aarsag meere end gemeen glad, oc gick samme Afften 
med Lasson till Kongen, for att gjøre Hånds Majl difi Roligere 
en Natt, imod forventede U-ro, ved dets Beretlelse. Majten opptog 
samme Action i stor Naade, men i langt større, der Hånd om 
Morgenen selflf recognocerede Fiendens gandske Magt at hafve 
været paa en A/wsgu^-Skud nær waagen, oc ved dend allene 
blev tillbage holt; siden dend tiid blev Lasson bunden , dog 
med en hjertens god villje, icke alleniste till dend, mens endock 
dend heele districht fra Toldboden, forbi Brøgerset, oc indtil! 
Bullvercket ved Dronningens Hafve, dend heele, ja paafølgende 
Winter at lade Jise. Jeg er forsickret paa, at dersom Hånd 
kunde hafve forrettet alting alleene, Hånd hafde gjort det, oc 
Hånd alleene saa meget ved Sin Windskibeligheed som , jeg 
vill icke sige , hvor mange. Fienden fick en Tidende deraflf, 
der Stormen skeede, thi Hånd hafde der iblandt andet trende 
Waager, som hver tredje dag om Wexledis at Jses, saa hver 
natt var en aaben Waag, Een med temmelig sterck Js, og dend 
tredje saa sterck, att dend mod Afften der effler kunde tjene 
at Jses. Dette kostede Hannem meere, end Hånd nogen tiid 
lod sig mercke, efltersom Hånd det altid ved Hollandske Bods- 
folck, som gjør intet uden Haanden for dem fyldis, lod forrette* 
Det er saa med Affection oc en ærlig Ambition, ære oc Profit 
leggis i Balance aff dem, men ære Wejer ofver for dend nytte, 
Kongen oc Landet derved skeede; contenterede Hånd sig saa i 
Sit Hjerte, att hånd hafde icke nogit Øje att kaste paa noget 
andet. Kandskee der kunde findis nogen, som kunde forrevende 
en anden alt att kunde hafve gjort det samme, men om en 
anden i saadan troubles Tilistand kunde hafve fatted oc fundet 
saa hastige resolutioner oc grebet lige saa dybt i Pungen, der
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om Disputer™ endnu, som mand da hafde detz contrarium] jeg 
hafver med fortrydelse, i henseende till saa from, flittig oc fast 
(dog med Højest forsjufn) forvofven en Mand erfarit, att nogle, 
hvis Skrueløse Hjerne, som sjufnis at være Lodede med qvæg 
Sølf, tillstede intet, uden hvad deris Egen ubesindige Selfvillig- 
heed dennem tillsiger, oc Resicere alle gode Raad oc Recom- 
mendationer, fylde nu med snack oc irraisonable forslag Ge- 
macker oc Stuer, som æj med en finger Byrden ville anrøre; 
der maa dog være i saadanne en meget ond Natur, som vill 
Causere dend Mand fortræd, der affvendte ved dend Højestis 
Bistand saa megen baade Fare oc fortræd. Der jeg med en 
u-partiske for nogen tiid siden talefde] herom, oc iblant andet 
ynckede mitt kiere Fæderne Land, om noget (hvilcket Himme
len affvende) skulle paakomme, oc iblant andet motte sige, 
hvem vill veli saae i dend u-frugtbare Sand, hvor Hånd veed, 
Hånd icke alleniste icke kand forvendte en god Høst, mens 
endock saa maa forlade sig paa at forliise sitt arbejde oc sin 
udsæd, da blef mig gifven til gjensvar, at Lasson dog endnu 
var saa ærlig en Patriot, som Hånd nogensinde var, oc att 
Hånd icke, om det kom dertill, skulle beviise Sin troskab oc 
flittigheed mindre end tillforn, oc efftersom den samme, jeg 
hafde slig conference med, saa veil, at jeg aff alle sambthaler, 
wi nogle ganger hafde med hinanden, icke hafde større Plaisir 
i noget, end at høre om mitt Fæderne Land og dend Tjeniste 
dend kunde* skee, meddeelte Hånd mig dette skrifftlig, oc som 
jeg lod mig forlyde , att jeg ville optegne Særdeelis Lassons 
Bedriffter, Gaf Hånd mig, hvor Hånd oc fick dend

Dend Fembte Tjeniste,
Lasson gjorde; der vifie Kundskab indkom om Stormens 

resolution, saavell som effterrettning, paa hvad Stæd Fienden 
Byen vilde Attaquere, gjorde Lasson en u-troelig stor Tjeniste 
den 9 Febr. 1659. Klocken 11 om Afftenen fick Kongen 
Skrifvelse, at Stormen neste Natt dereffter skulle andgaa ved 
Lønngangen, Stalden, Bryggerset, dend lange cortijn oc Dron
ningens Bollwerck; dille vare nu de allerslettiste Poster, der 
hvercken med Stormpæle, fornøden Bullwercker, eller Grafver 
var forsjufnede. Her søgtis Middel att faa Spanske Ryttere (oc 
jern Kjæder at henge dem udi) runden omkring Wolden paa
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fornefnte Stæder, men ingen viste hertill nogen raad, thi alt det 
Tømmer der var i Byen, var lenge tillforn till Pallisadør oc 
anden høj fornøden Verck medgaaen; Lasson blev kaldet samme 
Natt paa Slottet till Kongen oc med Sin Sædvanlige kloge 
Hjerne oc Raad lindrede den der ofver hafvende store Bekym
ring , J det Hånd strax forsickrede Kongen om dobbelt saa 
mange Spanske Ryttere, som Felt Herren till tvende Konge- 
Rigers Maintien begjærede, hvortill Hånd samme Natt 180 
Tjufve Alen Bjelcker, med den maade att tale, hvor ingen var 
till veje bragte, at de førend dagen Skinnede laa ved Stalden 
med fornøden store Steenlegter till Spolerne oc førend Klocken 
12 hafde dem med jern Kramper oc Ringe færdige at hengis 
omkring Wolden, mens hvor Lyckelig Hånd frem for alle an
dre var udi en hast att paa finde Middel, att forsickre Hånds 
MajL om store Jern Lencker, att henge alle difie Spanske Ryt
tere udi, blev med liige forundring oc Glæde annammet, effter- 
som Hånd æj alleeniste flyde Spandske Ryttere færdig, mens 
endock Ringere end to timer ofver 90 lange Jern Kjæder oc 
fornøden lange jern Boldter, hvormed de inden paa Woldene 
fast gjordis, forskaffede, saa de Spandske Ryttere førend Kloc
ken halfgaaen fire om efftermiddagen, hengte Skrap om Wol
dene, oc foruden att Woldene der runt omkring med Spandske 
Ryttere blefve behengte, blev dend største deel aff Bryst-Werc- 
ket end oc med Spaødske Ryttere ofven paa besadt, saa der 
Fienden samme Natt Klocken Jtt ankomb , motte Hånd med 
Skam oc Skjændsel, skade oc stor forliis blifve liggendis, oc 
de som blefve lefvendis, Wiste att sige, det Hafde Mand Las
son for att tacke, saa veil som andre brafve oc berømmelige 
Tjenister, jeg har hørt, hvor Hånd ved en Sær oc subtil Inven
tion^ der Fienden Kjøbenhavn alt det Vand, som ved Render 
førtis udi Byen, hafde affskaarit oc betagit, ligevell bragte 
Grafverne saa fulde aff Vand, at det oc i dend allertørriste tiid 
om Sommeren løb øfver, oc Fienden i Løb Grafverne svarlig 
incommoderede, hvis sammenløb de icke kunde begribe; jeg 
hafver hørt om 3 Orlogs Skibe, Hånd mindre end 16 timer 
paa Jtt importante anslag fick udrettet, uden En Dalers be
kostning for Kongen; jeg hafver hørt om det store Kurske 
Skib, som Hånd ringere end Sex dage fick færdig, som andre, 
der gjorde stor Profession aff Søen, oc var Høje Officerer, for-

Danske Samlinger. IV. 21
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soer at kunde skee, ja har hørt, att Een aff dem vilde lade 
Skjære Øre oc Næse aff Sig, om det en Maanet kunde færdig 
gjøris. Jeg har oc fornummet, at Hånd gaf anslag, hvorledis 
Hånds Kongel. MajL Sig skulle bemøje, Bornholms Undersaatter 
att Persuadere det Svendske Aag att affkaste, oc som Hånds 
Maj*; saadan saavell som andre Hans gode anslag Agreerede, 
motte Hånd samme Afften forslaget gjordis, strax Selv Concep- 
ten till Animations brefvet opsette, som paa timen blev Reen- 
skrefven, oc aff Hånds Majt underskrefven, hvormed Hånd Sin 
Kjødelige Broder paa En liden Norske Fyrre Jolle, som 4Mænd 
roede igjennem dend Svendske Flode, som laa for Kjøbenhavn, 
samme Natt affærdigede, der formedelst Guds Sær bevaring æj 
alleeniste veli did kom , mens sitt Werf endock saa lyckelig 
forrettede , Efftersom Hånd Hannem hafde indprædicket, med 
hvem Hånd skulle Conferere, Saavellsom Hvad Hånd dennem 
hos brefvet Mundtlig skulle siige, at Festningen saavellsom 
heele Landet fra dend Svendske Regjæring faa dage der effter 
blef befriet, Guamisonen till Kjøbenhavn aff undersaatterne 
hennført, oc som fanger, tilligemed Landet, Hånds Kongel. 
Majl forærit. Det er mig ocjfuldkommen bevist, att dend 
Credit, som Hånd udaff Sin Hjerne udspandt, oc till det Kongel. 
Huusis Conservation Employerede, var æj alleniste u-trolig stor, 
mens endock saasom Miracler der ved udrettedis. Thi naar 
ingen Penge hos nogen i Kjøbenhavn (som for Kongen oc 
alle deB Jndbyggere da motte tjene for ald Værden) var att 
bekomme, Slog Lasson aldrig Fejl, endten med Penge, Raad 
(som Hånd var meget lyckelig med) eller andre Hans Gjernin- 
ger, saa alt, hvis Hånd lagde Haanden paa, oc sig forretog, 
hafde Hænder oc Fødder, mens det ved jeg der hofi, at Hånd 
æj der ved spandt Silcke, Efftersom En Hollænder, hvilcke (!) to 
dage for belejringen med^en stor Summa Penge i Ducaier udi 
Kjøbenhavn indkom , aff hvem Hånd tiid effter anden 36000 
Rixdr. opptog, mig Selv har tilisoret, at Hånd lofvede oc gaf 
Hannem 24 Procento till Aarlig Rendte aff samme opptagne 
Summa, oc att Capitalen, sampt rendten, inden tre Aars forløb, 
tillsammen var blefven betalt; der imod er mig aff En Hans 
Confidenter gjordt forsickring, at Hånd æj to Procento aff det 
Gods, Hånd derfor till betaling bekommet igjen, Nødt hafver. 
Jeg ved æj till fulde att Specificere alle Particularia i Hans
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Actioner (Som, uden Contenta aff forskrefne, vare utallige) mens 
det veed jeg, att de baade for Kongen oc mange vare Admi- 
rable^ oc er beklageligt, att dette, oc alle andre Hans Conduiter, 
oc gjennem drifvenheeds klare Demonstrationer or skjuldte for 
Hans Øjen, som forundrer sig Alleene ofver dend Hannem 
gjorte Naade, oc seer icke Engang paa alle Hans Mangfoldige 
Tjenister, Hånd Personlig oc Prisværdig Gjorde, æj heller seer 
Hånd till saa mange Tønder Guld, Hånd til Dronens oc Scep
terets Behold till Weje bragte; Alle Hans Forrettninger ynskede 
jeg att viide, att jeg dennem Her (for andre att Animere) kunde 
Opsette; det for nogle Aar gaf mig en sød fornøjelse att Høre 
Lasson tiid effter tiid Promoverit J En bestilling effter En 
anden, som det oc er mig heel veli Witterligt, med hvad dex- 
teritet, fomufft oc Reedeligheed Hånd var Admiralitets Raad, 
hvor Xantus nu alleene skal forrette alting, saa Æsopus intet 
kand faa att gjøre; Hvorledis Hånd Hafver været Assessor J 
Højeste Rett oc Landsdommer udi Fyn, der om kand deris 
Klagemaal vidne, som Hafver saufnet Hannem; jeg motte 
spørge Een, som refererede dette, hvor det var kommen, oc 
fick att høre: der er ingen saa u-skyldig, att Hånd jo maa høre 
Jlde, oc ingen saa Malitieus^ der er jo nogen, som roser Han
nem, der ere mange, som dømme dend Rettfærdige, oc icke 
faa som Rettferdig gjøre en fortredelig, som sige ont att være 
gott, oc gott ondt. Jeg gaff Hannem herpaa till Replicque, det 
jeg Nyelig hafde læst: det er icke gott at tale ont om dem, 
Wi kjende onde, Det er Værre att dømme ilde om dem, der 
befindis gode; Vi talte længe med hver andre hiid oc diid adt- 
skilligt der om, som jeg icke her vill besværge Læserens Ørne 
med; till Hans forfølgere, som arbejde paa att gjøre Ham 
odieus oc Stjæle Kongens Naade fra Ham , Hvo oc Hvor de 
ere, endte jeg saaledis Min tale: Hører J Misundelige! Har i 
gjort noget som denne Ærlige Mand? Kand oc vill J? Viide J 
oc veil, hvorledis J skulle Skicke Eder der i till Majestetens 
interesse oc det gemeene heste, som denne ærlige Patriot al
ting fast i belejringen hengte paa Hannem, som Hånd med 
saadan fuldkommen Lyst oc villje bar oc Tollererede^ at dend 
heele Kriigs tiid, ofver 3 Aar Continuerende, sjufntes for Han
nem, (som effter Hans Egen Mund er sagt) som det hafde 
været saa mange maaneder. Jeg ved i sandhed icke, hvad jeg 

21*



324

skall sige, eller aff hvad Skæbne det skeer i Wærden, att Folck 
nu ere saa Præjudicerlige oc ofver andres Meriter fortrydelige, 
andris klarheed brender en deel, oc disse Natt-Ugler kand icke 
see paa Straalerne aff Solen, dennem som de icke (i Hvor me
get de stræbe) kand naa, dennem, som de Despererer i Godheed 
oc Fornufft att kunde ligne, will de dog uden Raison oc Billig- 
heed hade, touchere oc effterstræbe. O Hvor U-lyckelig ere de, 
som ved deris Dyd oc Fortjenister ere blefne lyckelige, effter- 
som de hafve saa mange, der seer Skjæfft, endten for de ere 
gode eller for de Nyde det gode, Naturen bjuder jo at Elske 
dem, der Elsker Kongen oc Fæderne Landet, hvor meere end 
Corrumperit maa da Naturen være oc løbe afved om, naar 
dend skall hadis oc forfølgis, aff hvem Kongen oc Fæderne 
Landet, i saa Wanckelbare tiider, med saa stor Hazard saa 
Hjertelig oc Kjendelig Elskis; jeg kand intet andet, end yncke 
Hannem oc ynske, at dend fromme Monarch kjendte baade 
Hannem oc Hans Fiender; det ved jeg oc enhver, som bær 
nogen skyldig Affection J Sitt Hjerte for Kongen oc Hans 
Lyckelig Regierung, med mig ynsker ofver alle dem, som dette 
Læse oc ynske ... skis langvarig oc fornøjelig Ære, Glæde oc 
Lycke aff

En Hånds Kongel. Maj^ Allerunderdst.
Landbarn oc alle Redelige Patrioters, som Meene 

Kongen oc Fæderne Landet Trolig oc well,
Flittigste Forbedere,

J it fremmet Rige, hvor Hånd 
har ophængt Sin Glædis harpe.
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Synsforretninger over Hamniershuus Slot.
Ved Cand, theol. Julius Paludan.

Hammershuus interessante Slotsruins Historie er saa dun
kel og saa lidt hehandlet, at det end ikke er opklaret, naar 
Slottet er opført, eller hvorledes det efterhaanden er hensunket 
i den Grad af Forfald, hvori vi nu see det. I sidste Hen* 
seende vilde det maaskee kunne have sin Interesse at blive be- 
kjendt med en Række udførlige Synsforretninger over Slottet, 
der vise dets Tilstand og grundige Forfald fra 1682 til midt i 
18de Aarhundrede, da Thurahs Plan og Afbildninger, (fra 1736 
og 1754,) stille os den endnu klarere for Øie. Beretninger 
om disse Syn over Slottet findes blandt Amtmand Urnes bornh. 
Saml., som Manuscript, i Additamenta in 4to Nr. 342, paa 
Univ. Bibi. Den første er:

I. Extract af en allern. anbefalet Commissions Forretning, 
holden af Landsdommer Matthias Rasch og Chr. Maccabæus 
til Schousholm, for at besørge og overvære det Amtmand 
Gedde overleverede Amtets Documenter, som og alt Andet un
der dets Jurisdiction henhørende, saasom Hammershuus Slott...., 
men i Besynderlighed hvad Kongen tilhørte, tilligemed Skovene, 
af 24de Augusti 1682.

A. Af Hammershuuses Bygning den Tiid efterfølgende. 
1. Porthuuset ganske forfalden. 2. Murene medTaarnene og 
Rondelerne1) ganske brøstfældige og mange Stæder nedfalden. 
3. Det store Huus i øster og vester, hvorudi Kirken, Heste 
Møllen og tvende Saler behøve Reparation. 4. Taarnet, hvor
udi Mauritius2) haver sit Fængsel, udi den øverste Ende er

De runde Skydetaarne i Ringmurene.
’) Vistnok Manteltaarnet. Tydskeren Lic. jur. Mauritius indkaldtes for som
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Rustkammeret behøvende Reparation. Ovenover benævnte Fæng
sel et Loft etc. behøvende Reparation. 6. Et stort Huus i 
øster og vester; paa den søndre Side af samme befandtes at 
have været et Taarn paa hver Ende; nu ganske øde og 
forfalden, dog den meeste Muur kan endnu hielpes. 7. Koe 
Længden sønden for Slottet, 15 Stolperum ganske øde. 8. Et 
Stykke i sønden og nør imellem begge forbemeldte Længder, 
samt et Taarn og er sprukken. 9. Stalden i Gaarden 7 Stolpe
rum ganske væg (Sv. vek?). 10. En Længe 15 Stolperum vester 
i Gaarden, haver været Stue og Kiøkken Huus, af Leer Vægge, 
gammel og vil endelig repareres. 11. Brygger Huuset østen og 
vesten, ganske forfalden. 12. Et gi. Hønse-Huus ganske for
falden. 13. Smedien, 12 Stolperum, staaer paa Fald. 14. Kir
ken ikkun liidet brøstfældig. 15. Den store gi. Heste-Stald gan
ske øde, forfalden og borte, undtagen noget af den nederste 
Muur. 16. Lade Længden staaer paa Fald. 17. Et gi. Huus 
mod Porten paa den østre Ende ganske øde. Ingen kan min
des hvortil haver været. 18. Kætten et Batterie ganske for
falden og neppe kan hjelpes.

B. Slottens Skove.
Et Stk. Skov mellem Slottet og Sandviig ganske øde, borte 

og ruineret. Nok befandtes der 29 Træe Stomper, som vare 
Toppen afhuggede og kunde ei agtes for nogen Skov. Et Stk. 
Skov i Koedammen; der er ei uden 5 eller 6 Træer, dog ei 
nogen som nyelig afhuggen.

C. Inventarium i Kirken.
Et Par Lyse Stager. En ubrugelig Messe Hagel og Messe 

Skiorte. En liden Tin Kalk; 2de af si. Fuchs’s1) og Frues 
Vaabener; en Tavle iliigemaade med hans Vaaben paa og 
C5tus.

Generalfiskalens Assistent at føre Sagen mod Griffenfeldt, og hans hade
fulde Anklage var en Hovedaarsag til den haarde Dom over Griffenfeldt. 
Aaret efter, 1677, anklagedes M. imidlertid selv for Majestætsforbrydelse, 
Meened osv. og blev ligeledes dømt til Døden, men benaadet med Fæng
sel paa Hammershuus, hvor han nogle Aar efter siges at være „levende 
opædt af Luus og Madiker i et fuult Fangehul.“ Efter Ordene i Texten 
at dømme synes han endnu at have levet 1682.

*) Adolf F., Søn af Gaspar F., tjente i Trediveaarskrigen, og siden som 
Generalmajor og Gommandant paa Ghristianshavn, i Kjøbenhavns Be-



3TI

Derefter følge Beretninger om Landets kgl. Vildbaner og 
Gaarde osv., som her ere uden Interesse. Efter Documentets 
Slutningspassus er Landet ved dette Syn af Amtmand Gedde 
overleveret til Oberst, Ober-Commandant og Amtmand Bendix 
v. Hatten1). Beskrivelsen er dateret Rønne 20 Marts 1683.

II. Anno 1698 den 12te Januarii haver jeg underskrevne 
tilligemed- mine Ober- og Under Officerer efter Velædle og Vel- 
baarne Hr. Bugenhagens2) til mig udgivne gunstige Ordre, som 
jeg af Dato 10 Januarii sidstafviigte er beordret at besyne og 
besee Hammershuus, som det nu forefindes. NB. Marginalnote, 
formodentlig af Urne: Vice Commendant Major Brunov i Com- 
mand. Bugenhagens Tiid og siden efter Vice Commend. Amts
hoff3) have holdet slet Huus med Hammershuus og betient 
sig af Træværket i Brændsels Trang, og der skal ei være ble
ven for Alvor talt derpaa.)

Først paa Matlehuus Gaarden4) 4 Stolperum yderst, som 
er reent borte, Bielker og Loft under og oven, nok Stolperum 
som Lofterne ere nyelig afbrudne, og ingen Dør eller Dørkar 
befandtes.

leiring. Commandant paa Hammershuus 1660—62, bekjendt for sin 
slette Behandling af Ulfeld og Eleonora, da de sade fangne der, hvor* 
for han, efter at være forflyttet som Commandant til Nyborg, snigmyr
de des paa en Reise 1662 i Brygge af Ulfelda Søn Christian.

*) Cancelliraad Chr. Gedde, Amtmand paa Bornholm fra 1678, blev for
flyttet 1682 og afløst af Oberst, Commandant og Amtmand B. v. Hatten, 
g. m. Marie Lillienskjold, f 24 Marts 1685 paa Leensgaard i Østerlars 
Sogn.

*) Andreas v. Bugenhagen g. m. Anna Margrete v. Gutzow, Vicecommandant 
1692 til 2 Sept. 1694, Commandant 1694—99; var i Slægt med Re
formatoren.

8) Efter Thura var Gottf. Ludvig Bruno Vicecommandant 1699—1711 og 
Joh. Georg »Ambschoffs« 1711—1723. Af den Førstes Functionstid fal
der altsaa høist ca. 1 Aar sammen med Bugenhagens Commandantskab, 
og det ovenikjøbet først, efterat det her omhandlede Syn er afholdt. 
Man seer derfor ikke ret, hvorfor Urne under dette Syn indskyder en 
Note om en langt senere Ødelæggelse af Slottet.

4) Mantelgaarden, den inderste Slotsgaard, saaledes benævnt af Mantel- 
taarnet. Mærkeligt iøvrigt at dette Navn bestandig skrives feil, III, 1 
Matele Taarn, hvorover Urne etymologiserer uden at kjende det i Tra
ditionen forvanskede oprindelige Navn. IV Mattele Taarn.
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Thulle Moders Cammer (Marginalnote s. ovf.: Thule skal 
have været en gi. Constabel Kone, som havde sine Værelser paa 
Hammershuus.) Vinduerne og Vindues Karmene ere borte med 
Dørene tilligemed hvad tilhører, og det Mellem er borte med 
Loft, toe Kammere borte, hvis Loft og Deeler som for haver 
været.

Udi det Kammer, som Jfr. Thott var udi. (Marginalnote: 
Jfr. Thott var som Arrestant hid indsendt, kom siden til Rønne 
og døde der.)1) Der ere borte Vinduerne og Vindues Kar, 
er ganske ruineret og over Trappen Vinduerne og Vindues 
Karrene ganske borte.

Over Salen. 2 Spænder borte, derforuden Lægterne borte 
over 2 Stolperom.

Over Rustkammeret. 2 Luger med Karrene ere ganske borte 
og udbrodte, den Dør til Salen til Opgangen er ganske borte 
med Hængsler, Laas og altsammen.

Paa den yderste Sal. Ere Vinduerne med Karrene og Vin
dueskarmene ret reent borte, og det 4de er Vinduet borte, men 
Karret er den

Paa den anden Sal. Er tvende Vindues Kar med Karrene 
ganske udbrodte og borte; den søndre lille Lade Længde, 5 
Stolperom er nyelig afbrudt; een Bielke, et Spænde, 3 Løs- 
holter, 2 Stk. Leyder over et Stolperom og Tagredsel med 
Lægter og Tømmer ere ganske borte.

Stald Længden. 3 Stolperum over den søndre Side med 
Tag og Tagredsel er nyelig afbrudt og ruinerte tilligemed den

*) Om denne Dame have nærmere Oplysninger ikke været at finde. I Hof
mans dsk. Adelsm. v. Sandvig nævnes paa en af de thottske Stamtav
ler en Sønnedatter af den berømte Tage Thott til Næs, Datter af Anders 
T. til Sierkjøbing og Elisabeth Rosenkrands, nemlig Margrete Thott, som 
„skikkede sig ilde.4* Hvad Tiden angaaer, saa døde Margr. Thotts Far
broder Otto T. til Eriksholm 1643, og hendes ældre Broders, Tage T. 
til Sierkjøbings første Frue Clara Sparre f 1636. Efter Texten, der 
ellers helt igjennem bruger Præsens, men her „det Kammer, som Jfr. 
Thott var udi,« er hun 1698 ikke mere fængslet paa Hammershuus, 
men det kan ikke være meget længe siden hun sad der, naar Kamme
ret endnu nævnes efter hende. Det maa da staae hen, om denne Mar
grete Thott, der synes at have levet i det 17de Aarhundredes første 
Halvdeel, kan være identisk med den her nævnte Arrestant.
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østre Gaul nedbrudt. Alle Spiltove over 5 Stolperum er ganske 
borte, og alle Plankerne som laae over Stalden, Hækkene paa 
begge Siider ere borte.

I Brøgersel. 5 Stolperum alle(?) afbrudte, 1 Spænde reent 
borte og Lægterne paa den østre Ende over 3 Stolperum ere 
borte. Paa den veste Ende over Kiøkkenet er nyelig nedbrudt 
een Bielke, een Sparre og Lægterne over 2 Stolperum borte 
og Kiøkken ganske ruineret.

Nok een liiden Længde, som stod Sønden op til Bryggerset, 
8om var 5 eller 6 Stolperum, som stod der et Par Aar siden, 
som er ganske borte med Tørner og alt.

Over Porten. Ere Spænderne og Lægterne med Dørrene 
og Vindues Karrene tilligemed Lofterne ganske borte; ellers 
fandtes allevegne ganske brøstfældig og ruineret.

Hammershuus ut supra.
Casper Henrich Westervald. (synes at have været Capitain 

ved et Miiitscompagni.) Morten Mogensen m. fl. Undersk.
III. Anno 1756 d. 11 Aug. var jeg (Urne) med Hr. Oberst 

Lieutn. Carl Ulrich v. Bylov ved den kgl. Liv Guarde til Fods 
(Marg. Not. Blev siden efter nemlig Ao. 1759 allern. beskikket 
med Oberst Caracteer som Commendant paa Bornholm)1) paa 
Hammershuuses Slot, hvis endnu tilbagestaaende Rudera vi toge 
i Betragtning. Blandt andet erindrer jeg mig efterfølgende:

1. Paa een Muur af et Taarn endnu 20 til 30 Alen høy, 
efter gamle Folkes Siigende kaldet Matele Taarn, paa den Siide, som 
vender til den inderste eller Slots Gaarden, liige over for Kirken, læ
ses endnu udhuggen i en graaeagtig Sand-Steen: Anno 1556 S. K., 
hvilket skal betyde Sveder Ketting, den sidste Lybske Høveds
mand her paa Bornholm2), ligesom og siges at omtalte Taarn 
skal være opbygt af de Lybske, medens Landet var dem for-

3) Søn af Major Fr. v. B. og Anna v. Vestring, g. m. Comtesse Caroline So
phie v. Haxthausen. Var Commandant paa Bornholm 1759—72 og t 
som Generalmajor 18 Dec. 1773 (?).

’) Sv. Ketting, den fjerde lybske Høvedsmand 1556—73, var ikke den sid
ste; han efterfulgtes en kort Tid af Cort Hartvig og derefter afMathæus 
Tidemand til 1576. Ketting synes at være gaaet frem med stor Vold
somhed og Vilkaarlighed paa Bornholm, blev afskediget og maatte be
tale Erstatning paa Frederik Ils Forlangende.
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pantet; dog efter mit Skiønnende, har troeligere denne Bygning 
staaet der længere før, men mueligt siden for Brøstfældigheds 
Skyld bleven ombygget og repareret. Pro Nota. Om mueligt 
Navnet skal rigtigere Magle Taarn, der betyder saa meget 
som store Taarn, thi saaledes er denne Benævnelse almindelig i 
Danmark, e. g. Maglebye, Steenmagle og Steenlille, i Sædland 
beliggende Landsbyer.

2. Udi den Bygning, som haver været Kirken, paa den 
nordre Side af den inderste Gaard, og hvis Siide-Muure saa- 
velsom Overhvelvingen endnu temmelig heel staaer, (er om
trent 16 til 18 Alen lang, 8te Alen bred og 7 Alen høy, mens 
ellers ganske øde og alle Ting indvortes betagen) kiendes endnu 
temmelig vel med Vandfarver malet paa Muren oven over, hvor 
Alteret har staaet, nogle Vaabener samt Navne af nogle 
Leensmænd eller Gouverneurer her har været satte over Landet, 
saasom øverst paa høyre Haand Holger Rosencrantz med hans 
Vaaben1), paa høyre Siide nest hos hans første Frues Vaaben, 
Gyldenstirn2), paa venstre Siide hans anden Frues Vaaben, 
Krabbe8). Bedre hen Christian Giedde4) med hans eget samt 
tæt derved Fruens, Urne5), Vaaben og Aarstall 1678» Neden 
under i den anden Linnie Falch Gøje6) med Vaaben, 3de aflange 
rundagtige Tingester i Skioldet. Ved Siiden hans Frues, Karen

*). Til Glimminge og Demstrup, Søn af Axel R. og Mette Grubbe, født 
1586, Commandant paa Bornholm 1626—45, død 1647. Det var ham, 
der formedelst de Indfødte Oflicerers Forræderi maatte overgive Øen og 
Slottet til den svenske Admiral Wrangel. Om den heraf opstaaede 
Sag, hvorunder R. dog blev frikjendt, s. dsk. Mag. 5 Bd., N. dsk. Mag. 
2 Bd., Additam. in 4to 342, Ny kgl. Sml. in fol. 398, ofl. St.

s) Lene Gyldenstjerne, Datter af Mogens G. og Helvig Ulfeld, død 30 
Jan. 1639.

8) Karen Krabbe, Datter af Tyge K. til Jordbjerg, Befalingsmand paa Øvets- 
kloster, og Sophie Friis. Først g. m. Johan Friis til Ørslevgaard. Død 1662.

4) Gancelliraad C. G. til Skivehuus, Søn af den berømte Admiral Ove G. 
og Dorte Urne, Amtmand paa Bornholm 1678—82.

5) Magdalene Sibylle U., f 1724, Datter af Jørgen U. til Alslev og Margrete 
Marsviin.

e) Til Skjersø, Søn af Falk G. og Jde Uistand, Høvedsmand paa Born
holm 1587 til sin Død 1(3) Jan. 1594 paa Leensgaard, hvor Landshøv
dingerne undertiden synes at have boet, cfr. S. 327 Note 1 om B. v. 
Hatten. Gøjernes Vaaben var 3 Gonchylier.
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Jvers Datter Krabbes1) Vaaben, en hvid Bielke. Adskillige Bog
staver af alt foreskrevne ere deels borte, deels af grønagtig 
Fugtighed bleven ulæselige. Viidere hen staaer H. S. og et 
Vaaben, som holdes af tvende paa Bagbenene opreiste Dyr som 
halv Løver og halv Griibs-Fugle, oven i Hielmen Hals og Hoved 
af samme Skikkelse med oplukt Gab og Krone paa Hovedet, 
inden i Skioldet synes at have nok staaet saadant eet heelt 
Dyr. Skal nok betyde Hans Schrøder, som siden blev nobili- 
teret med Tilnavn Løvenhielm9). Ved Siden staaer et Vaaben 
med et Spænde eller Sparre eller Huus Gaul udi, nemlig hans 
Frues8), neden under i 3die Linie staaer C5tus Pietate et Ju- 
stitia. Derunder Johan Didrich v. Wetberg4) med Vaaben samt 
hans fulde Titel. Nest ved hans Frue Zidselle Grubbe med 
Vaaben. Ved Siden staaer et Vaaben Skildt deelt i tvende Parter, 
indeholdende de Gøjers og Krabbers5) Vaabener. Adskilligt af dette 
er liigeledes ulæseligt. Prædikestolen siiges at have staaet strax 
ved venstre Haand eller Sønden Alteret, allernederst i det ve
stre og nørre Hiørne af Kirken synes at have været een Skor- 
steen og muelig een Kakkelovn derved til Varme i Kirken. 
Tæt bag ved Kirken vesten til sees endnu at have været et 
Kammer, som siiges var til Krudt at forvare.

3. Udi een anden Bygning noget længere sydost derfra 
kiendes inden udi endnu at have været 2 Etager eller 5Lofts- 
Afdeelinger.

4. Adskillige hvelvede Steder sees og, hvor Amtstuen 
eller i ældre Tider Leensmændene have havt Landets Oppe-

*) Datter af Jver K. til Krogsholm og Magdalene Banner.
2) En Mechlenborger, der tjente sig op fra Soldat og udmærkede sig i Kjø

benhavns Beleiring, blev Oberst, Commandant paa Bornholm 1662—73, 
adlet 1669, tjente senere i Norge, eiede Veirup ofl. Gaarde i Fyen. 
Død 1699.

•) Han var g.m. 1. Beate eller Barbara v. Ahlefeld. 2. Sophie Bjelke, Datter 
af Norges Kansler Jens B. og Sophie Brokkenhuus. Men det beskrevne 
Vaaben føres ikke af nogen af disse to Familier, derimod af den born
holmske Adelsslægt Koefoed og maaske andre danske Slægter.

4) Commandant og Amtmand 1685—94, da han tog Afsked »formedelst 
Landets vanskelige Folk.« Oberst, f paa sin Gaard Østrup i Fyen 1695. 
var g. m. Sidsel Grubbe f 1716.

5) S. ovf. Note 6 (Side 330) og Note 1.
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børseler til Forvaring, men aldeles ingen Bygning af Taarn, 
Kammere, Kieldere, Hauger eller andet findes meere i heel og 
holden Stand. Ikke en Gang de sidste omtrænt 20 Aar siden for 
Vice Commendanten indrettede Værelser1). Alting bestaaer 
ikkun af Høye eller smaae Stumper, dog meget tykke Muure, 
deels af brændte Steene, meget større end nuomstunder bruge
lige, deels af store Kampestene, deels af den her faldende saa 
kaldede Liim Steen eller Sorte-blaae Marmor- og Cement Steen, 
meest i Hiørnerne eller Kanterne af Bygningerne, item udi Ge
simserne, og ere fiirekantede tilhugne som andre Quader Steene. 
(Her følge nogle Betragtninger over den Vanskelighed med Ægt 
og Arbeide for Landets Indbyggere, som maa have fulgt af 
Slottets Størrelse og afsiides Beliggenhed.) Rundt omkring ha
ver været een meget dyb Grav eller Dal ganske steil ned saa- 
vidt Land Siden strækker, men norden for gaaer Havet hartad 
tæt op til, og det med saa stor Dybhed at Orlogs Skiibe skal 
kunde seile nær uden forbi. Den inderste Plads synes at have 
været i en Fiirekant med muurede Bygninger omgiven og paa 
Hiørnet at have staaet et høyt Taarn med Skyde Huller. (Atter 
følge temmelig vidtløftige Bemærkninger, dennegang om Liim- 
stenens Forekomst paa Bornholm og Benyttelse i Kirker osv. 
Der bemærkes, at udenfor Slottet »endnu sees Rudera af Ovne, 
hvori vel baade Kalk saa og Steene ere bievne brændte«, ligeledes 
at »de fleeste Bønder-Gaarde staaer endnu her i Landsens Jordebog 
fra Alders Tiid ansatte for hver et Læs Liimsteen som een 
Landgilde. .. men siden mange Aar ansat til Læs å 10 /J.« 
Endelig beklages, at »udi de nordiske Antikviteter ingen Beskri
velse eller Afridsning findes trykt af Slottet i sin Velmagt, førend 
det ganske forfaldt og endelig Ao. 174.*) paa kgl. allern. Befaling 
blev videre nedbrudt og af dets Muur-Steene iblant andet det her i 
Rønne anlagte almindelige Vagt og Arrest Huus opbygt«. »Kal-

*) Under Commandant West var bl. A. Bartram Vice-Command. til 1737, 
og efter ham Joh. Cronenberg 1738—1750. Synet er a 1756.
Af 28 Dec. 1744 findes et kgl. Rescr. »om Defensionens Forbedring paa 
Bornhoim ... og især et Retranchement om Rønne, hvormed 1745 
skulde begyndes,. .« hvilket maaskee staaer 1 Forbindelse med den her 
omtalte Nedbrydning af Hammershuus. Dog berettes almindelig, at Ho
vedvagten i Rønne alt opførtes 1743.
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ken holder de endnu værende Muur-Levninger saa fast, at man 
snarere slaaer Steenene i Stykker end faaer dem ordentlig ad
skilte fra Kalken. løvrigt er det heel farligt at gaae iblandt 
disse Rudera, hvor halve Stumper sidde saa yderlig og rævnede, 
at man hvert Øyeblik maa befrygte dem nedfalde paaHovedet.« 
Urne udtaler videre, at medens Slottet under Artillerikunstens 
nuværende Fremgang maa ansees ubrugeligt som Fæstning, 
kunde vel en Vagtpost der indrettes, navnlig i den endnu 
tilbagestaaende Kirke.)

Een stor flad Steen af Klipper sees paa Slots Pladsen 
strax indenfor Porten med nogle faae udhugne Bogstaver, hvor 
Amtmand eller Leensmand Thomas Fink skal have havt den 
Malheur: da han kom een Gang indridende, sprang hans Hund 
af Venlighed op paa Hesten, som derved blev bange, stæilede 
sig og faldt baglænds over, saa Th. Fink deraf fik sin Død.1) 
Nok et andet Stæd i een Klippe paa Slots Gaarden er af Natu
ren et treekantet Huil, saa stort at derudi samles saameget Vand 
som et (!) Spand fuld, og naar det udøses, skal igien ligesom een 
Kilde tilflyde, men efter mit Tykke er det kun een Samling af 
Regn Vand, thi ellers flød det vel idelig over. Vel er der ellers 
een Dam paa een anden Slots Gaard, men skal om Sommeren 
gemeenlig udtørres. Brønden der tæt ved skal vel i tørre 
Somre synke meget, men dog ikke aldeeles miste Vandet. Søn
den for Slottet i een Dal kaldes Mølleviigen, hvor fordum 
har staaet een Vand Mølle, er et meget godt Kilde Spring af 
Brinken.

Oppe ved Kirken skal have staaet en Hæste tylølle saa og 
en Smedie, der ovenover skal Printzenskiolds2) og vel ogsaa

*) Thomas Finke, Søn af Prof. Jacob F., Ungdomsven af Griffenfeld, adlet 
1674, siden en af Griffenfelds Dommere. Svigersøn af den bekjendte 
rige Rentemester Henrik Müller, med hvis Datter Drude Müller han fik 
Leiregaard. Gancelliraad og Amtmand paa Bornholm 1676 til Novbr. 
1677, da han døde paa ovenbeskrevne Maade. (Efter Thurah Amtmand 
til 1678.)

*) Joh. Prindsensskjold, svensk Oberst og Landshøvding paa Bornholm 
efter Roskildefreden, 29 April til 8 Decbr. 1658, da han af de ved det 
svenske Regiments Haardhed opbragte Indbyggere blev dræbt i Rønne, 
hvorpaa fulgte de Svenskes Drab om Natten hele Landet over, Slottets 
Indtagelse og Øens Overgivelse til Frederik III
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de andre Leensmænd have havt deres Værelser, over Kirken 
haver været een meget stor og kiøn Sal med Gips Arbeide 
og Gulvet med Fliser belagt, hvor saavel Corfitz Ulfcldt1) som 
og tilsidst Dippel3) skal have havt deres Arrest. Paa den 
nørre Side af Kirken i den anden Gaard skal Stalden have 
staaet. Ganske under ved Foden af Bierget paa den nordvestre 
Side gaaer en stor breed Kløft fra Havet af ind i Klippen og 
høyt op, som kaldes Koe Kløven, saa det er ganske brat oven
fra og meget farlig at gaae der forbie paa Bakken, paa høyre 
Haand tæt derved imod Havet viises Stædet, hvor een muret 
Galge haver staaet til Justitien for Guamisonen. Paa venstre 
Haand af Kløven henved forbemeldte Mølle-Viig neden for 
Havet gaaer en mørk Indgang i Klippen, hvor man med een 
Baad skal kunne roe noget ind, siden er det for lavt Grund og 
Ingen skal endnu have vovet sig der længst ind. Undertiiden 
ved forefaldende lave Vande kan man gaae derind. Oven over 
er Klippen som en Hvelving eller Ovn, dog ujævn somme 
Stæder, vel 4 til 5 Alen høy og lige breed, men bliver alt smalere 
længere ind; neden under er Klippen ligeledes meget ujævn, 
ligesom med opstaaende Stumper, midt ude gaaer som en Rende

-1) Corfits og Eleonora Chr. Ulfelds Fængsling paa Hammershuus fra Juli 
1660 til Decbr. 1661 er alt forhen berørt i Anledning af Commandant 
Fuchs. Efter deres Undvigelsesforsøg i Marts eller April 1661 bleve de 
iøvrigt flyttede til et strængere Fængsel, maaskee i det sydøstlige Hjørne- 
taarn, som Traditionen giver Navn af Ulfeldstaarnet.

2) Joh. Conrad Dippel, f. 1673 ved Darmstadt, bekjendt for sin Lærdom 
og sit eventyrlige Liv, Theolog, Læge, Chemiker og Guldmager, var paa 
Grund af sine fritænkerske Skrifter og sin Gjæld bestandig paa Flugt 
omkring i Tydskland og Holland. Kom 1714 til Altona, blev uenig 
med Øvrigheden og indgav en Klage over den, som han ikke kunde 
forsvare, 1719 mistede han derfor sin danske Cancelliraadstitel, hans 
Klageskrift brændtes af Bødlen og han blev dømt til evigt Fængsel paa 
Hammershuus, hvor han dog blev mildt behandlet, praktiserede som 
Læge og fik en prægtig Sal »udenfor sit Kammer« , i hvilken Ulfeld 
havde siddet, overladt til chemiske Forsøg. Juni 1725 løslodes han 
paa Dronning Anna Sophies Forbøn, opholdt sig i Sverrig, hvorfra Geist- 
ligheden fik ham fordreven, derpaa i Kjøbenhavn, fortsatte i Tydskland 
sit forrige omflakkende Liv og sine Angreb paa Geistligheden, kom 
1729 til Hoffet i Berleburg, det almindelige Tilflugtssted for alle Svær
mere, hvor han døde 1734. Skrev under Navnet Christianus Democri
tus, opfandt Berlinerblaat og oleum Dippelii. (Wolffs Journal, Jan. 1804.)
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dybt ned i Havet. Naar Nogen udi denne Hule taler sammen, 
eller det ringeste Vand dryber ned af Klippen eller noget 
andet rører sig, giver det strax en stor Skrald og Echo, saa 
man snart skal kunde blive fortumlet i Hovedet og for
skrækket. Tæt derved op ad Bakken til Slottet viises et Stæd, 
hvor efter Folkets Fortælling i gammel Tid en fiendtlig Land
gang skal være skeed af de Lybske og de forsøgte at ville 
underminere Slottet, men bleve drevne tilbage igjen.1) Nogle 
foregive og formene denne Lønngang skal strække sig langs 
under Landet hen ud igiennem paa hin Side i Røe Sogn, 
hvor ligeledes er een dyb Indgang fra Havet under en Klippe 
og kaldes Sort Une, skal nok være een sort Ovn, fordi der 
er saa mørkt at see ind som i en Ovn; thi Ovn udtales paa 
Bornholmske Uun.

IV. Mandagen den 4de Julii 1757 have vi underskrevne 
2de Sandemænd og vi 8 Syn- og Grandsknings Mænd, alle 
efter Høyædle og velb. Hr. Etatz Raad og Amtmand Urnes2) 
Ordres af 22 og 27de Juni sidstleden, mødt paa Hammer- 
huus Slot og nøye til først efterseet Slottets Muure. Da Muu- 
ren der paa den nordre Siide fra Porten til vestre Hjørne be
findes den meste Deel af store Kampe-Steene og graae Kalk 
og lidet Mur-Steen udvendig, men besværlig at brække løse. 
Den vestre Slots-Muur meget høy og indvendig med store 
Kampe-Steene og udvendig med Mur-Steen og meget steilt og 
besværligt at arbeide løs og nedbryde. Den søndre Slots-Muur, 
den største Deel nedfalden deraf og med store Kampe-Steene 

uden for Stæden med Muur-Steen beblandet. I den 
østre Ende paa denne Muur er bygget etTaarn, Blomme-Taarn

*) Uvist, hvilken Landgang af de Lybske her tilsigtes. Septbr. eller Octbr. 
1509, 11 Juni 1510 og 16Aug. 1522 hærjede Lybekkerne Landet, sidste
gang indtoge de Slottet, nedhuggede Besætningen og befriede den fangne 
Biskob Jens Andersen Beldenak, men ingen af Gangene sees de at 
være bievne slaaede tilbage.

*) Hofjunker, siden Etatsraad Joh. Chr. Urne, Amtmand paa Bornholm 
3 Mai 1740—1778, g.m. Anne Sophie Krabbe, var en Søn af Sivard U. 
og Elisabeth Sophie Trolle. Blev ved sin Afgang Conferensraad og var 
til 1779 Medlem af den bestandige Regjeringscommission paa Born
holm.
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kaldet1), udvendig sønden til Mur-Steen, 10 Alen i Længde 
og 80 Steene i Høyde, det øvrige af Kampesteen. Paa den 
østre Siide er af Mur-Steen 44 Alen i Længde og 36 Steen 
i Høyde, paa samme Siide i Nord ad findes Mur Steen henved 
30 Alen i Længden og 80 Steene i Høyden. Muren indven
dig meget tyk af Kampe-Steen og graae Kalk og der udven
dig i Muren sidder 18 smaae Jern-Kroge, den Mur er om
trent 5å6 Loft høy; norden til bedre findes 21 Alen brændte 
Muur Steene udvendig og 40 Steene i Høyden. Det øvrige er 
af Kamp-Steen og graae Kalk, og ved nordre Hiørne er 18 
Alen i Længden af Mur Steen og 50 Steene i Høyden, ved 
Slots Porten 11 Alen Mur-Steen i Længden og 40 Steene i 
Høyden. Denne forbemelte Mur-Steen skulde blive heel be
sværlig at brække løs formedelst Murens Høyde og Dybhed, 
paa sine Steder vel 30 Alen til Grunden.

Paa Slottet indvendig staaer et Taarn, Mattele Taarnet 
kaldet, som omtrent er 5 Loft i Høyden endnu bestaaende, af 
Kampe-Steene og Mur-Steene bygget, og paa Hiørnerne af Ce
ment Steen. Indvendig findes mange Afdelinger af Mur-Steen 
og graae Kalk, derudi ligger 3de store Bielker endnu. Neden 
under dette Taarn er 3de Hvelvinger, en 17 Alen lang, 5 i 
Breeden og 5 i Høyden med brændte Steene. De 2de andre 
Hvelvinger der sønden op til lidet mindre og af Muur Steen. 
Væsten op til bemeldte Taarn findes den store Hvelving, Slots- 
Kirken kaldet, 20 Al. lang, 11 Al. bred og 7 Al. høy, Alt af 
Muur Steen og nogle faae Jern Hager udi Muren. Næst op til 
er en Hvelving 11 Al. lang, 4re Al. breed og 7 høy, som kal
des Krud-Taarnet, atter væster bædre er endeel Mure af 
brændte Steene og ved det gamle Bryggers og der Hæste-Møllen 
var bestaaende. Synden for Mattele Gaarden staaer en stor Deel 
Muure, hvorudi er en Deel brændte Steen. Ved Slots Porten 
er en Hvelving 12 Al. lang, 8te i Bredden og 5 i Høyden og 
een derhos mindre , Alt af Mur-Steen; udi Midten paa denne 
Slots Plads er Grunden af flade Klipper, men ved nordre, 
vestre og søndre Siide langs Murene findes indgærdede Hauger,

Det nu saakaldte Ulfeldtstaarn, I Acterne ang. Bornholms Overgivelse 
1645, N. dsk. Mag. 2 Bind nævnes Blommetaarnet blandt flere andre 
Taarne paa Slottet, (»Hunde- og Refluetaarnet. <> j
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som efter vores Skiønsomhed kan sættes for en Tønde Land 
Sæds Jord, derhos ligger en Dam og en Brønd, der findes og 
endnu 12 å 16 unge Træer staaende; udenfor den inderste 
Port ligger en Dam og ved den yderste Port er og en Hvelving 
af Mur Steene og derhos ligger en liden Frugt-Hauge. Dette 
er den Forklaring, vi om disse Slots Mure kan give, da de ere 
baade store og kostbare, men vilde koste en Hob Penge at 
faae nedbrudte, dog til Landets Nytte som Vagt-Huuse og Krud- 
Taarne kunde være brugelige med mindre Bekostning end som 
faae dem udenlands fra og ikke af saa god Materie. Dernæst 
have vi 10 Mænd efterseet de om Slottet indgierdede Lykker 
og Kløvgang, til først sønden til Mølle Viigen kaldet, deri lig
ger een Fiske Dam, af Arilds Tiid har været, deromkring 
staaer een Deel Tom og Ælle Krat (osv., opregnesr undt om Slot
tet c. 15 Td. Land Løkker og Enge, som tildeels ere udleiede 
af Vicecommandanten mod en aarlig Afgift og mere og mere 
indgjærdes, efter tidligere for 47 Aar siden at have tjent til 
Fælled for Allinge og Sandvig og nærmeste Sogne. Disse have 
endnu Fælledsgræsning og Tørveskjær paa Slotslyngen, som 
Synsmændene ligeledes have opmaalt og beskrevet som Slottets 
Tilliggende. Dette vurderes i det Hele til over 100 Rd. »om 
det imod Formodning skulde sælges.«) At dette^ foranmeldte 
saaledes bestaaer i Sandhed, som forskrevet staaer, stadfæste 
vi med vore Hænders Underskrift.

(Underskrifterne, 10 Mænd af Olsker og Ruthsker Sogne, 
Allinge og Sandvig.)

Senere er der neppe optaget noget Syn over Slottet, idet det 
fra denne Tid blev betragtet som et stort Steenbrud, hvor det 
Offentlige og Privatmænd uden Plan eller Opsigt nedbrøde og 
bortførte hvad de havde Brug for til deres Byggeforetagender. 
Først efter at denne Vandalisme uforstyrret var fortsat i ca. 80 
Aar, fredlystes Ruinerne ved et Rescript af 21 April 1822, og 
det bedste Beviis paa, hvor storartet et Bygningsværk Slottet 
har været, ere de imponerende Levninger, som trods alt dette 
endnu staae tilbage.

Danske Samlinger IV. 22
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Smedenes i Ystad Skrå af år 1496.
Efter en gammal handskrift.
Meddeladt af G. E. Kl e mm in g.

Handskriften, som tillhor Kongl. Bibliotheket, består af 10 
pergamentsblad, utgorande ett enda lågg i liten 4°. Den år 
inbunden tillsammans med en dåiig afskrift eller ofversåttning 
under titel: »ScJ?Olofs(!) Lag eller Smede Embetets ålsta Handlingar 
ofwer-satte på Swånska år 1777 af Christa Hier. Johansen.« På 
titeln år embets-sigillet aftecknadt; det år ovalt, forestållande 
skyddspatronen, biskopen och helgonet, S* Eloi med biskops- 
mossa, kråcklan i venstra handen och hammaren i den hogra. 
Omskriften låses troligen råttast: Sigillvm officii fabrorvm 
ystadecivm.

Ur ett »Fortal« af Hr. Johansen fortjenar blott foljande att 
meddelas: »Uti 3® articelen, forstå forfattningen omrores att 
Måssa skulle hållas uppå Knuts dagen då de hollo Sam
ling. Det gifver anledning at tro, det de åfven så val som 
Skomakarna hafwit sitt eget altare i S1® Mariæ kyrka, hwarest 
de hafwa en utmårkt Stol med bildhuggeri och Smedernas insigna 
uppå: men jag har ingen widare anledning dertill funnit: men 
at detta Lag hafwit någon forbindelse med hellge kors Capeli, så 
i Stolestånd som hus-ågendom, derom witnar Bihanget uti des 
pergaments brefwar.«

Det omnåmnda bihanget torde ock bora meddelas, då 
kanske dessa »pergaments brefwar« numera icke finnas till. 
Det foljer ofdråndradt; brefven hafva blott blifvit ordnade i 
årsfoljd.

Aftrycket af skrået år så troget som mojligt. I hånd
skriften sammanhånger texten; men år hår afdelad efter para-
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graferna. De kursiva bokståfverna utmarka uppldsta forkort- 
ningar. Hvad som år tryckt med spårrade bokståfver år i 
handskriften pråntadt med rodt blåck. De inom [ ] satta ord 
och bokståfver åro uteglomda i handskriften.

Stockholm 1 December 1868.

J Naffn gwtz fathers søns och thæn hælyantz Mæthæn gwdh 
ær inthe swo thækkelicth och kiærth aff mæniskens thiænisthe 
som samsæde och kiærligheedh thz prøffwes mæth gwtz eghen 
orth i læsthene som han sælffwær sigher Hwor two ællær thre 
samen komme i mith naffn ther ær iagh mith i bland them 
Och thæs bæther them sæmies mæth theres ærindhe thæs bæ
ther seal them wedes hwath the rætwislege bethes Och sigher 
apostelen sanctus iohannes ath hwilken som elsker sin iæfn- 
kristæn han folkommær gwtz bwdh Forti wordhe gwd mæth oss 
hær och hwor stadh hannem sælffwer thell loff och ære Och 
hær sanete løys ther smith och biscop war- pyne och døødh 
tholdhe For gwtz skyldh oc ær alle smithie patron Tha børiæs 
hær then skraa och wilkor thær smithie jnnæn ystædh bør 
mæth statheligh kiærligheet ath holdhe hwer mæth thæn annæn 
leffwendes mæth thæn leffwende och leffwende mæth thæn 
døthe

Thæt ær thz første ath hwo ther wiil gaa i thætthæ worth 
smethie gildhe jnnæn ystæth ællær kompanscap thz ær eth ar- 
beydh och æmedhæ thæth wærilden kan egh wmbære tha skal 
han giffwe en tynne tystøøl ællær two tynnær danstøøl tiil 
laffwith och thre skilling grote och thre skilling grote til raadh- 
æth och i kosth mæth thry fad salt madh och thry smør tho 
ferske rætther och thæn dell som ther til hører

Ithem wordher nogher brodher threngder til logh tha skwlle 
alle brøthræ stonde hannem i tynde och hielpp hwilken brodher 
thæth ecke gør och wordher han tiil sagdher bødhe tiil lagheth 
en halff tynne tystøøl

Item Combær noghær smedh fræmethe aff annær stath 
ællær landh thel ystæth mæth syn smethie giærningh och bær 
poo thingh ællær torgh och haffwer ey foghedens Borgem[e]- 
stere ratmæns och worth mynne æller loff tha sculle smethernæ 

22*
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mæth fogedens hielp ladhe bære hans gierningh paa rathwsoch 
ther scall ransages hwath ther scall aff gøres

f Item hwilken i thætthæ worth lagh gaar tha scall han widhe 
ath the ære wore rætthe lagdrecke Thæn første syndag næst 
effther paaske Annær dag sancte knwtz dagh kongh stæffnæ paa 
samme dagh och mæssæ Thredie næsth æffther tolthe dagh 
iwle Thæn fiærdhe mithfastes syndagh Fæmpthæ sancti williades 
dagh

? Hwilken brodher egh kombær thel thæsse fornæfndhe lag
drecke for wden storth mærkelicht forffall bødhe fæm ængilske

1 Hwilken for swo dan brødhe faldher och forsmår hænne 
wth ath lægghe han bødhe pænningh pa pænningh

5 Hwilken segh wil wærie mz wræth ordh och forsmætheligh 
gange wth aff worth lagh och wordhe aldrigh wærdigh ath 
komme di thz eghen*)

1 Item Comær kwll faal pa torghei ællær gadhe och gildes 
brodher smeth staar och faler och købær Combær annær 
brodher ther yffwær och bethes ene tynne ællær two ællær 
meer for samme pænninghe som anner køpthe och worther 
hannem thz sønt som thell kommer han før køpte bødhe fæm 
ængilske

1 Item Hwilken som leyær anners swen jnnæn hans stæffne 
dagh giffwe thel lagheth en tynne tystøøl

1 Item Comer nogher dhrengh til ystæth ath lære smethie 
æmbede tha skal han giffwe smedhernæ en tynne danstøøl til 
lære tynne jnnæn fiorthendhe daghen gaar han ther ower tha 
giffwer han dobelth wdhen han haffwær thz mz oldhermantz 
myndhe

5 Item mo och enghen smedh gaa i worth smethie laff 
wdhen han gør syn mæsther gerningh som er en bynøxe en 
jerngreb och en hætzsko och tha scall oldherman och thre 
ællær fyræ aff the ælsthe brødhræ ower ware swo længhæ ath 
thæth ær giorth swo ath the ladhe them nøwæ mæth

1 Item Om swen fylgher syn hosbonde thel dryck i worth 
lagh och sædher segh næther och taghær lighe scaal mæth 
brodher bethale swo møgæth som gæsth Gøør han nogrom 
wmagh mæth wredhæ ællær skændelig ordh bøde fæm ængilske

♦) Ett besynnerligt fel for dit ighen eller i thz ighen
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Ryekær han kniff ællær swærdh ællær nogher anner wapnn 
giffwe halffwe tynne tystøøl Gøør han nogher swar wide ey sine 
egne brødhe

5 Item købær nogher lee segel ællær noghet annet ægh 
iærn haffue hoos segh och prøwæ halffwer dagh thæckæs 
hannem egh bær« ighen och taghe syne pænninghæ ællær ladhe 
thæth antbwdh bæthre æffther syn wilie

5 Item om nogher købær noghræ iærn andbuth och kom
mer ighen thel smethen och Cwnne ey forlighæs gange til 
theres oldherman och kiære och han gangher mæth ællær hans 
bwdh och forlighe thæm welle the ey forlighes ther mæth giffwe 
laghetf en tynne tystøøl smedhen om thz ær hans skyldh

1 Item om nogher jnnen bys æller wden kommer til nogher 
smith och ladher smethie hwath thz kan ware och wil ey be
tale och gongher thel annær æller thrithie och swo om kring 
swa brath nogher aff worth laff thæt forstaar och smedher ath 
hannem och wil ey hiælpe sin brodher til rætthæ giffwe laghet 
en tynne tystøøl

5 Item Faar nogher smedh aff byen och boor paa lantzbygdhen 
och boor wde helth aar æller halfft och komber ighen i byen 
ath boo wynne syth gyldhe och brotherscap som enffræmethæ 
man wden han nydher andhre nodhæ

1 Item komber nogher kwlebrændheræ och faar mæth falskerii 
mæth tynne ællær halffue brandhæ ællær kwlstre ællær noghet 
anneth slight drafl ganghæ smyth och thet teet for borgemæ- 
stere och radmæn och the gøre for thørres ære och skybæ ther 
ræth yffwer

1 Item Nor nogher swen tagher orloff af syn hosbonde tha 
bethale hannem wæl thel nøghæ swo meghæth som han haff- 
wær hannem loffueth och sacth wil han egh komme swen och 
kære for olderman kan han forlighe them thæt ær wæl kan han 
egh och hosbondhen egh liwthe wil och gøre ey swa meghet 
som ræth ær bødhe til lagheth en tynne tystøøl

1 Item Star nogher brodher paa tingscamblæ ællær hans buth 
och sæl syn gærningh och komber anner och dragher thæn fraa 
ther købe wiil bødhe i lagheth en halff tynne tystøl

5 Ite?n flwilken waldher worther thel oldherman och wil egh 
annameth bødhe en tynne tystøl
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5 Item Om nogher wæls thel stolsbrodher och wil egh fore 
staat som hannem bør bødhe en halfif tynne tystøl

1 Item Hwilken qwynnæ i thætthæ worth lafif wil gaa gififwe 
til laghet ii grote och en marcth wox

FRamdelæs i hwer laghe drik sculle brøthre begaa the afif 
ære døthe afif worth lafif och ofifre malleghe en godh pæningh

1 Item Nor nogher brodher blififwer dødh tha skall hwer 
brodher komme for hans brofifiæll och følie hannem til grafifwe 
och egh ath enestæ thæm mæn theres hwstrw och børn mæth 
liws och pæl sculle staa til redhe som the wilie hafifwe løn afif 
gwdh och tack afif laghet Forti hwath dwgher ath ware brother 
wti glædhæn wden han ær och brodher i drøfifwilsen wndher i 
grotes widhe

Item hwo som mæsther tynne gififwær wdh skal egh anner 
staadh læghæ hænnæ wden hem thel oldermantz wden han 
hafifwer thz mæth oldhermantz lofif

4 Item hwilken brodher egh til thæn fornæfifndhæ mæstær 
tynne [kommer] och for logligh bwth hafifue sælfifwer skadhen

Hoor thæ^Åe nw kombær
SMythie lagh thz ær eth æmbedhe som wærilden kan egh 

vmbære Thæth ær thæth wærthegheste æmbede afif ligmæn j 
wærilden ær Thæth ær en stødh och hielp til alle æmbedhe 
wden smeth kan ænghen segh biærghe Swosom gramatica ær 
til annæn konst ther wisær wægh til andhre konster Swa wisær 
smethie konst wægh til wærilz konster Afif smethiær ære 
kompne pawe cardinales biscobe och then hælghe kirckes 
formæn Afif smethie haffue waret kfeysere koninge

1 Item hwilken brodher som faller for widhe æller for annær 
brødhe tha sculle brodhre hafifue macth til ath skellighe panthe 
hannem afif hwath thæth hæltz ær for hans brødhe

1 Item hwilken brodher ther hollær swen i thiæniste mæth 
tratz ther andhrom brother hafifuer amooth brwdet och wil 
bæthræ æfifther gothe mentz sighende bødhe en halfif tynne 
tystøøl til lagheth

Item komber jern faith til ystæth och brøthræ ære thrang- 
stæddhe pwa iem hwilken brother thz køber før æn olderman 
thz køber til alle brothres behofif han bødhe til laghet en tynne 
tyst øl
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1 Item hwilken wlydh gør i oldermantz thale han bødhe fæm 
ængi[l]ske

5 Item hwilken brodher ecke betaler syth ølskodh jnnæn 
xiiii daghe effther adhyldryk bødhe pænningh paa pænningh

5 Item hwilken brodher hin andher giffuer wqwædhens ord 
i gilhws kaliær hannem skalk æller annet onth naffn thz som 
hans ære rører bødhe til laghet en halff tynne danst øl om 
ther ær witnæ til

Y Item slaar brodher andhrwm pwst eller kinhesth i gilde# 
hws bødhe halff tynne danstøl til laghet gør han.hannem saar 
widhe ey sin eghen brødhe mæn thz skaal stondhe til Fyre 
brødhræs sighendhe Slaar han hrodher i heel thz gwdh for- 
biwdhe ganghe wth aff laffwet och wordhe aldrigh brodher 
meer

Item hwo som bær wapn i gildhes hws bødhe en halff 
tynne danstøl

Item gør han thz nogher brodher tel forthreth bødhe en 
heel tynne danst øl

Item hwilken brodher som kærer sin brodher for Radh 
æller foghet før æn han haffwer kærthet for sin oldherman 
han skal bødhe i tynne tistøl til lagheth Amen

(De foljande fyra raderna åro af annan hånd.)
Item maa enghen borgere i ystæd haffwe smetie gerning 

falth poo syth windw wdhen smedhernæ haffwer han noghef 
ath sæliæ tha skal han sæliæ thz wti syth hws

Hec statuta conuiuij sancti eligij in ystadia 
Scripsit ericus seuerini scriptor ciuitatis eiusdem 
Anno domini Millesimo quadringentesimo Nonage
simo vi° Senatore petro laurencij fabro Pro tunc 
temporis regente conuiuium Sub sigillo ystadenei

Hec sunt nomina fratrum defunctorum
Jep smith olderman 
Swen smith stolsbrodher 
Andhers smedh
Pether smedh

Olæff borre
Mæsther pether
Swen smedh
Nis mattissen aff rwskemølle
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Lasse smedh 
Ebbe sporesmed 
Symon smed 
Jeppe smed 
Morthen smed 
Pether nielssen 
Olæff smed 
Nis jenssen 
Hans smed 
Her pether. jenssen 
Nicolaus dæne 
Boo smed 
Jacob sporesmed 
Niels winther 
Gregorius smed 
Mattis smedh

Dominus laurencius 
Pær ericssen 
albrit klynesmed 
claus knywesmed 
Jessæ smedh 
karli
Jon smedh 
tyghe smedh 
Jens skoningh 
Per swenssen 
Pæther smedh 
Her pæther jenssen 
Michil smedh 
Andhers tomessen 
Hoghen smed 
Andhers karlisen

(Det foljande år af yngre hand.)
Anno dominj Twsynde ffæmhwndrede och oppo siættæ then 

mandagh nefsth] fore wor ffrue dagh natiuitatis marie
Vii oldhermen och Stolsbrødre som then tiid til skekede 

wore for forstandere och til synemen for smedie laffwet j ystædh 
Vii mæth borgemesthers och rata velie och samptøcke haffwe 
wnth och tilladet ath tisse effthersm^he æmbitzmen som ære 
gwlsmedher remesnidere pwngemagere och swærtfægere moo 
winde worth smedie æmbede mz swo skiell ath the skwlle 
gøre fwlth och alth til worth smedie æmbede och holle alle 
the article och wilkor wedh makt som worth smedie laff skraa 
och statutæ innæhollær och wtwisær ligherwist som smedh som 
er meth kost ath gøre och pæninge til radet och til laffuet 
som smedh och holle skran wed makt aldelis i alle madhe

Item kommer nogher aff tisse fforseri^ne æmbetzmen fræm* 
mede aff andher stadh eller landh til ystædh mz sith æmbede 
eller hondewærk och bær oppo ting eller torg och haffuer ey 
byfogedens borgemesteres ratmentz och worth mynne eller loft 
ther til tha skwlle the dandemen som ære oldhermen och stols
brødre mz fogedens hielp lade bære theres gerning oppo rad- 
hwss eller tolbodh och ther skall randsages och sættis i rettæ 
hwath ther skall aff gøres
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Item ey skwlle och tisse forem^he embitzmen købe nogher 
smedie gerningh ath bære oppo ting æller tingbæncke ath sælie 
æller haffue falth smedherne til skade æller forfongh

Item wil nogher borgere eller kræmmere holle nogher swen 
oppo pwngemagere eller remesnidere embede wti sith hwss 
worth lagh til forfongh gøre fwlth i embedet som smedh

Item hwilken remesnidere eller pwngemagere thettæ worth 
lafi wil winde han skall gøre syn mesthergerning som er eth 
bonde bitzel eth dwbelth par hanske och en ringepwngh wstraffeth

(Christ. Hier. Johansens)
Bihang.

År et utdrag af några Pergaments brefwer, .som finnas i 
Embets lådan, af foljande innehåll; ofwersatte.

Et bref innehåller en forpantning af 1465 hwaruti Gertrud 
Nils dotter, Olof Nielssens ånka, kundgor at hafwa bekommet af 
hustru Seygne Sweunings Sex lodig mark i reda penningar, hwar- 
fore hon pantsåtter sin gård med Stuge herberge, Gate hus och 
port, så mycket.som dertil hører, med sådana skiål, at når 
then skall igen Idsas, skall det wara om Påska och ey annan 
tid, tilbindandes sig at afstå thenna Egendom til Seygne Swen- 
ning och thes arfwingars bruk, til des den af Låntagaren eller 
des arfwingar blifwer inlost; och hwad forbåttring eller åbyg- 
nad kan wara gjordt, at betala jemte Hufwud stolen. Denna 
skuld år endast tilokt med 3 lodig mark widare erkånd låhn 
uppå detta Jorda gods, som forestår. Såsom witnen har under- 
hångd sina Sigiller efterfoljande s Petrus HwidBorgemåstare, Jeppe 
Tripge, Anders Jenssen och Jeppe Nielssen Rådmån, jemte 2^ 
andra forut Toste Jepsen och Kell Pauelssen.

Sedan har Gertrud Jenses dotter, Olof Nielsses Efterlefwer- 
ska och Borgerska i Ystad, forsåldt 1467 denne pantsatte ågen- 
dom til forr omrorde Sygne Jepps dotter Swennigs och des 
arfwingar, liggandes gården wåstan for herr Jens Månsens gård, 
for de penningar han upburit, och finnes skiotet och hemul på 
wanligit sått.
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Till witnen hafwa underhängd sina Sigiller: Anders Nielssen 
Borgare i Ystad, Knut Jenssen, Michel Jenssen och ErikJens- 
sen Byfogde, Tosta Jepssen och Kiell Pauelssen Borgmästare 
härstädes.

1492 hälsar Nils Olssen Byfogde, Kiell Pauelsen Borgmä
stare, Henning Margrefwe och Hans Bossen Rådmån, Asmen 
Lauridssen Borgare i Ystad, Ewinnerliga med Gud: Kundgö- 
randes det de med flere dannemand som Ting sökte then dag 
Onsdagen nåst efter Kyndelsmåsso dag wid Tinget, horde och 
sågo, at hederlige Jens Mauenssen Rådman i förenemde Stad, 
uplåt och afhånde ifrån sig och sina arfwingar en thes 
Gård til beskedel. Swen Jeppe Nielssen i samma Stad och 
hans arfwingar, liggandes wåstan i sunner något nar Stran
den, sunnan wid Jens Mauenssens Gård, och Östan indtil den 
Gård som Jeppe Nüssen köpte af Måns Longwoghn åt bys 
stråte sunnan. Och kandes Jens Mauensen innom 4 tingståmne, 
i monga goda måns nårwaro, at hafwa bekommet sin fulla be- 
talning til nöyes af for nåmde Jeppe Nielssen, och war ther 
ingen motsåyelse på samma skiöte, utan alla Articlar klarligen 
hörts som fore skrifwit står, thet wittnar uppenbart de wid- 
hångde Sigiller wid thetta öpna bref. Datum ut supra.

1506 kundgör Knut Pauelssen med sit opnå bref, at hafwa 
til låge bekommit af Knut Smed Alderman, med Stolsbroder 
och menige Lagsbroders samtycke, en Gård hår i Staden, lig
gandes nåst Trois Manessens gård, bys-sträte emellan öster och 
wåster, och det uppå des lifstid, med de wilkor: at han skulle 
byggaoch förbättra Gården medEketimmer efter köpstads sått; 
Hwarföre lågan skulle betalas om Påsken med 3 Mynt, och i 
widrig håndelse at Gårdens underhållande försumades, skulle 
den efter Embetets utsåyande, af honom betalas med penningar.

1516 har Jepe Nielssen gifwit tilkånna at han anammat et 
lån på Tolf lödig mark reda penningar, hwilka woro gifna af 
Måster Hanssen til heliga kors Capeil, hwarföre han uplåtit 
sin Gård til samma Capeil och derföre skulle gifwa i leya om 
Michaeli tid 4 mark lybsk.

Et annat bref som Åldermannen Petro Smed och Stolsbro- 
dern Petro Pögner underskrifwit år så otydeligt skrifwit med 
abreviationer, at man ey kan få rått deruppå til sitt innehåll. 
Des årstal tyckes wara af 1500de i början.



347

1573 den 20 april har Frantz Olsson Rådman och Sander 
Sommer Borgare, såsom Kyrkowärdar utgifwit et köpebref 
til Äldermanen Tilluff Swenssen, Anders Swärdfäger Stolsbror, 
och Greiger Oissen Lagsbroder på samteiige Lagsbrödernas 
wägnar uti Ystads Smedjelag, som nu äro eller efterkomman- 
des warder til Ewig tid, uppå et rum i Wårfrue kyrka sunnan, 
och wåstan näst intil helig Kors Capeis dörr, som består af 4 
stolsrum, hwarföre betalning skiedt til nöjes, och all försäkran 
gifwits till en trygg och rolig besittning deraf, med det förbe- 
håll, at Smedje laget skulle bålla deras fönster fårdigt och i 
stånd, hwilket ar det som sitter i oster öfwer högaltaret.

1610 den 20 Febr. har Thönnis Gurrisson forsålt Et Stole
ställe uti Wår fru kyrka till Hans Andersson Borgare härstädes, 
så ock till Swen Nüssen knifsmed, den förra Aiderman och den 
senare Stolsbroder uti Smedje laget, liggandes uti Capellet, 
sunnan til Capels dörren, näst til den Stol, som herr Mårten 
satt uti at underwisa folket när han skriftade, hwilken stol til- 
förene tilhört Olof Perssen Bödkare härstädes, men nu til sam- 
telige Smedje lags behof afstådts och forsåldt blifwit med wanlig 
bekräftelse och underskrift.

1639 den 11 Februarii är et fäste-bref ulgifwit af Kyrko- 
wärdarna Hans Cortssen och Hans Thomessen, efter Kongl. 
Mayt8 påbud at alla Stole-stånden i Wårfru Kyrka skulle stadgas 
och regleras till Kyrkans inkomst och formån: I följe hwaraf 
Kyrkowärdarna bordtstadt och fastad med sitt öpna bref til är- 
lige och fornuftige Mån Rasmus Jörgenssen Alderman för 
Smederne, Claus Froest Stolsbroder och det hela Smedjelaget, 
fyra Stolar liggandes i den sundra gången wid muren, näst 
ingången till funten, warandes riktigt erlagd betalningen der- 
före, och ifrån alt widare åtalan hemulat och bekräftad för 
Smedje laget; dock med den Condition at hålla deras stora 
fönster ofwer Altaret fårdigt, som ifrån Arildstid ålegat dem, 
om de icke sin rätt förbryta wela.

Detta är stadfâstad med Kyrkans Sigil och upwist wid 
kyrkorâdet den 10 Febr. 1747.
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Smaastykker.

9.

Privilegier for Tvis Kloster.
Meddelt af O. Nielsen.

Om det i følgende Vidisse optagne Sliftelsesbrev for Tvis 
Kloster siger Suhm (Danmarks Hist. VII. 136, 148), at det kun 
er til i en ny dansk Oversættelse og i et latinsk Udtog i Re- 
sens Atlas, og han meddeler dette sidste i VII. 720 uden at 
skænke den første, der dog har ganske anderledes Værd, 
videre Opmærksomhed. I Daugårds de danske Klostre gives 
Uddrag af den danske Oversættelse ligesom af de 2 følgende 
Privilegier af Erik Menved, hvilke Suhm aldeles har overset; 
den Kilde hertil, som Daugård og vel ogsaa Suhm har kendt, er 
Herredsfoged Testrups Håndskrift om Kirker og Klostre i Vi
borg Stift, derimod findes en ældre Afskrift fra Midten af det 
17de Årh. i den indholdsrige Samling Dokumenter i gi. kgl. Sam
ling Fol. Nr. 844 Bl. 78—81, som her meddeles, da så gamle 
Breve i og for sig nok er en ordret Udgave værd, selv om flere 
Ejendomligheder ved den 3 Gange gentagne Afskrift og 
Oversættelse er gået tabte. Blandt Vidnerne finder vi flere 
Stormænd under Valdemar I, som ellers lidet kendes.

Vdy herrens naffn Amen. Aar effter den samme herris 
fødtzell mcdxxxiiij, som rommertal (o: Epakten) varix, paadend 
xxiiij dag vdj juny maanedt, som klochen var xj, den tredi aar effter 
allerhelligste fader och herre vdi Christo her Eugenius bleff 
pave, i sacristien vdi Thuis closter, vdi min, allmindelig notarii, 
nerverelse var skicket hæderlige fædre och herrer vdi Christo,
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her abbedt aff Cisterciensser orden, her Mogens abbedt vdi 
Herridtzvad vdiLunde sticht och her Niels abbedt y Thuiis1) 
vdi Riiper stict och vdi mange andre trofaste mendtz nærver- 
reise, antvordet mig forbeneffnde almindelig notaryo nogre 
breffue vaffslet, vskrabet, wmaculerrt och vforkrenchet i alle 
maader och alldeelis vden aid mistanche velbeseglet med røt, 
grønt och gult vox vdi silche och pergement hengendis, effter- 
som denne landtz sedvanne er, huilche breffue de begierede 
at skulle omskriffuis, som liude ord fra ord, som her effter- 
følger:

Vdy naffn faders och søns och hellig aandtz. Jeg Buri- 
sius Henrichsøn hertug øndsker abbedt Peder och 
elskelige brødre aff Thuis, som nu ere eller effter komme skall, 
euig beskermelse och naade. Effterdi at ieg befindis huer 
menniskis skrøblighedtz snare lob at vere nær ved døden, dis- 
ligeste och min faders och brøders hastige och vforseete aff- 
gang aff denne liff, da troede jeg det aleniste at bliffue mig 
eller dentem varafftige aff voris godtz och effne, huilckedt vi ind
lagde vdi den æuige fæderne land, och der for meente det at 
vere mig nytteligste at giøre mig Christi fattige till vennere 
vd aff hin vndskabs mammon och ved dieris hender indlegge 
mig et liggendefæ vdi himmellen, huore huerchen rodt eller 
møli forderffuer det, huor fore jeg vdaff de tingester, som den 
guddommelige mildhed verduget sig at giffue min ringhed, 
haffuer jeg offret vor herre Jesu Christo och hans verduge 
moder, som er all ære værd, en gaard som kaldis Thuiisell, 
som er mig vdi min federne arffue till kommet, at till hendis 
beder skulle opbygis et closter aff Cisterciensser orden, med 
aid den eyedomb til samme gaard hørde, och alle sin tillegelse, 
som er ager; skouff, engi, fællede, fiskevand, møller, hussze och 
queg och alle boeskab. Framdeeles Skierm birch med jord, 
skoffue, engi, møller, fiskevand och anden sin tillegelse och 
behøring, item Fellinge birch med jord, skoffue, engi, møller, 
fiskevand och andre sin tilleggelse, item Hiarm birch med jord, 
skoffue, engi, møller, fiskevand och andre sin tilleggelse, item 
Quistrop birch med jord, skoffue, engi, fægang, møller, fiske-

x) Nævnes ikke hos Daugård.
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vand och andre sin tillegelse. Alt dette forskrefne goedtz och 
huert besynderlig haffuer ieg andtvordet vdi forbeneffnte Christi 
fattige deris hender, som er brøderne vdaff Herridtzvadt, forhaa- 
bendis mig for denne verslig och forgengelig huß, som er 
opbyget med hender, at igien fange en huß, som er iche op- 
byget med hender, men euig, som er bevart mig vdi himmelen, 
ti at i det ieg achter paa hin trofaste sandhedtz forløffte, for- 
vendter jeg med en goed haab meg at igienfange hundred 
dobbelt och euig liff aff hans haand, som saadant belønner, 
dog saa som ieg haffuer den naadis gaffue, at jeg kand vere 
glad der ved, at den venstre haand iche ved, huad den høyre 
haand haffuer giort, det er, om ieg ingen menniskelig yndeste 
eller nogen verdtzlig gaffn eller profit søger, anten mig eller 
mine till gaffn vdaff denne almisse gierning, derfore, paa det 
at ieg kand forhuerffue vbesmittede och fuldkommelig løn, be- 
gierer ieg ochsaa at offre it vbesmittede och fuldkommelig 
gaffue, huarre fore ieg vil ingen ret, ingen bade och ingen 
timmelig nøtte och gaffn bevare eller beholde anten <nig eller 
mine arffuinger eller nogne mine effterkommere vdaff alt for- 
skreffne vden det aleniste, som er vmag og kost, thi at ieg 
villiglig tilltager mig samme stedtz och brøders forsuar ochbe- 
skermelse, at vill haffue omsorig och omhyggelighed derfor 
och vill dog ingen tienstagtighed eller liudagtighed haffue aff 
dennem, vden huis de mig villigen beviise ville, derfore oplader 
ieg och andtvorder jeg abedt Peder och dins (!) effterkommer 
abedt och brødre, huilcke med ieg (!) er hidsent eller vdi samme 
sted med Gudtz hielp indtill verdsens ende bliffue skulle, magt 
offuer samme sted och offuer alt forbeneffnde goedtz och egen
dom, rørrendis och vrørrendis, saa at det skall vere fri vnder 
etters herllighed och beskichelse, dertil forbeder vi det och 
frigiøre for alle beskatning vdaff huadsomhelst statt vere kand. 
Ligger i Vind paa, at det kand voxe och formeeris ved Gudtz 
dyrckelse och gudtz tieniste, saa at det kand bliffue enalsom- 
tryggiste haffns tilflucht till alle dennem, som vdaff denne 
verdtzens stormfuldt och skibbebrødtfuldt bøllie til samme clo- 
ster tretthe till flyendis vorder. Men skeede det saa, at nogre 
aff mine arffuinger eller effterkommere aff dårlig fordristning 
dierffuis till denne vor gaffue breff eller vor segels forvaring 
at forderffue, da skall hand først lide gudtz straffis och euig
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fordømmelsis gruellig domb offuer sig saasom en røffuer eller 
hellig stedtz offuerfalder, fordi at elfter prophetens trusell 
skulde han aldrig see herrens ære, ti hånd giorde vndskab paa 
helgene dieris sted. Dernest haffuer vi med bøn forverffuet aff 
Kon. Majtt. och de ypperste adell, at de med dieris vnder- 
skriffuelse vilde denne vor skrifft styrcke och stadfeste och 
forsuare samme sted med en euig forsuar, dette begierer vi 
och aff eders mildhed, o herre konning, at I ville verduges at 
befalle eders effterkommere sammestedtz och brøders ombsorg, 
at de kunde trøge vdi ideli fred loffue herrens mildhed och 
verre etter och riget till gaffn med dieris gudelig bønner. Jeg 
Koning Voldemar vnderskriffuer och voris segels bescheer- 
melse vnderhenger. Jeg biskop aff Børglum vnderskriffuer. 
Jeg Simon, biskop, vnderskriffuer. Jeg Rubert, abbedt aff 
Herridtzvad, vnderskriffuer. Jeg Fredrich, abedt aff Esserom, 
vnderskriffuer. JegHendrich, abbedt Vitteskiøll,vnderskriffuer. 
Jeg Palli Huidt1) vnderskriffuer. Jeg Skorri2) aff Dagge- 
bierch vnderskriffuer. Jeg Helm aff Thubbetorp vnderskriffuer.

’) Palle Hvide underskrev ogsaa Stiftelsesbrevet af Vidskøl Kloster 1158 
eller 1159 (om Året se A. D. Jørgensens Afh. i ny kirkehist. Saml. IV 
620—21.) Hans Son var vist den Peder Palneson Hvide, der nævnes 
1180 (SRD. I. 280) som var med de danske Pilegrimme 1191—92 
(SRD. V. 349. 351) og som nævnes under Ty i et af Tillægene til Val
demars Jordebog (SRD. V. 618.), ligesom den strafs herefter nævnte 
Lagi også må være hans Son. 1

’) Denne Skorri er måske den samme som Sakses Skorro Wagnonis, der 
1170 ved sin Tale på et af Absalons Søtog beroligede de oprørske Jyder, 
hos hvem han nød stor Anseelse. Han var rimeligvis selv en af de 
jydske Høvedsmænd, (Anfører for Skibsrederne i et Syssel.). Dagge- 
bierch, som ovenfor siges at være hans Hjemstavn, kan vist ikke være 
andet end Dagbjerg i Fjends Herred, hvor senere Drost Peder Hoseøl 
bode. En Skori var også blandt de danske Pilegrime 1191—92 (SRD. 
V. 341—42), måske den samme som denne, ligesom forrige nævnte Palle 
Hvid. 1197 underskrev han Knud den VI’s Testament (Suhm VIII. 707) 
En måske lidt senere Skori (eller den samme) var Valdemar Il s Marsk 
og nævnes som>sådan 1224 (Regesta Nr. 701) og 1230 (Suhm IX 596.). 
Han hørte vistnok til Hviderne (se min Sysselinddelingen i Danmark S. 
47), og det er sandsynligt, at denne her nævnte var en af hans Æt 
såmeget mere som denne sidste i Tillæg til Valdemars Jordebog 
(SRD. V. 620), dog forfattet under Knud VI., opføres under Himmer- 
syssel, der dog lå i Nærheden af Fjends Herred, der lå i Salling Syssel.
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Jeg Trugels aff Wettrye vnderskriffuer. Jeg Fialgrøgh1) 
vnderskriffuer. Jeg Kar 11 S u nis s en3) vnderskriffuer. Jeg 
Sti Nasgi8) vnderskriffuer. Jeg Lagi Palli Hindtz4) søn 
vnderskriffuer. Vi stalbrødre Api och Asko tu s, herre Burisii 
hans befalsmend, vnderskriffuer. Giffuit vdi Thuisell aar effter 
Gudtz byrd Mclxiij, som rommertall var xi, epactis xiiij con
curent paaskedag (?), den tivende dag vdi martii maanedt, den 
fembte aar epter koning Voldemar bleff koning effter Suendtz 
och Knudtz affgang, thi vor herre Jesus Christus regnere, huil- 
chen være hæder och ære till euig tidt.

Erick med Gudtz naade Danmarchis och Slaues koning 
øndsker alle, som denne nerverendis skrifft seer, euig sallighed 
vdi herren. Wi giører vitterligt for alle, som nu ere eller 
nu komme skall, at vi i det vi ville gaae vdi vorre forfædernis 
gudellig fodspor, annamme os elskelige abedt och conuent vdi 
Thuis med alle dieris guodtz och folch och alle dieris tiennere, 
som dennem till høre, vnder voris fred och beskermelse till at 
besynderlige fordagtinghe och skerme och med dette vortobne 
breff stadfester alle dieris preuilegier, rettugheder, friheder och 
nader, huilcke de aff voris forfæderne koninger vdi Dannemarch 
och hertug Burisio, dieris første funderer, fri hafft haffuer. La
dendis dennem sig och sine egendomb och alle dieris guodtz, 
huorsomhelst det ligendis er, enten vdi bierck, kiøbsteder eller 
paa landet, i huad som helst personner der paa boder (I), være 
sig fogeder, bønder eller tienner, quit och fri indtill euig tid 
for alle vdboes besuaring, skat och tønge, inde, skut och alle 
anden vdgifft och tieniste, som høre till kongelig rett, och der
for vden vnde vi dennem den besynderlig naade, at alle dieris 
bønder och tiennere och alle, som dennem tillhøre, anten vdi 
bierch eller anden stedtz vdi landet, skulle ingen anden suare 
for alle kongellige sagfaldt, baade xxxx marck sag och de som

*) ved det sidste h er rettet; mon her ikke skal læses Sialgren, da Sælgren 
under Himmersyssel forekommer 2 Gange i nævnte Tillæg til Vald. Jor- 
debog. (SRD. V. 620.). Den latinske Form af dette Navn er Selegrinus, 
der forekommer i det i Note 3 nævnte Diplom. *

9) er vel en ellers ukendt Son af Sune Skjalmsen.
3) Stige Nasche underskrev 1157—66 Valdemar Fs Skøde til Esrum Klo

ster (Thork. Diplomat. I. 30.)
4) Hindt skal vel læses Huidt, og her menes altså ovennævnte Palle Hvides 

Sön Lage, der også nævnes i Tillæget til Vald. Jordebog. (SRD, V. 618.)
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hervnder er, ßom vor(!) tillhørre, end her abedt och forskrefne 
muncke, huar fore vi strengelig forbiude vnder vor hyldeste 
och naade, ät ingen aff voris vmbosmend eller dieris fogeder 
och befallsmænd eller nogen anden skulle dierffue seg till vdi 
nogen maade at møde eller pladtze nogen aff de forskrefne 
abbedt och muncke tillhørre imoed disse friheder och priuile- 
gier, som dennem aff os vnt och gifine er, dersom nogen 
dierffuis her emoed at giøre, da skall hånd visseilig icke vnd- 
gaae kongl. straff och heffn. Till vitnisbyrd er vort [Segel] 
hengt vnder dette breff. Giffuet Wordingborig Aar effter Gudtz 
byrdt Mcccviij sancti Jacoby apostoli dag. Her Agge vor 
Bysser(l).

Erick med Gudtz naade Danmarckis och Slauis konning 
øndsker alle dennem dette nerverende breff seer; euig sallighed 
vdi herren. Vi giøre alle vitterligt, at vi haffuer vnt och giffuet 
her abbedt och convent aff Thuis denne besynderlig naade, 
at ingen vdaff denne conuent skulle betalle hoes nogre ferie
stede.eller toldesteder inden vor riige, huorfore vi vnder vort 
hyldeste och naade strengelig forbiuder, at ingen aff voris vm- 
bosmænd eller dieris fogeder eller befællsmend eller nogen 
anden skulle dierffue sig till at møde eller pladtze forskrefne 
her abbedt eller nogen aff forskrefne convent emoed dette vort 
breffuis liudelse, saa frampt de ville vndgaae vor heffn och 
vrede. Thill vidnisbyrd er vort segel her vnder hengt. Giffuet 
paa Søeborg aar effter Gudtz byrd Mcccxiiij.

Och jeg Oluff Jenson, en klerck aff Riber sticht, aff 
keyserlig May. allmindelig befaling en almindelig notarius, ner- 
verendis hos var med forskrefne herre och andre trofaste dan- 
nemend, den tid disse her forskrefne breffue bleff frembarne, 
antverdet och befallet at skulle igien skriffuis, och den tiid alle 
och huer disse forskrefne tingist skeede och bleff saa handlet, 
huilcbet jeg saa och hørde och selff personlig med min eygen 
haand igienskreff och skichede det til denne almindelig form 
och det med min naffn och wanlig merck betegnet, derlill be
det och besynderlig adspurt till widnisbyrd paa alle disse for
skrefne tingeste.

Alt vi éffterskreffne Jacob Schiøning, Superintendent 
vdi Viborig, Anders Sko ug aard, erchidegn ibidem, Jens 
Hanson och Morten Huas canniker ibidem och Kield

Danske Samlinger. IV. 23
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Juli læsemester ibidem, haffuer seet, hørt och læst it gammele 
pergamentz copie aff nogle pergamendtz breffue vnderskreffne 
med almindellig notarii haand oeh mercke, liudendis paa latine 
med alle sine ord, puncter och Artichler, som her paa dandske 
forskreffuet stander, det vinder vi med voris signete her neden 
vnder hengt. Gifiuet vdi Viborg løffuerdagen nest effler Martini 
episcopi dag, aar effter Gudtz byrd Mdxliiij.

10.

Tingsteder og Kroer i Sæland på Kristjern Il’s Tid.

Meddelt af 0. Nielsen.

Ved Professor Allens Undersøgelse »Om Christiern den Andens såkaldte 
gejstlige Lov eller Loven for Landet« i Vidensk. Selsk. Skr. 5 Række, hist, 
og philos. Afdeling III. er det slået fast, at omtalte Lov er udkommen i 
Efteråret 1521 og har haft virkelig Gyldighed, skont dens Text kun kendes 
af et Udkast og rimeligvis i flere Småting har været forskellig fra dette. I 
»Danske Samlinger« i Gehejmearkivet findes nedenfor meddelte 2 Stykker, 
der er skrevne med en med Loven samtidig Hånd på 2 sammenhængende 
Folioblade og åbenbart er et Udkast til nærmere Udførelse af 2 heri be
stemte Punkter. Det forste slutter sig til Lovens 37te Kap.: »Skal udi Købstæ
derne eller udi de Byer, som ere bekvemme dertil, bygges et Hus på 12 eller 14 
Spenderum lange og 18 eller 20 Alen brede, udi hvilket Landsdommeren eller 
Herredsdommeren med de andre, som der tilskikket ere, skulle have et særdeles 
Rum til at høre Sager udi og forhøre sådanne Vidner, som hertil pleje at 
ransages til Herredsting« osv. Endvidere hedder det i det 48 Kap , at for de 
Bøder, der ydes af dem, der gor Dommeren Ulyd på Tinge, »skulle opholdes 
3 Messer om Ugen Gud til Lov udi den Kirke, som næst ved fornævnte 
Domhus er liggende« osv. Med disse 2 Udsagn kan forenes Overskriften 
over det forste Stykke, »At der skal være Domhus til alle Herreder ved 
Kirken og ikke ude på Marken«, der synes at have været omtrent det*Ud
tryk, der er brugt i den udkomne Lov i Kapitel 37. Det andet Stykke sva
rer til Kap. 130, der lyder således: »Skal skikkes sådanne åbenbare Herber
ger ude på Landet, som rette alfar Veje [er], så at på hver 2 eller 3 Mile er et 
Herberg«, hvortil svarer nedenstående Overskrift »Det er den Skikkelse, som 
er sat om Kro på hver 2 Mile på alfarVej i Sæland«. Hvad her er bestemt 
om Tinget ved Kirkerne, er ikke alene i Samklang med, at der bydes i samme 
Lovs 49 Kap. »alle Dommere bør hver Dag høre Messe, forend de sætte dem
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til at høre Sager«, ligesom vi andensteds fra også véd fra den senere Tid, 
at der prædikedes forend Tinget1), og som det udentvivl havde været Skik 
fra Kristendommens forste Tid — men er en Overholdelse af en ældre Ved
tægt, da der som en Fortsættelse af Oldtidens Herredahov altid har været 
en Herredskirke, der også på andre Måder som Herredets Arkiv og Opbeva
ringssted for tilbagebetalt Lån og ikke modtagne Skatter har stået i nært 
Forhold til Tinget1).

At ther skall være domhwss thil alle herred vedh 
kirken oc jcke vde paa marcken etc.

Three herred i Slangerop, som thet er.
Holbo herret ved kirken, som thet er.
Sockelwndz herred oc Sameremss herred bode ved Her- 

løffwe.
Lille herret, Twnnæ herret, Somme herret, som lighe til 

Harmborg, alle tre ved Vindinge.
Valborgs herret véd Swoby.
Ramssø herret i Dalby.
Biewersskoffz herret ved kerken, sem tÅet er.
Steffwenss herret, som thet er.
Faxe herret som thet er.
Borsse herret i Borsse.
Hammerss herret som thet er.
Tidebiergs herret vdi Heløff.
Ringstede herret oc Alstede herret vdi Ringstede ved sancte 

Hansse kirke.
Flackebiergs herret som thet er.
Slagelsse herret som thet er.
Loffwe herret som thet er.
Arss herret oc Skepings herret bode ved Vesskinghe.
Otz herret som thet er.
Twze herret i Kwnby.
Mierløsse herret som thet er.
Horss (!) herret som thet er.

Loland.
Møsse herret som thet er.
Ffwlssø herret hoss Sædinge kerker(I)

x) Således ved Henne Birketing (Danske Saml. 1 336).
’) Om Henedskirker se min Afh. i Ny Kirkehist. Saml. III 829 flg.

23*
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Norø herred vdi Horsslwnde. 
Synder herret hwoss Grøsshaffwe.

Vdi Falster som the er.

Møn.
bode herred i Steghe.

Thei er then skekelsse, som er setth om krw paa 
hweri ij mille paa alffar vey i Sielandh.

Fførss melum Køffwenhaffn oc Helsszingør vdi Rwnsti1). 
Item ffra Køffwenhaffn aff Slangerop vdi Balerop2).
Item melum Køffwenhaffn oc RoskZZde ved Snwbekorss3). 
Item melum Køffwenhaffn oc Køge ved Mossede klint4).
Item melum Helsingør oc RoskZZcZe vdi Kalleby5) oc Slan- 

gero/x
Item melum Helsszingør [oc] Halssness vdi Veyby6).
Item melum Roskz'Zde oc Holbec vdi Horssestold7).
Item RosktVde oc Slagelsse ij krw vdi stenstrop8) oc Mu[n]c- 

keberby9).
Item melum RosktZJe oc Ringsted vdi Ossted10).
Item melum Roskz’Zde oc Køghe vdi Salløffwe11).
Item melum Køge oc Vordingborge ij vdi Faxe12) oc 

Pressø18).
Item melum Køge oc Nestwed vdi Hasslæ14).
Item melum Vordingborge oc Nestwedh vdi Sallerop15). 
Item Nestwed oc Ringstede vdi Helløffwe magle16). 
Item melum Nestwed oc Skelskør vdi Tvrne(?) marck17). 
Item melum Nestwed oc Slagelsse vdi Ting Jællinghe18). 
Item melum Skelskør oc Ringstede vdi Esgeestrop19).
Item melum Slagelsse oc Ringstede vdi Liwnghe20).
Item melum Ringstede oc Kalingborge ij, en i Bierby21) 

oc en i Redersløfi22).

l) Rungsted Kro i Hørsholm Sogn. 2) By og Sogn, Smorum Herred. 3) Senge
løse Sogn. Jfr. D. Mag. I. 20. 4) Greve Sogn. 5) Karlebo Sogn og By. 6) Vejby 
Sogn og By. ’) Mig ubekendt. ®) Mig ubekendt. •) By og Sogn. ,0) Osted 
eller Ovsted By og Sogn. n) Saløv, Snoldelev Sogn. 12) Sogn og By. 
I#) Præstø. u) Hasle Sogn og By. ld) Køng Sogn. ie) Herlevmagle Sogn og 
By. 11) Tornemark, Fyrendal Sogn. x8) Sogn og By. 19) Eskildstrup. 20) Lynge 
Sogn og By. ,l) Bjerreby i Svallerup Sogn. ,s) Rerslev By og Sogn.
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Item melum Ringstede oc Holbeck vdi Tosstrop.1)
Item melum Holbeck oc Kalingborge vdi Sersloff.2)
Item Holbeck oc Slagelsse vdi Stenlosse magle.8)
Item melum Kalingborge oc Slagesse(!) vdi Drossleberge.4)
Item melum Slagelsse oc Kalingborge vdi Ryghe.5)
Item melum Koghe oc Ringstede vdi Biersskoff.6)

11.
En Ansøgning fra Hans Rostgaard til Christian den Femte.

Meddelt af C hr. Bruun.
I Danske Magazin, tredie Række, første Bind, S. 257—63 har N. M. 

Petersen meddelt Uddrag af Hans Rostgaards Tegnebog efter en Afskrift der 
bevares i det kongelige Geheime-Archiv (danske Kongers Historie, Nr. 155); 
den er skreven af en Afskriver med faa Rettelser tilføiede af Frederik Rost
gaard. Petersen beklager, at L. Thura ikke, istedetfor at udgive sit lange 
fortællende Digt om Hans Rostgaard, udgav hans Tegnebog, som var hans 
Kilde til Digtet; saa var dog dens Indhold bevaret, thi selve Tegnebogen 
er tabt, og man maa nu nøies med et Uddrag af den. Petersen har dog 
vist ikke Ret, naar han tror, at Tegnebogen har indeholdt en større Samling 
af historiske Optegnelser end netop de der findes i Uddraget for Aarene 
1644, 45, 46 og 48 samt Kjøbenhavns Beleiringstid. Thura omtaler, at det 
var »faa Blade« han fik at gjennemlæse; disse faa Blade have sikkert kun 
indeholdt det nævnte Uddrag, Tegnebogens øvrige Indhold har vel været 
Optegnelser om Indtægter og Udgifter, huslige eller Familie Anliggender og 
Lignende. Det lille Aktstykke, som her meddeles efter en Afskrift af Originalen 
i Indlæg til sjællandske Tegneiser for 1671 i Geheimearchivet, kan betrag
tes som et Tillæg til hine Tegnebogsoptegnelser. Det indeholder ikke me
get, men dog noget Nyt; mest Interesse har det ved hele sin Form og den 
smukke bramfri Skildring af Begivenheder, i hvilke Hans Rostgaard tog saa 
levende Del og vandt sig uforgjængelig Hæder. Rostgaards Underskrift er 
gjengivet i Facsimile, taget fra en anden Ansøgning.

Stormegtigste Høybaarne Første Allernaadigste Arfue 
Honning och Herre

For Eders Kongel. May. hafuer jeg vnderdanigste at andrage 
huorledis ieg i sidste Krigs tider och beleiring giorde adschil- 
lige seer tienneste huor ieg effter min schyldigheed yderligh 
woffuede midt liff skaffede oc den første Kundscbab indtil dend

’) Tostrup By og Sogn, Merløse Herred. *) Særslev By og Sogn. s) Sten- 
magle By og Sogn. 4) Dresselbjerg By og Sogn. 6) Rye, Gjørlev Sogn. 
•) Bæverskov By og Sogn.
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Sal. Høyloflig Herre och Könning om fiendernis tilstand, huilchet 
ieg ideligen continuerede, som iche paa tuilles Eders Kongl. May. 
medmeehrejoNaadigst erinderer, Dißligeste j allerhaardeste belei
ring alletieder frembschaffedt mied mine folch af wildt och an
det adschilligt ferscht, huad ieg underdanigst kunde tilweye- 
bringe, til dend Sal. Herris Kochen, saa ieg och min Hustrue 
hafuer baaren mangen tyng byrde til stranden, iligemaader lod 
ieg hans May. och wiide der dend Hollandsche flode var i 
søen veø Helleland saa oc der floden kom paa hin siide 
Cronborg at lige, gaf Jeg oc hans May* det strax om Natten 
tilkiende med min Skrifuelse, oc bekom igien wed mine folch 
hans May?A bref til opdam, saa oc it bref fra Rigens Admiral 
Bielck, oc strax Jeg fich samme brefue, begaf ieg mig om 
natten flire Miile fra min gaard wed Hellene Kilde, huor Jeg 
laa en dag ofuer imellem tuende høye bierge, efftersom Førsten 
von Homburgs Regimente stod langs ud med stranden fra 
Cronborg oc op til Gilleley af frøcht for de Hollender, at de 
skulde, kaste folch i Land, andet Nat kom Jeg med største lifs- 
fahre ud paa en liden baad til Opdam, oc hannem lefuerede 
min Allernaad. herris bref, som giede sig at han hørte oc 
fornam endnu at hans May. war ved magt, oc efftersom hånd 
hafde nu bekommet ordre, ynskede hånd at winden ville blifue 
god, befoel saa Capteinen at skulle lade mig henføre til Stat
holder Gabel som var med j floden, Imidlertid hånd skref til 
hans May‘t. Der jeg da igien roede fra floden med Op- 
dambs oc Hr. Stath. Gabels Bref om Natten, oc ald tilstan
den hafde referede, huortil stod i Kiøbenhafn, war winden mig 
gandske imod, oc war en stor storm afNorwest och heelmørch; 
Saa Jeg saasandt Gud skal hielpe mig, aldrig hafde troet at 
schulte komme lefuende til lands, oc formedelst modwind oc 
storm, kunde Jeg ikke naa dend sted som jeg roede ud fra. 
Mens begaf med stor fahre til land Imellem tuende Rytter- 
wachter, efftersom Jeg v-mueligt lenger med dend liden baad 
kunde holde Søen, oc var Guds vnderlig werch at Jeg iche 
blef paagreben, Oc strax effter at Jeg var kommen i land i 
dagningen, fich Opdam god wind oc gich til Seils, oc giorde 
en sterch fechtning med de Suenske, anden Natten dereffter be
gaf Jeg mig med Opdambs oc Statholders Gabels bref til Kiø
benhafn, oc lefuerede hans May? dem. Enddog de var an-
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kommen til hans MayH førend Jeg, oc giorde Jeg vnderd. saa 
Relation, om alt hnad mig witterligt war, om de Suenske, be- 
gaf mig saa tilbage iglen, huor jeg siden som tilforn continue- 
rede med gode Kundskaber, oc der de Suenske fich i sinde at 
ville storme, lod Jeg hans May. wide ald deris forebafuende, 
skichet och dend Sal. Herre Modellerne af Adtskilligt, som de 
vilde bruge til stormen, Oc bad at hans May. vilde Naad. 
behage oc lade weche grafuenn videre om byen, oc der det nu 
Endelig skulle angaa, skref ieg den Sal. Herre oc Konning til, 
huad Nat de ville storme oc huilche poster de ville gaa an paa, 
skref oc huad tegn de ville føre, huorom at blifue vel infor- 
merit, Jeg giorde mangen besuerlige Reise til Leyren, ja blef 
udpløndret oc afdragen, Mens da det werch om Cronborg blef 
den Sal. herre forrebragt oc udskichede Cammer Juncher Trolle 
som gaf mig vnderd. hans Mi villie om sligt tilkiende, oc bad 
mig at giøre min fliid at skaffe dend Engelsk Obr. til hannem, 
saavel Hr. Hendrich i Bircherød, huor hånd blef accorderit med 
Obr. wed min gaard i Skoufuen hånd at tienne hans Ma. oc at 
skaffe 300 Engelske folch som laa i Helsingøer, dagen der
efter reiste Cammer Juncher Trolle med mig til Helsingøer, oc 
var forkled som min tienner (dend tiid) oc der talte med Steen 
Winchelom det samme. Oc da tilsagede hånd Obr. at schulle med 
første post bekomme 500 Ducaier oc Steen Winchel 100 Ducater\ 
samme tid fulde Jeg Trolle op oc omkring Slotted oc besaa 
Alting, tog ham saa hiemb med mig igien, huor hånd blef paa 
nogle dage, Indtil winden oc leyligheden føyede sig, at hånd 
kunde komme op igien til Kiøbenhafn, skichet saa strax her- 
neder til mig wed min folch forschr. Ducater, siden nogle dage 
effter kom frem med mine folch Captein Leutenant Sig iller, en 
fendrich oc 3 fyrwerper, huorunder David Hes Støch Captein 
var, som er nu her i Ca&tellen, huilche folch Jeg i stor fahre 
oc dølBmaal hafde alle paa nogle dage paa min gaard, mens 
siden motte see, huor jeg kunde faa dem hen i Helsingøer, 
hos fortroede venner, lefuerede saa Ofuersten, saauel oc Steen 
Winchel alle forschr. Ducater udi Captein Leutenants oc fen- 
drichens Neruerelse i Michel Hansens huus, saa begierede 
Jeg af Obr. at hans Søn motte følge med mig til min gaard, 
saa ville Jeg skaffe hannem til hans Ma. huilchet schulle vere 
it pandt oc forsichring, at Obr. skulle meene det oprigtig, siden 
dereffter erindret jeg ideligen baade Obr. saa oc Steen Winchel
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at de ville giøre effter deris plicht, Imidlertid blef det ved en 
studenter wed nafn Gregers Hanß. obenbahret, saa maatte Jeg 
i hast med stor Perichel schaffe forschr. hans Ma^ folch tilbage 
igien , thi Jeg wiste mig da ingen time sicher paa lifuet, Oc 
dersom de bafde da faaet samme mine bedriffter med mangfoldige 
meere jeg giorde imod dennem at • vide, da hafde Jeg faaet 
strax dend forsmedeligste død, de kunde hafue optencht an
seende jeg gaf de fornemmeste som sculle hafft dermed at be
stille 1200 Rixdlr. huorfore jeg tenchte huorledis jeg kunde 
redde lifuet, oc da Steen Winchel oc en deel andre blef paa- 
greben, tog jeg afskeed med min hustrue, oc sagde hende min 
anslag, satte mig paa min hest, oc reed en miilweis fra min 
gaard, skiød der hesten ihiel wed en stor Moradtz, gich saa 
dend Natt til Stranden, oc samme Nat kom jeg med største 
fare forbi den Suenske flode til Kiøbenhafn, gaf saa Hans Ma. 
forskrefne tilkiende, blef saa i Landtzdommer Jens Lasens 
huus udi it Cammers stille udi Ellefue Maaneder, oc war 
faa, enten Suendske eller Danske, som wiste at Jeg var 
i lifue, Huad jeg sambt min fattige hustrue udstoed for oc 
effter dend tiid, Jeg saaledis maatte fly fra hende, det 
er dend allerhøyeste Gud beviist, oc derforuden satte os i 
stor wittløfftighed oc gieldtz besuering. Er mig oc vmueligt at 
Jeg vnderd. kand her optegne Alt huad Jeg hafuer gtort imod 
de Suenske j dend onde tiid, som er mange høi oc nidrige 
vel bewist, det er alt min plicht oc skyldighed, oc ynsker altid, 
at det maa gaa min siel saasom jeg hafuer meent oc meener 
min allernaad. Herre oc Konge, oc det Ko. arfue huus, Oc 
ombendskiønt hans Ma. mig for saadant Intet war skyldig, 
Effterdi Jeg vnderd. erkiender saadant oc mehre om Jeg videre 
kunde giort, saa hafuer dog den Sal. oc høyl. Herre af Ko. 
mildhed oc naade, naad. bevilget mig oc min hustrue , at vi 
schulte aarlig niude i voris lifs tiid, eftersom det war en seer 
tienniste — 300 Rixdlr. oc samme penge at annamme i Hel- 
singøers told, huilchen dend Sal. Herris order oc benaading 
j nogle aar er forholden, kalder nu derfor til Eders Ko. Ma. 
min allerunderd. bøn oc begiering, at Ed. K. M. baade for 
langsommelig tienniste fra min vngdom aff, saa oc for seer 
beviste tienniste naad. vilde behage, at Jeg motte niude 
huis Eders Ma^ Hr. Fader d. Sal. oc høyl. Herre oc Konning 
af Naade mig hafue forundt, nembi. de 300 Rixd. oc jeg den-
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nem motte bekomme paa it vist sted, anseende Jeg oc hafuer 
veret saa forsichret effter den Sal. Herris vifte tilsagen paå 
samme benaadings penge, saa Jeg hafuer betalt deraf Prin- 
cessinde Styr 240 Rixd. derimod ey nøt meere ind de 2 første 
aar, Effter som Indkomsten paa det sted iche kunde tilstreche, 
dend Naade Eders Ko. M. bevifte imod mig, foraarsager alle 
Erlige tienner it frit mod baade i slige oc andre tilfald i nøds
tider at wofue sig, Oc dersom det iche behager Eders Ko. M., 
at Jeg maa nyde Indviiftning paa penge, jeg da motte niude 
nogle faa bolliger liggende ved min gaard, som iche kand vere 
Eders Ma. til nogen Skade eller afbrech. Gud lade Eders Ko. 
Ma. fredsommelige oc lenge lefue, det ønsker

Eders Ko. Ma.
Actum Kjøbenhafn. allerunderd.
d. 22 Sept. 1670. Troepligtskyldigste

Tiennere

Rostgaards Ansøgning blev af Kongen den 15 Juni 1671 sendt 
til Skatkamtnercollegiets Erklæring. Dette anbefalede denlOOctob. 
1671 Ansøgningen, men samtlige Indkomster vare optagne og Col- 
legiet henstillede det derfor til Kongens Afgjørelse, hvorledes Sa
gen skulde ordnes. Kongen resolverede: »I kan paa de tvende for
ordnede Betalingsterminer erindre om ham fremfor andre Be- 
naadninger, saa kand hånd vel blive betalt.« Formodentlig har 
Rostgaard villet sikkre sig end mere, thi omtrent samtidig søgte
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han om Confirmation paa at have Krohold og Ølsalg fire Steder 
i Nabolaget; i sin Ansøgning anfører han, at hans Gaard var 
vanskelig at holde vedlige, den udkrævede mange Folk, da der 
var saa mangfoldige Gierder. Ligeledes søgte han om Tilla
delse til at gjøre et Mageskifte, nemlig 4 velbesatte Gaarde i Ant
vorskov Amt paa SS1/* Td. Hartkorn samt Bénaadningsbrevet paa 
de 300 Rdl. imod nogle smaae Gaarde og Boliger beboede af 
Strandsiddere nærved Kraagerup, ialt 47 Tdr. 1/s Skp. Hartkorn. 
Kongen resolverede: »Hermed er Jeg nok tilfreds«1). Skiødet 
udfærdigedes d. 5 November 16722).

Som Bilag til Ansøgningen er vedlagt en af Rostgaard 
selv vidimeret Afskrift af det Kongelige Benaadningsbrev, saa- 
ledes lydende:

Wi Fridrich dennd Tredie etc. giører alle vitterligt at wi 
for vnderdanigst flittig och troe tienneste som oB Elschel. 
HanB Rostgaard woris Fiskmester och Ridefougit ouer Cronne- 
borg Lehn, oB hidtill och. fornemblig udj seeniste KrigB- 
tid, giort och beuist hafuer, och hereffter giørre och beuiBe 
maa och schall, aff Konngel. Naade hafuer vndt och beuilget, 
saa och hermed vnder och beuilger hannem och hans hustrue 
begge deris liffs tied Trei Hundrede Rix Daller aarligen udaf 
Toldenn udj worris Kiøbsted helBingøer at maa oppeberge, som 
hannem vdaff worris Tolder sammestedtz, dennd som nu er, 
Eller hereffter kommendis worder aarligen rigtig schall erleg- 
gis och affbetallis fremb for alle andre Assignationer, Och 
schall begynde och anngaae fra Nyt-Aarsdag nest forledenn udj 
nerwerende Aar 1661 och saaledis aarligen Continuere, Effter- 
som forschS staar, Effter derom woris særdellis Naadigste ordre 
till worris Tolder udj HelBingør dis wiederre formeldning, Ti 
forbiuder wi alle och Enn huer Vedkommende Her jmod Effter- 
som forsch“ staar at hindre, Eller udj nogen maader forfang at 
giørre, vnder wor Hyldist och Naade. Giffuet paa woris Konge
lige Residentz udj Kiøbenhaffn dennd 28 Martij Anno 1661.

Under Wort Zignet.
Friderich

L. S.

*) Ministeriernes Archiv, Deliberations Protokollen. 
Thura, Hans Rostgaards Liv og Levnet, S. 242—43.
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12.

Fregatskibet i Maanen 1713.

Meddelt af C hr. Bruun.

Holberg omtaler baade i Peder Paars, første Bog, fjerde Sang, og i 
Epistlerne, II, Nr. 141, at »een for nogle Aar siden saae et Skib i Maanen«. 
Om et saadant Syn, maaske netop det Holberg sigter til, findes følgende 
Efterretning i den ledreborgske Haandskriftsamling, 4to, Nr. 376. Beretningen 
er ledsaget af en Tegning, som gjengives her i formindsket Maalestok.

Anno 1713. d. 13 Febr. Hafde Jeg wagt i Hans Kongl. 
Mayest®L Hofwed wagts Corpus de Garde, Neptunus kaldet, ved 
nye Holm, om den Kongl. Orlogs Flode, hvor Jeg da tillige 
med mine wagt hafwende under Officerer og Gemeene om Af
tenen Klocken 71. s, da Maanen opgick, saa Jeg tilligemed den- 
nem en Formation i Maanen, lignende et Fregat-Skib, som 
thonede sig at ligge med After-Gatten mod Osten, og forstauen 
modVæsten med 2^ Master, nemblig Stoere-Masten medstoere 
Raa, Mærs Stang og mærse Raa, ligesom Seiglene derved vare 
beslagene, med ligesom en Sckye ofver stoere Toppen, lige- 
ledis Focke masten, med Focke Raa hvor paa Seiglen siuntis 
at være løs, og ligesom være gied og gaarded, med Mærs 
sambt forstang, som siuntis ligesom for Mærs seigl var lidet 
meere end til Halfstang hidset, og stoed fuld, Bugspredet siun
tis og med sine bovenblinde Steng og Raa, samt under blinde 
Raa, mens ligesom Seiglene derunder beslagene eller fastgiort.
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Ingen Besans Mast thonede sig, paa Skroged af Skibet kunde 
ey giøris nogen forsckiel paa Porte eller Skiøtt, ey heller nogen 
flag, vimpel, eller fløy kunde seis. Saaledis at være passered, 
testerer

Kiøbenhaufn Cornelius
d. 19. Februarij 1713. Blichfeldt.

13.

Et Bidrag til Erindring om den norske Matrikelsag 
under Frederik den Fjerde.

Meddelt af C hr. Bruun.

Gjennemførelsen af Projektet til en ny Matrikel i Norge, som sattes i Gang 
især i Aarene 1722—24, krævede naturligvis et stort Personales Virksomhed. 
Projektet blev ikke sat igjennem, til stor Beklagelse for flere af de Mænd, 
der havde arbeidet for det. A. Hojer omtaler, at der ikke blev kostet saa 
mange Tusinde Rigsdaler paa denne Plans Iværksættelse som der blev ko
stet Tønder Guld paa den danske Matrikel under Christian den Femte. 
Det er nok muligt; men det er ogsaa muligt, at de Mænd, paa hvis Kræf
ter og Tid, der lagdes Beslag, ikke fik en passende Erstatning for et dem 
ellers uvedkommende. men nu af Kongen paalagt Hverv. Det Aktstykke, 
som her meddeles, kan maaske vidne derom. Det er et Forslag til hvor
ledes en Del Embedsmænd, som havde med Matrikulerings Arbeidet at 
gjøre, skulde belønnes ved Pengegave, Embeder eller Titler. Det synes ikke 
at være taget til Følge i sin Helhed. Aktstykket mangler Datum og Underskrift. 
Det maa rimeligvis være forfattet efter den 8de Decbr. 1724, da Frederik den 
Fjerde resolverede, at der ingen Forandringer skulde finde Sted med Hen
syn til den Maade, paa hvilken Skatterne i Norge skulde opkræves, det vil 
sige, Projektet blev opgivet. Forfatteren er vistnok Biskop B. Deichmann 
eller Overhofmarskal C. F. Holstein, begge Medlemmer af Matrikelcommis- 
sionen.

Aktstykket meddeles efter en samtidig Renskrift, som findes i det store 
kgl. Bibi., ny kgl. Saml. Folio, Nr. 1002, m.

Designation
Over de Personer, som effter Deris Kongl. Maii* allernaa- 

digste ordre og befaling samt tilsagn om belønning og viidere 
Kongl. Naade, med Matricul-Commissionen i Norge, hafve haft 
at forrette, hvor hos er anført hvad een hver i det mindste 
kunde tilkomme, om de med Penge skulle aflegges: Ved hvil-
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cken udreigning til Penge endog er i agt taget icke alleene den 
tiid de have været paa Reiserne og stæderne, men endog hvad 
tiid de have maattet anvende til Matriculerne og de der til 
hørende Examinations-Protocoller at indrette, saa og siiden til 
Bereigningeme at giøre, General Extracterne at formere og 
indsigrere [?] og det ganske Verck at efftersee og justere, saa og 
tillige eet forslag, paa hvad anden maade de hest kunde sou
lageres og aflegges, for saa vidt mueligt at spare Deris Mai!? Cassa 
for udgiftter.

De ere derfore først anførte, som sig enten fremfor andre 
udi fliid og Accuratesse have distingveret, eller og som ere 
uden Brød og Embede, eller af saadan Tilstand og Beskaffen
hed, at de først til hielp ere trængende, hvilcket alt efter De
ris Kongl. Mait8 Allernaadigste mundti. ordre af 41? Octobr. 
sidst afvigt, allerunderdanigst er forfattet.

Følger nu først de, som enten aldeeles icke ere udi nogen 
Deris Mai*! Tieneste eller og i saadanne Tienester, som dem 
icke egentlig til difie forretninger forbinder.

1. Secretaire Cort Friis, forrettet Matriculeringen udi Hede- 
marckens Guldbrandsdalens samt Solør, Øster- og Oudalens 
Fogderier, som Laugmand.

Een meget fattig Persohn, som er i gieid for det hånd ved 
difie Forretninger har tilsadt og fortæret, kand icke være 
tient uden med Penge, og icke kand aflegges i det aller- 
nøieste med mindre end..................................... 600 RdL

2. Jørgen Ilalmstedt, været ved Matricul Forretningen udi 
Hadeland, Toten, og Walders Fogderie, som Constitueret 
Laugmand.

Er siiden aflagt med det liidet Hospitals Forstander-Em
bede ved Opsloe Hospital og bør dermed lade sig nøie.

8. Regiments-Qvarteer-Mester Mogens Blix, været ved Ma- 
triculeringen udj Hurum, Røgen, Eeger, Lier og Buscheruds 
Fogderie, som Constitueret Laugmand, og udi Øfre- og Nedre- 
Tellemarchen, som er fast det besværligste i gandske Riiget, 
som Amtmand.

Dersom Hånd med Penge skulle betales, kunde det icke 
være mindre end 600 Rd?, men der som hånd kunde nyde 
Exspectance paa et got Sorenskriverie eller og Borgeme- 
ster-Tieneste udi et af Stifternis Hoved - Stæder, hvor til



366

hand vilde findes meget habil, kunde Deris Mai^ Casa for 
denne udgift være befriet.

4. Assessor Justus Hendrick Weichhardt^ betient Numme- 
dalen og Sandsvers Fogderier ved Matricul- Forretningen som 
Amtmand.

Kunde udi Penge icke have mindre end 300 RdL * Men om 
hand blev aflagt i det sted med Caracteer af Commerce- 
Raad, er han fornøyet.

5. Sorenskriver Niels Jensen Kongsberg, og Vice-Sorenskri
ver Jesper Gladtved, begge været ved Matriculen udi Numme- 
dalen og Sandsverds Fogderie, den ene som Laugmand, og 
den anden i hans Sted som Sorenskriver.

Disse ere Svogre tilsammen, og saa fremt de med Penge 
skulle aflegges, kunde dend første icke have mindre
end............................................................... 300 RdL
og dend anden.................................................... 250 —

550 RdL.

Men om deris Svoger Studiosus Gladtved kunde nyde 
Succession paa Flesberg Præstekald udi Nummedalen, som 
dog er meget ringe, saa bliver de begge forhaabentlig 
fornøiede.

6. Munsterskriver Jørgen Rolling, forrettet Matriculeringen 
udi Bamble-Fogderie som Amtmand.

Er een meget nød-liidende dog fornuftig og habil Mand, 
kand udi Penge icke have mindre end . . . 350 RdL- 
Men maatte hånd enten med Exspectance paa et Soren- 
skriverie eller Bogemesterskab udi et af Stifternes Hoved- 
stæder blive aflagt, kunde hånd være vel tilfreds.

7. Niels Herculesen Weyer, betient Øfre- og Nedre -Telle- 
marchens Fogderie, meget besverlige og vidtløftige districter, 
som Laugmand.

Udi Penge kunde hånd icke have mindre end . 650 Rd^« 
Men kunde accommoderes med et Sorenskriverie eller an
den ham nogenledes convenabel Betiening.

8. Commerce-Raad Johan Adolph Løvenstieme^ betient Lister 
og Mandals Amt som Laugmand.

Er meget trængende, og kunde for denne Forretning, som
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bar været baade besværlig og viitløftig, icke aflegges med 
mindre end ...........................  600 RdL

9. Commerce-Raad Ülrick Friderick From har, som Amt
mand, betient Strinde- og Selboe- samt Ørchedals Fogderier i 
Trundhiembs Stift.

Kunde udi Penge icke have mindre end . . 600 RdL
Men dersom hånd blev aflagt med Justitz-Raads Caracteer, 
saa blev hånd ventelig dermed tilfredsstillet, helst hånd 
haver Deris Kongl. Mail8 skrifftlig Allernaadigste Resolution 
og Forsickring at skal aflegges med en høiere Caracteer, 
naar hånd sin Forretning hafde tilendebragt.

10. Hospitals-Forstander Hans Mouridtzen Sommer i Trund- 
hjemb har, som Laugmand, fuldført Matricul-Forretningen udi 
Ørchedalen og Guldalen.

Er aflagt med Caracteer af Cammer-Raad for dendTiene- 
ste hånd har gjort ved Matriculen, og bør dermed lade 
sig nøie.

11. Raadmand Knud Bruun har, som Laugmand, assisteret 
ved Fotretningen udi Strinde og Selboe Fogderier.

Udi Penge kunde hånd icke have mindre end . 270 RdL 
hvor med hånd vel best var tient, eller i den Stæd gra- 
tiflceres med Caracteer af Assessor udi Ober-Hoff Retten.

12. Krigs-Bogholder Aage Hagen har som Amtmand forret- 
tet Matriculen udi Stør- og Wærdalens Fogderier.

Udi Penge kand han ikke have mindre end . 600 Rdù 
Men kunde blive meere fornøiet, om det allemaadigst maatte 
behage Dens Kongl. MaiL hannem med Cancellie - Raads 
Caracteer at aflegge.

13. Forrige Foged Johan Helsing har, som Laugmand, betient 
Stør- og Værdalens samt Inderoens Fogderier.

Kand i det allermindste icke have mindre end 400 RdL 
hvor til hånd som een fattig Mand er trængende.

14. Forrige Proviantforvalter i Friderichshald Svend Olsen 
har, som Laugmand, betient det Smaalehnske Amt.

Saa fremt hånd med Penge skal betales, kand det icke 
være mindre end................................................ 350 RdL
Men dersom hånd med Cammer-Assessors Caracteer blev 
aflagt, saa kunde hånd vel være fornøiet.
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15. Ober-Auditeur Jørgen Biomøer haver som Amtmand for- 
rettet Matriculen udi Nummedalen og Stoer-foesens Fogderier.

Kunde udi Penge icke have mindre end . . 600' RdL
Men skulle derimod heller tage imod Bevilling paa eet 
par Sauge, saasom hånd alleene nærer sig ved Tømmer- 
Handling.

16. Hans Christian Tyrholm der, som laugmand, har be- 
tient foranførte tvende Nummedalen og Storfosens Fogderier.

Udi Penge kand hånd icke betales med mindre end 500 RdL 
Men vilde heller være aflagt med Commerce-Raads Ca- 
racteer.

17. Hendrich Friman har, som Laugmand, betient Sund- 
hord og Hardanger samt Nordhord og Waas Fogderier i Ber- 
gens Stifft.

Kand udi dette besværlige og viitløftige District fuldkom
men have fortient............................................... 600 Rdk
Men i mangel af betaling udi Penge, kunde hånd være 
tient med Exspectance paa Stavanger Laug-Dømme som 
ickun er saare ringe og fast icke at liigne med ét liidet 
Sorenskriverie.

18. Assessor og Vice Laugmand Christian Soelgaard har be
tient Guldalens Fogderie, som Amtmand, og Romsdals Fog- 
derie, som Laugmand.

Kunde udi Penge icke have mindre end . . 600 RdL
Men i den Stæd være hiulpen med Commerce-Raads Ca- 
racteer.

19. Told-Inspecteur Peder Storck har, som Laugmand, betient 
nogle af de Nordlandske Fogderier.

Nyeder ingen løn af deres MaULCassa, og udi Penge kunde 
icke have mindre end ..................................... 400 RdL
Men kunde være bedre tient, om Deris Mail enten ville 
tillegge ham noget til vis løn at leve af, eller og Exspec
tance paa Borgermesterskabet i Trundhiemb, hvor om hånd 
har giort allerunderdanigst ansøgning.

20. Sorenskriver Peder Heyberg har, som Laugmand, betient 
baaade Sund- og Nordfiords og Sundmøers Fogderier i Ber- 
gens Stift.

Kunde udi Penge icke have mindre end . . 500 RdL 
Men i den Stæd vilde være mere fornøiet, om hans Søn
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Michael Heyberg, der haver mange goede Attestater om sit 
Forhold, kunde nyde Exspectance paa hånds Sorenskriverie 
udi Sundhordlehn, eller og ved opladelse at tiltræde det 
strax, saasom Faderen dog er gammel og skrøbelig.

21. Byskriveren i Bergen Hans Christian Gartner har, som 
Laugmand, betient Yttre'og Indre Sogners Fogderier i Ber- 
gens Stift.

Kunde udi Penge icke aflegges med mindre end 300 RdL 
Men har til belønning forlangt at aflegges med Assistentz- 
Raads Caracteer.

22. Krigs-Procureur Knud Boesen har, som Amtmand, be
tient Hadeland, Toten og Walders Fogderier og Jarlsberg- 
Grevskab.

Om hånd med Penge skulle aflegges, har hånd fuldkorn
kommen fortient............................................... 600 RdL
Men kunde i detz Stæd være tient med bevilling paa een 
Saug af 10,000 = bords Skiørsel.

23. Assessor og Vice-Laugmand Truels Madsen Wiel, for- 
rettet Matriculen udi Ringeriige og Hallingdahlens Fogderie, som 
Laugmand.

Udi Penge kunde hånd icke have mindre end . 200 Rd^ 
Men vil i des Stæd aflegges med Assistentz-Raads Ca
racteer.

24. Sorenskriver Christian Sommerfeldt har, som Laugmand, 
forrettet Matriculen i Jarlsberg- Grevskab.

Rand udi Penge icke have mindre end . . . 300 RdL 
Men kunde i detz Stæd være tient med Caracteer af As
sessor udi Ober-Hoff-Retten.

25. Raadmand Ertman Jensen har, som Laugmand, betient 
Nedenes og Raabøigdelaugets Fogderier.

Af liige Beskaffenhed, som nest foregaaende Erklæring.
26. Præsident Hans Collin i Trundhiemb har, som Amtmand, 

betient Inderoens Fogderie.
Kunde i Penge icke have mindre end . . . 400 RdL
Men siiden hånd nu med Cancelli-Raads Caracteer er 
bleven aflagt, saa bør hånd icke viidere have at præ
tendere.

27. Cancellie-Raad Johan Bager i Bergen der, som Amt-
24Danske Samlinger. IV,
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mand, har forrettet Matriculen udi Yttre og Indre Sognes 
Fogderie.

Er formedelst denne Forretning forud aflagt med Can- 
cellie-Raads Caracteer, og der med bør være fornøiet. 
Skulde hånd ellers have Penge, kunde det icke være 
mindre end.......................................................... 300 RdL

28. Borgemester Matthias Pedersen Løche i Scheen har, som 
Laugmand, forrettet Matriculen i Bamble-Fogderie.

Kunde udi Penge icke have mindre end . . 300 Rd?=
Men kunde derimod tillegges det vacante Raadmands Em
bede udi Scheen, som Raadmand Christian Brandt har 
betient, og er af liiden Indkomst, thi Byen er icke af 
større beskaffenhed, end den jo vel af een Byefoged 
(uden nogen Magistrat) kunde betienes, helst deris Domme 
og Forretninger staar under Laugmanden, som Over- 
Dommere.

Følger nu de Virckelige Stiftamtmænd, Amtmænd og Laug- 
mænd, hvis Embeder egentlig kunde forbinde dem til denne 
Forretning.

29. Stiftamtmand Tensberg og Laugmand Peter Vogt, der 
haver matriculeret Øfre og Nedre-Rommerige, Aggers og Fol- 
loug Fogderier samt Laurvigs Grevskab.

Stiftamtmand Tensberg er for denne Forretning ble
ven aflagt med Ridderordenen og Vogt med Justitz-Raads 
Caracteer.

30. Etatsraad og Amtmand Wærenschiold, der har betient sit 
eget Amt udi Smaalehnene.

Er formedelst Matriculens skyld med en høiere Distinction 
bleven aflagt.

31. Cancellie-Raad og Laugmand Andreas Lachman haver, 
som Amtmand, betient Hedemarchen, Guldbrandsdalen samt 
Solør, Øster- og Oudalens Fogderier.

Udi Penge, om hånd dermed skulle aflegges, kunde hånd 
icke være tient med mindre end..................... 600 RdL
Men i dets Stæd med bevilling paa een Saug til hånds 
eiende gaard udi Aggers-Herret paa 10,000 bords Skuur.

32. Amtmand Just Must, der har betient sit eget amt, 
Ringriige og Hallingdalen, samt Hurum, Røgen, Eeger, Lier og 
Buscherud.
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Kunde udi Penge icke have mindre end . . 500 RdL=
hvortil hand og var trængende, men ellers i des Stæd di
stingveres med Cammer-Raads Caracteer.

33. Stifftamtmand Lillienpalm betient Nedenes ogRaabøigde- 
laugets Fogderier udi sit eget Amt.

Er en bemidlet Mand, nødt megen naade af Deris Mail 
og icke skulle ventes at prætendere noget derfore.

34. Amtmand Erich Must har betient Romsdals og Nordmørs 
Fogderie i sit eget Amt.

Er meget trængende, og kunde i Penge icke have mindre 
end.................................................................... ..... 600 Rd!

35. Stiftamtmand Andreas Undal, betient Sundhord og Har
danger samt Nordhord- og Waasse-Fogderier udi hands eget 
Amt.

Er een fattig mand, og haver mange børn, i fald hand 
med Penge skulle aflegges, kunde det icke være mindre 
end.................................................................... 800 Rd^
Men ønskede heller istædenfor anden belønning at faae sin 
eene Søn employeret til Lieutenant og den anden til 
Page.

36. Laugmand Niels Knagenhielm har, som Amtmand, betient 
Sund- og Nordfiords og Sundmørs Fogderie.

Er een bemidlet Mand, og som hand udi Penge icke 
kunde erlegges med mindre end..................... 600 Rdt
saa kunde hand i des Stæd være tient med Justitz-Raads 
Caracteer.

37. Laugmand Peder Angel, som har betient eendeel af 
Fogderierne i Nordlandene.

Kunde icke have mindre end.......................... 300 Rdi
Eller i detz Stæd erlegges med Assistentz-Raads Ca
racteer.

38. Justitz-Raad og Amtmand Schielderup, som har betient 
sit eget Amt i Nordlandene.

Kand vel icke paastaae meget, saa som hand paa de 
samme tiider, da Matriculen er forrettet, dog aarl. besøger 
Fogderierne og Ting-stæderne udi sit Amt, men skulle 
hand nyde Penge, saa kunde det icke være mindre 
end..................................................................... 400 Rd£

24*



372

39. Schoutbynacht og Amtmand Reesen forrettet Matriculen 
udi sit eget Lister- og Mandals-amt.

Er trængende til Penge, og kunde icke have mindre 
end..................................................................... 500 Rdl

40. Commerce-Raad og Amtmand Hans Nobell Junior, for
rettet Matriculeringen udi sit Stavangerske Amt.

Kand udi Penge icke have mindre end . . . 400 RdL
41. Vice-Amtmand og Laugmand Henning Friman, bivaanet 

Forretningen som Laugmand udi samme Amt.
Kunde med ald føie have fortient .... 300 Rdi
Men som hånd er nogenledes bemidlet, saa kunde hånd i 
des Sted med Cammer-Raads Caracteer aflegges.

Her foruden har Matriculerne og Matricul-Protocollerne 
kostet at skriive, Papiiret, som til største deelen har været af 
det reale, der til at anskaffe, saa og samme at indbinde, imod 
2000 rdr; disuden har og Deris Kongl. Mail ved Allernaadigste 
Resolution af 23 febå 1723 bevilget til een Skriver-Karls løn 
ved hver Matricul-forretning 8 rdr maanedtl., men naar Amt- 
mændene eller de, som have giort Amtmændenes Tieneste, ved 
Forretningerne saaledes, som forhen er anført, kunde blive af
lagde, saa faar de selv fornøie Skriver-Karlene, og desuden 
intet viidere for Protocollernes Bekostning prætendere.

14.
Et latinsk Digt af Ivar Rosenkrantz.

Meddelt af C hr. Bruun.

Dette Digt aftrykkes efter en Copi skreven af Rosenkrantz selv, ny kgl. 
Saml. Fol., Nr. 752. En Afskrift findes blandt Langebeks Excerpter, Pakken 
202. Af Rosenkrantz er der bevaret et andet meget smukt latinsk Digt til 
H. Gram, det er trykt i Nye Danske Magazin II, S. 63—64.

Carmen
Domini Ivari Rosencrantzii 

de Incendio Hafniensi 
1728.

Magne Deus, sede excelsa super astra locatus, 
Qui pedibus terram calcas immensus et omne
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Late imples spatium, quodcunque extenditur, orbem 
Amplectens nutuque regens; Te pendet ab uno 
Nostra salus, jus unus habes vitaeque necisque; 
Excandente ira Te rerum cuncta fatiscit 
Natura, et rursus vultum exhilarante novatur. 
Nostra diu toleras peccata, et lentus ad iras, 
Te prius humani reminisceris esse Parentem 
Quam Dominum generis; sed si scelerata recusat 
Gens tua jussa sequi, multo invitata favore, 
Tandem pressa diu prorumpit atrocior ira, 
Et meritis dignas poenas infligere gaudet.
Hinc est quod miseras Pax deserat aurea terras, 
In caedesque ruant gentes propriamque ruinam, 
Imperii seu dira sitis, seu turpior auri 
Infestet laevas mentes malesana cupido. 
Funeribus quoque saeva lues grassatur, et aegris 
Instillat venis nulla medicabile virus
Arte, et, in immensos viduatas civibus urbes 
Praecipitans luctus, ulciscitur horrida numen. 
Cuncta elementa, simul tua justa efferbuit ira, 
In sontes pugnant mortales: semina tellus 
Reddere falsa negat sibi credita; denegat imbres 
Aer faecundos et siccis pascua ventis 
Exurit; tumefactum aequor sua limina spernit 
jEterna stabilita manu, fluctusque feroces 
Evomit in terras, dominumque pecusque laresque 
Arvaque cum silvis una miscere ruina 
Exsultat, virides campos mersisse superbum. 
Tum, quo vix majus dedit indulgentia coeli 
Et tua cura, Pater, donum mortalibus, Ignis, 
Heu! quantis furit ille malis, cum frena remittens 
Nostra in damna sinis per noxia tecta vagari 
Indomitum, lateque suo indulgere furori.
Sacra, profana ruunt, non Templis parcitur ipsis, 
Impietas invisa Tibi quae reddidit olim 
Nostra, et criminibus falsae pietatis imago 
Obtenta infandis. Volvuntur in aethera flammae 
Permixtae fumo, atque obtendunt nubila soli. 
Cuncta sonant clamore gravi, saevoque tumultu
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Tecta cadunt, fragor horrisonus moestæque querelæ 
Hortantum turbant voces et sidera plangunt.
Nil juvat infelix multos exculta per annos 
Ars hominumve labor, nil unda immissa rapaci 
Flammae, quae vires populando acquirit avara. 
Nempe tua exsequitur, Judex æterne, fidelis 
Jussa. Quis obsistet? Quod Tu vis, omne peractum est. 
Sic tua prosequitur populos, Deus, ira rebelles, 
Qui peccando atras armarunt fulmine nubes.
Sentimus tristes ultricis verbera virgæ, 
Et meriti pejora tuis advolvimur aris.
Non jussis, velut ante, tuis obsistere pulchrum 
Ducimus, aut foeda violasse libidine lecti 
Jura maritalis dignum nunc laude putamus. 
Pauper agrum vicinus habet; colet usque tenellos 
In patriis pascens agnos securus agellis, 
Nec vim limitibus, nec divitis ausa superbi 
Ulla perhorrescet, justo protectus et æquo. 
Nulla erit infamis lingvæ maledicta vomentis 
Merces; occultis auris præclusa susurris, 
Captantes alieno ex damno respuet artes 
Lucrum. Virtutem nulli coluisse nocebit;
Posthumus in gremio tutoris dormiet hæres 
Tutus; depositum nostrorum nemo negabit. 
Sic meliora tuis dum tura inferre paramus 
Templis, parce, Pater! lachrymas ne sperne precantum, 
Redde tuo pacem populo, solidamque salutis 
Spem patiare animis iterum revirescere nostris; 
Tum multis dejecta malis mens ægra resurget, 
Teque piis longo luctu gens squalida votis 
Concelebrabit ovans, fraudesque exosa perenni 
Te cultu solum Regem Dominumque vocabit.
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15.
Holbergiana quaedam.

Scripsit Carolus Guil. Elberliog.

II.
Quum Holbergianis meis adiungebam indicem versiculorum, 

quorum fontes nondum reperti erant (pag. 287), sperabam fore, 
ut alii nonnulla certe eorum, quae ipse frustra quaesiveram, 
inventa mecum communicarent. Neque haec me spes fefellit; 
nam statim amicus meus C. W. Smith sex locos mihi mon
stravit. Ita eius doctrina et benevolentia effectum est, ut nunc 
modo quinque locorum fontes lateant.

Epistola I.
Pag. 8. Flammas moveo que feroque] Ovid. Metam. III, 

464:
Uror amore mei! Flammas moveoque feroque.

— 60. Rauca voce manuque Murmura] Ovid. Metam. I,
205 sq.:

Qui postquam voce manuque
Murmura compressit, tenuere silentia cuncti.

— 106. Pictis tanquam gaudere tabellis] Horat. Satir.
I, 1, 70 sqq.:

Congestis undique saccis
Indormis inhians et tanquam parcere sacris 
Cogeris aut pictis tanquam gaudere tabellis.

Epistola III.
Pag. 63. Et iam venit aegra senectus] Ovid. Metam. XIV, 

142 sq.:
Sed iam felicior aetas #

Terga dedit, tremuloque gradu venit aegra senectus,
— 81. Nam capiunt vitium, ni moveantur, aquae]

Ovid. Ex Ponto I, 5, 5 sq.:
Cernis, ut ignavum corrumpant otia corpus, 

Ut capiant vitium, ni moveantur, aquae.
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Pag. 164. Vinum ut nocturnum ludit imaginibus] Cfr.
Tibulli Carm. III, 4, 51 sqq.: 

Tantum cara tibi, quantum nec filia matri, 
Quantum nec cupido bella puella viro; 

Pro qua sollicitas coelestia numina votis; 
Quae tibi securos non sinit ire dies; 

Et quum te fusco somnus velavit amictu, 
Vanum nocturnis fallit imaginibus; 

Carminibus celebrata tuis, formosa Neaera 
Alterius mavult esse puella viri.

16.
En Notits om Professor Hans Steenbuch,

nedskreven af J. Lan g eb ek, meddelt af C hr. Bruun.

Originalen blandt Langebeks Excerpter, Pakken Nr. 139—40.

1740, 21 Junius, tiisdag om Aftenen Kl. imellem 6 og 7 
døde den gode gamle Gudsmand Professor Hans Steenbuch, 
summus Theologus og Senior ved Kiøbenhavns Universitet, 
henimod 76 Aar gammel, fød 1664 d. 7 Julii. Han var et 
Exempel og et Lyys her i Verden, gudfrygtig, saare sagtmo
dig, oprigtig, from, medlidig og velgiørende, og skinnende af 
alle christelige dyder; holdt det for sin Lyst at udøve daglig 
Miskundhed imod fattige, Enker og faderløse; saalænge han var 
ret frisk og rørig, forsømte han aldrig, foruden de ordinaire 
Prædikener, dagligen hver Morgen og Aften at indfinde sig til 
Lovsang og Bøn i Vor Frue Kirke. Han har efter Ildebranden 
givet til Universitetets Bibliothec, til Veisenhuset, til Vartov etc.; 
forrettede sit Embede indtil sit Yderste, thi næste Løverdag før 
han døde, var han i Holmens Kirke og hørte en dimiss Præ
diken. Var ikke ret syg, men plaget nogle dage før sin død 
af Colica og gik mere oppe end han laae. Hans Død begrædes 
af mange, i sær af fattige og hielpeløse, som i ham maae 
savne en god fader og trøst. Ingen fik ham at see, medens 
han stoed Liig; han blev begraven Løverdag Middag den 25 
Junii i Vor Frue Kirke i Choret, og det uden al Pragt og cere-
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monie, i en hviid Kiste, som ei var overtrokken eller med 
Plade eller nogen anden ting ziret; blev baaren bort af 12 Stu- 
dentere, og ingen uden Justitz Raad Worm og Justitz R. Bar
tholin fulte, som vare hans næstpaarørende, hvilket alt var 
efter den Salige Mands egen anstalt. Sit Testament skal han 
have giort færdig før sin Død.

17.
Et Par Bidrag til Grev F. Danneskjold Samsøes Historie.

Meddelt af Chr. Bruun og A. Abrahams.
Nr. I er trykt i Treschows Levnetsbeskrivelse af Danneskjold, S. 85 —86 ; 

det er medtaget her paa Grund af Nr. II; Nr. I og II aftrykkes efter en Af
skrift af Langebek blandt hans Excerpter, Pakken Nr. 141. Originalen til 
Nr. III eies af Etatsraad Abrahams; der findes ingen Udskrift, men Brevet er 
sikkert skrevet til Geheimeraad Schulin. Grev Danneskjold stod som bekjendt 
fra 1735 til 1746 i Spidsen for Søetaten og erhvervede sig et berømt Navn 
ved sin udmærkede Bestyrelse. Han havde mange Modstandere og kort efter, 
at Frederik den Femte var bleven Konge, lykkedes det dem at faae ham af
skediget.

I.
Til 

General-Admiral-Lieutenant 
Greve af Danneskjold Samsøe.

F. 5^
Som vi allernaadigst finde for got, at giøre forandring udi 

den ved Floden, Holmen og Marinen hidindtil brugte og dig 
allernaadigst anbefalede Administration ogCommando; Saahave 
vi i Betragtning, at Du os (efter din mundtlige Forestilling, for
medelst forehavende Forandring)1) ingen réele Tieneste ved 
denne Etat kunde giøre, allernaadigst resolveret, Dig i Naade 
fra alle Dine hidindtil hafte Embeder og udaf vores Tieneste' 
at dimittere. Men som vi og med den af Dig førte Commando, 
Administration, Direction over Holmen og Floden, saavelsom de 
øvrige af Dig og under Din Direction førte Verker, Arbeide og 
Indretninger, aldeles ere fornøiede,

”1) Admiral Rosenpalms Plan til en forandret Styrelse åf Marinens An 
liggender.
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Saa have vi og herved som ved en general Decharge baade 
allernaadigst villet confirmere alle de af vores SI. Hr. Fader 
Høilovlig i Hukommelse allernaadigst meddeelte af Kameret, 
Cancelliet og vores particulière Cassa udstædte Qvitteringer og 
Décharger, saavelsom og fritage Dig fra al Tiltale og Ansvar, 
for den Tid Du i vores Tieneste staaet haver, under hvad præ- 
text eller Navn det være maatte. Og for des mere at stad
fæste og tilkiendegive den Naade, vi for Dig bærer, og at vi 
med den af Dig allerunderdanigst giorte tro Tieneste aldeles 
ere fornøiede,

Saa ville vi allernaadigst, at Du skal beholde den Charac
tere af General-Admiral-Lieutenant, som Du hidindtil haft haver, 
saa og, at Du skal nyde og beholde, saa længe Du lever, de 
ved donation af vores SI. Hr. Fader Høilovlig i Hukommelse 
Dig aarlig tillagte og af Os selv allernaadigst confîrmerede 
7000 Rixdaler, saavelsom, efter Din dødelige Afgang, Din 
Enke, saa længe hun lever, de hende af Os ved samme aller
naadigst confîrmerede Donations-Brev tillagte aarlige 4000 Rix
daler, Hvorom vi og vores Sø-Etats General-Commissariat aller
naadigst Ordre bilagt have; forbydende alle og enhver, under 
hvad Skin eller Navn det være maatte, herimod at handle, un
der vor Hyldest og Naade.

Jægersborg Slot d. 18. Novemb. 1746.
Friderich R.

II.

Greve Danneskiolds Afskeds Tale til 
Admiralitetet d. 21de November 1746.

Det Vidnesbyrd, som det høie Admiralitet har hørt oplæse, 
som er saa uimodsigelig, som authentique, siden det af vores 
allernaadigste Konge selv i Naade er meddeelt, er det fornøje
ligste , en ærlig Mand efter saa mange Aars Tieneste enten 
kand ønske sig eller kand attraae til. Saa ønskeligt som det
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er, saa meget glædeligere er det for mig, at dette saa authen
tique Vidnesbyrd stadfæstes med 211 andre, som ej ere min
dre. Det første af disse, jeg taler om, ere Ting, der findes i 
Gierningen: de af mig førte Arbeider, de af mig giorte Ind
retninger, Flodens Floer og Velstand, og hele Marinens Opkomst, 
som ieg eneste i alle Leiligheder har stræbt at befordre, som 
og Gud har givet mig Lykke til i nogen Maade at opnaae; 
hvilket ogsaa findes ei alene saa soleklart beviist ved dette 
allernaadigste Confirmations-Brev, men endog derved, at ikke 
derimod noget Ord er bleven anført eller erindret. Dette Vid
nesbyrd, siger ieg, stadfæster saa meget mere det første, siden 
Tingene ligge for Øjnene og tale for sig selv.

Det andet Vidnesbyrd, som endnu bekræfter de tvende 
forige saa meget des mere, saasom det ej alene gielder i denne 
men endog tilkommende Verden, er det Vidnesbyrd af en reen 
og ubesmittet Samvittighed, af den Samvittighed, som vidner 
med mig, at aldrig hverken Ambition eller Interesse , men 
aleneste det sande Øjemærke at befordre Kongens In
teresse, Fædemelandets Gavn og Ære, og Sø-Etatens Velfært, 
har dreven og anlediget mig at foretage og handle det, som af 
mig findes giort. De 2^ Vidnesbyrd giver mig i denne Leilig- 
hed Glæde og Frimodighed, nu ieg skal nedlægge, efter Hans 
Majestets Befaling, mine Embeder. Det sidste giver mig Glæde 
og Frimodighed, naar ieg, med mine Formænd og Efterkom
mere i Embedet, for den alseende Guds Domstoel, hvor ingen 
Ting kand skiules eller sminkes, skal aflegge Rede og Rigtig
hed for mine Bedrifter i mine Embeder. Det, der i den Tid, 
ieg har forestaaet de mig anbetroede Embeder, har drevet mig 
saaledes til at handle , driver mig og nu ved denne Nedleg- 
gelse til, af Hiertet at ønske, at Gud saaledes vil velsigne de 
herefter giørende Indretninger og foretagende Arbeider, at den 
Herres Tieneste, som ieg elsker og venererer, maae fremmes, 
og Fædemelandets, saa og Sø-Etatens Gavn og Beste maatte 
befordres.

Admiral Rosenpalm 
svarede, at de ville søge at imitere, saa vidt mueligt, Hans 
Excellences store Exempel i alle hans gode Indretninger, da 
de ønskede ham al Lykke og Velsignelse. Hvilket hele Admi
ralitetet giorde til deres Mening ved eenstemmig Bifald.
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III.
Sonderburg ce 4de Mars 1747. 

Monsieur
Votre Excellence auroit lieu d’etre surprise qu’apres avoir 

dit adieu pour toujours aux affaires, il y en ait pourtant encore 
qui ayent assez de pouvoir sur mon Esprit pour me porter & 
forcer a en parler a Votre Excellence par ces lignes.

Mais cette surprise cessera bientôt, des qu Elle réfléchira 
d’un coté a la nature de l’affaire dont il s’agit; & d’autre coté 
aux sentiments, qu’Elle m’a toujours connue d’Amour pour ma 
Patrie, & de Zele pour mon Souverain.

L’affaire dont j’ay a parler a Votre Excellence 
est le Dock. Cett ouvrage est dans un état parfait; il n’y a 
rien a craindre pour sa seureté & durée & meme l’année 
passée la derniere main y a été mise pour la seureté de la 
postérité, de sorte que je puis déclarer en conscience, qu’il 
est en état & le sera toujours, tant voudra le traiter comme il 
a été traité jusqu’icy. Les Gazettes cependant marquent: qu’une 
Commission est nommée pour examiner cett ouvrage. Mais 
comme j’ay aboli toute Correspondance, & que n’y les Gazettes, 
n’y le bruit Public disent quelle est l’instruction de cette Com
mission, je garde la dessus un entier silence.

L’unique article connu est : que L’Amiral Suhm l’a deman
dé & obtenu. Et voila la seule Raison aussi, qui pour le Bien 
& l’interet du Roy & du Pays, m’oblige a parler sur un Article 
si interressant, a Votre Excellence, comme le Premier du Con
seil, afin de La mettre au fait; Quell danger ce grande ouvrage 
coure, si on auroit la malice, sous des Prétextes spécieux, 
mais faux; de proposer & faire résoudre du changement, dans 
la maniéré de le conserver, qui seurement aboutiroit a l’anean- 
tir en peu de tems.

Voila ce que je soupçonne, &non sans fondement etre le 
but de Suhm. Par haine & dépit contre moy, 11 a été des 
long tems ennemy de cet ouvrage; et l’est maintenant plus 
que jamais. En voicij la raison. Ayant dans l'année 1743, 
parmis d’autres insignes fausetés, avancé au Feu Roy, cellecy, 
la plus insigne de toutes:

»Que le Dock ne pouvoit durer, & etoit sur le point de 
périr« Et l’experience (toute la Flote y ayant été mise du de-



381

puis) l’ayant exposé a la Risée de tout le monde, Il souhaitera 
maintenant que je n’y sois plus, a pallier cette contrevérité, 
en partie en faisant nommer une Commission; en partie 
en proposant sans doute des questions captieuses, & faisant 
résoudre des Choses qui sans faute entraîneront la Ruine de 
cett ouvrage.

Voila ce qui m’oblige a la déclaration svivante dont Votre 
Excellence fera usage quand Elle le jugera necessaire pour le 
service de Sa Majesté.

Je déclaré: Premièrement: que toutes les précautions 
necessaires pour la conservation de cett ouvrage sont prises; 
& que tout ce qu’on proposera de plus est inutile & des faux 
fraix. En second Lieu: que cett ouvrage n’est sujet a aucun 
danger (humainement parlant) & poura durer un tems infinis, 
si on observe les deux articles svivants: Premièrement 
Qu’on continue a lever l’eau dans le moulin & dans le Réser
voir de la meme façon que jusqu’icy. En second lieu: 
Qu’on continue a soigner comme jusqu’icy cett ouvrage avec 
les Réparations necessaires: Réparations: que tout ouvrage 
dans ce monde exige, & qui dans cett ouvrage ne sont guere 
de considération, consistant: in calfatren^ tœren^ ausspuntzen 
undt dergleichen mehr.

Je déclaré d'autre côté: Que si on cesse de lever l’eau 
dans le moulin & dans le réservoir, de la façon qui a été usitée 
jusqu’icy, cett ouvrage sera anneantis en très peu de tems, & 
ce sera faire la meme chose, que si on le minoit, & le faisoit 
sauter avec de la Poudre. Et si, sans faire ceçy, on cesse 
de soigner comme jusqu’icy, les réparations necessaires, (les 
réparations étant requises a toute ouvrage & batiment de quel
que nature qu’il soit, s’il ne doit dépérir) on le détruira aussi, 
mais d’une maniéré moins ouverte. Et en ces cas, malheur 
a celuy qui par des vues non permises, & des haines & ani
mosités particulières, voudroit abimer un ouvrage si util & si 
necessaire au Roy & a la Patrie.

Toutes les Questions que Suhm formera, ne seront que 
des Questions doubles & captieuses, pour jetter la crainte dans 
l’esprit de ceux qui y doivent repondre, les embarasser, & 
d’autant mieux parvenir a son but. Peutetre : par Exemple un 
des Prætextes apparents sera-t-il: les fraix qu’ exige le Dock.
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Mais quelle Pauvreté quand on l’examine! Les fraix du Dock 
ne montent par an qu’apeine a 2000 ecus. Et si le Dock n’e- 
toit pas, le simple carenement (oder Kielliolung) de trois 
vaisseaux monteroit a plus que cette somme, sans parler icy 
de la vraye & reelle utilité & nécessité du Dock, si connue a 
tout le monde, & si souvent démontrée sous touts les divers 
Régnés, avant qu’il en fut jamais icy; & si établie par l’aveu 
de toutes les nations, qu’il faudroit ou une crasse ignorance 
ou une enorme malice pour vouloir en faire douter un mo
ment. En un môt: les Questions deSuhm; ses suppositions; 
ses propositions; ses faux Prætextes, me sont inconnus; Mais 
ses intentions & son but (quelque nom spetieux qu’il y donne) 
ne m’est que trop connu, par l’experience du passé, & par son 
mauvais Charactere. Le Dock, Et L’Enrollement; étants 
deux des arrangements les plus considérables & reels faits 
sous mon Administration; seront aussi les principaux objets de 
sa haine, & et qu’il s’efforcera le plus d’abimer.

Mais comme ce sont deux choses, que Sa Majesté, quand 
une fois elles seroient détruites, n’y a force d’argent, n’y par 
les plus grandes dépenses ne sçaurait rétablir; Le Zele pour 
mon Souverain, & l’Amour de la Patrie, (uniques ressorts de 
toutes mes Actions tant que j’ay servi), m’ont obligé en résig
nant par ordre de Sa Majesté mes Emplois, de faire sur ces 
deux Articles, la déclaration qui se trouve insérée dans le pro
tocol de l’Amirauté; Et ces memes raisons m’ont obligés d’é
crire a Votre Excellence, & faire la déclaration çy insérée; 
afin qu’Elle qui est sur les lieux; qui sçait & voit les circon
stances; & qui est le Premier du Conseil, puisse quand Elle le 
trouve necessaire etre au fait, en faire usage, & avertir Sa 
Majesté, (puisqu’on ose mettre pareilles [pareilles] propositions 
& questions sur tapis) du danger évident que coure un Ouvrage, 
qui mérite si fort Ses soins et Sa Protection. Si je n’en ay 
point écrit en droiture a Sa Majesté, en voicy la Rai
son, qui est: Que je ne suis point instruit de l’arrangement & 
de l’instruction donnée a la Commission, sans quoy je l’aurois 
fait. Apres la Déclaration faite en me démettant de mes 
Charges; apres l’avertissement donné apresent, j’ay sauvé ma 
Conscience, ayant fait & dit ce qu’elle m’oblige a faire & dire. 
C’est la derniere fois de ma Vie que je parleray ou me mele-
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ray d'aucune affaire; ce qui servira aussi de preuve inconte
stable, que n’y haine, n’y vue particulière quelle qu'elle puisse 
etre, mais uniquement l'amour de la Patrie & de mon Souve
rain a en cette occasion comme toujours guidé & animé ma 
Plume. J’aurais crû me rendre coupable d'un crime envers 
mon Souverain, si je m'étois tû. Dixi & liberavi Animam. 
Désormais quelque chose qu’il avienne je suis tranquil; et touts 
mes divers Ecrits & déclarations, aussi bien que cette derniere, 
étant autant de témoins que je me suis acquité de mon de
voir; je m’inpose par cellecy un silence eternel & n’importune- 
ray plus n'y Votre Excellence, n’y qui que ce soit, en fait 
d'affaires quelles qu’elles puissent etre. Mon unique occupa
tion dans ma solitude est et sera de former & addresser des 
Voeux au Tout Puissant qu'il veuille tout diriger pour le bien 
& la Gloire du Roy & de la Patrie.

Il ne me reste qu’a prier Votre Excellence de me con
tinuer son Amitié, comme a celuy qui a l’honneur d’etre avec 
une estime parfaite

Monsieur
de Votre Excellence

le tres humble & tres obéissant serviteur 
F. Danneskjold Samsøe.

P. S. En faisant rapport du Contenu de cette lettre a Sa 
Majesté, je suis persvadé que votre Excellence plaidera aussi 
en ma faveur la justice des raisons qui m’a obligé a l'ecrire.
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Tillæg og Rettelser.

Til tredie Bind.
S 223, Lin. 8. opkielche, læs: opkielthe.
S. 225, Lin. 24. bruger, læs: beuarer.
S. 225, Lin. 28. slette, læs: stette.

Til Qerde Bind.
S. 73, Lin. 8 f. n. Ed. læs: Ed. (o: Forkortelse for Edvard, ikke Edidit). 

Med Hensyn til de Anmærkninger under Texten, som ere føiede tilSchwartz- 
kopfs Erindrings-Lexicon, bemærkes, at de mest ere tagne fra Worms eller 
Nyerups Literaturlexika, og ikke støtte sig paa nyere Undersøgelser.

S. 80, Lin. 3 f. n. Trifolinm matrium, læs: Trifolium metricum.
S. 184, Brevet fra Nordahl Brun til Suhm er tidligere meddelt i N. Kir- 

kehist. Samlinger, IV, S. 174—76 af L. Daae.
S. 247, Lin. 2 f. n. Juni, læs: Juli.
S. 269, Lin. 10 f. n. Wahl, læs: Vahl.
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