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Rigsdags-Relation af den svenske Minister 1760
om Danmark.
Meddeelt efter S chack-R athlous Papirer af A. Crone,
Sognepræst til Herrested.

Denne Relation, som findes iblandt Schack-Rathlous Papirer paa Ravnholt, er skreven paa Tyd sk.
Den er vistnok forfattet af den daværende
svenske Gesandt i Kjøbenhavn, Kammerherre Carl Alexander, Friherre af
Ungern Sternberg, forat fremlægges paa den svenske Rigsdag, der be
gyndte henimod Slutningen af 1760. Schack-Rathlou reiste Vs s. A. fra
Kjøbenhavn til Stokholm som dansk Gesandt; og der findes i hans Samling
mange saadanne Relationer om svenske Sager, iblandt hvilke dog den her
meddeelte maaskee vil have meest Krav paa Interesse som et vigtigt Bidrag
til at lære at kjende Danmarks ydre og indre Forhold paa en Tid, hvorom
vi ellers kun have sparsomme Efterretninger.

Naar man vil dømme om Puissancer og independente
Magter, saa er det nødvendigt at give nøie Agt paa Regentens
eller Ministerii Tænkemaade, Tilbøieligheder og Planer.
Saadanne kan man med større Vished opdage af selve
Udførelsen saavelsom af de Forholdsregler, der træffes ved
forekommende Conjuncturer, end af formelle Declarationer, der
saare ofte ikke have andet Øiemed end at skjule de virkelige
og hemmelige Hensigter.
Naar man saaledes skal gjøre deslige Reflexioner over
Danmarks Opførsel under de nuværende Conjuncturer i Europa,
saa maa den ovennævnte Regel iagttages.
Anno 1756, da Søkrigen mellem England og Frankrig veL
førtes af alle Kræfter, men Kongen af Preussen endnu ikke
havde vendt sig mod Sachsen og Bøhmen, havde Danmark
allerede besluttet at vedligeholde sin gode Forstaaelse og sit
Danske Samlinger. VI.
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Venskab med Frankrig, men tillige paa det Omhyggeligste at
undgaae alle Demarcher, der kunde paadrage det Englands Had.
Frankrig betalte dengang, ifølge sit med Danmark sluttede
Forbund, anseelige Subsidier, der kom dette Rige saare vel
tilpas paa Grund af Pengemanglen, og som ikke stode til at
erholde fra England uden virkelig Deeltagelse i Krigen. Til
Vedligeholdelsen af Venskabet med Frankrig var der saaledes
Intet mere magtpaaliggende end at vise en stor Beredvillighed
for dette Rige og Koldsindighed mod England.
I saa Henseende tiltraadte Danmark Søudrustnings-Tractaten med Sverrig, der egentlig var rettet mod de Voldsgjerninger, England udøvede tilsøes.
England havde, allerede før Krigen med Frankrig heelt
brød ud, tilladt sine Kapere at udøve de største Voldsgjerninger, ikke blot mod franske, men ogsaa mod neutrale Handels
skibe; thi de bleve paa ubillig Maade opbragte, lang Tid til
bageholdte og uden Grund dømte som gode Priser.
De til Standsning af slige Misbrug gjentagne Forestillinger
besvaredes ikke; Rigets Ære tillod ikke at forbigaae saadanne
Uretfærdigheder med Taushed; men det var paa den anden
Side ligesaa farligt ene at drive dem tilbage med Magt.
Foreningen med Sverrig var derfor uundgaaelig nødvendig;
disse to Rigers forenede Kræfter vilde ogsaa have været til
strækkelige til at beskytte deres Handel og vække Englands
Opmærksomhed; og hvis dette Rige ikke havde draget Dan
marks alvorlige Forsæt, nemlig at opfylde den -omtalte Søudrustnings-Tractat, i Tvivl, saa havde det udentvivl for længe
siden maattet indskrænke sine Kaperes Voldsgjerninger.
Imidlertid ansaaes Kongen af Danmarks Beredvillighed til
at tiltræde denne Søudrustnings-Tractat som et afgjort Beviis
paa hans Tilbøjelighed for Frankrig og hans Koldsindighed
mod England. Denne Forening kunde umulig være England
behagelig, idet dets gode Forstaaelse [med Sverrig havde taget
betydelig af under de daværende Conjuncturer. Det ved For
eningen tilsigtede Øiemed var desuden lige stik imod dets
Hensigter; thi dette Rige søgte ved en uindskrænket Kaper
frihed at afspærre al Handel paa de franske Havne og især
paa Colonierne i America, og at bibringe den engelske Nation
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Mod og Lyst til Krigens Fortsættelse ved den anseelige Vin
ding, Kaperrederne trak deraf.
Efterat denne Søudrustnings-Tractat var sluttet, og medens
den svenske Flaade ifølge samme Tractat for første Gang var
forenet med den danske, brød Krigen i Tydskland ud, hvilken
siden udbredte sig over næsten hele Europa. Kongen af
Preussen indtog Sachsen, angreb den østrigske Armee ved
Lowositz*), hvor der forefaldt et blodigt Slag, hvori begge
Partier tilskreve sig Seieren.
Saasnart Kongen af Preussen havde indtaget Sachsen, lod
det romersk-keiserlige Hof indstevne Høistsamme som Churfyrste af Brandenburg for Rigsdagen i Regensburg, fordi han
uden Grund havde angrebet en anden Rigsfyrste med Vold
og Krig.
Denne Sag foretoges strax paa Rigsdagen. Men det hører
ikke herhid al fortælle alle derved forefaldne Omstændigheder;
det er nok at anføre det, der egentlig angaaer det danske Hof,
og hvoraf sammes Tænkemaade og Tilbøieligheder kunne
opdages.
At dette Hof havde sat sig fast for ikke at tage nogen
virkelig Deel i Krigen, fremlyser deels af dets Frygt for at
lægge sin Mening for Dagen, deels af den møjsommelige
Omhyggelighed for at indrette sin Erklæring saaledes, at ingen
af de krigførende Magter deraf kunde tage Anledning til Misfornøielse. Kongen af Preussens Adfærd mod Sachsen mis
billigedes vel; men man paastod tillige, at det romersk-keiser
lige Hofs Fremgangsmaade havde været altfor heftig, og at
hverken Anstændigheden eller Rigslovene vare bievne tilbørlig
iagttagne af samme.
Hele det tydske Rige var vel næsten allerede deelt; dog
levede man i det Haab, at flere Rigsfyrster, der ligesaavel vare
misfornøjede med det wienske som med det preussiske Hof,
vilde udfinde en Mellemvei indbyrdes.
Det danske Ministerium, overbeviist om Muligheden heraf,
viste sig ogsaa tilbøjeligt til, ved en Forening med disse
Fyrster, at danne et tredie Partie i det tydske Rige, ved hvis
upartiske og forsigtige Optræden de Øvriges Iver kunde
*) Vio 1756.
!♦
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dæmpes. Men saasnart man sammenlignede de krigførende
Magters og deres Allieredes Styrke med de Magters Styrke,
der skulde formere et saadant tredie Parti, saa syntes allerede
denne Plan ikke mere saa let at være mulig; den ansaaes
ogsaa af Mange, og det ei uden Grund, som et Middel til at
vinde Tid. Dog fulgte man samme en Tidlang; og derpaa
grundede sig fornemmelig de fra det danske Hof til Sverrig
udgaaede Forestillinger angaaende en eensformig Erklæring paa
Rigsdagen i Regensburg, hvorved Sverrig og Danmark, uden
at tage Deel i de krigførende Magters Stridigheder, skulde give
deres Misbilligelse af Kongen af Preussens Adfærd tilkjende,
ved at de raadede de tydske Rigsfyrster til at lade udgaae
litteras dehortatorias til høistbemeldte Konge.
Hvorlidt dette Skridt havde at betyde, er ufornødentat bemærke:
Danmark har derved paadraget sig almindelig Mistillid, og
Følgen har været, at dette Rige hidtil ikke har kunnet gjøre
noget, end ikke det uskyldigste Skridt, uden at de krigførende
Magter strax have troet, at det gjordes i Forening med deres
Fjender og til disses Nytte.
Desuagtet er det danske Hof blevet ved med denne Tænkemaade, i Overensstemmelse med hvilken det ogsaa har ind
givet sin Erklæring paa Rigsdagen i Regensburg; og alle af
Wienerhoffet gjorte Forestillinger, ihvor eftertrykkelige de end
have været, have aldrig kunnet bevæge det til at erlægge det
sædvanlige Rigs-Contingent, efterat Krigen mod Kongen af
Preussen er bleven anseet for en Rigskrig.
Ihvorvel nu begge disse samtidig vedvarende Krige, saavel
med Hensyn til deres Udspring som til deres Førelse, have
været høist forskjellige fra hinanden, saa bleve de dog sidenefter blandede sammen med hinanden, idet paa den ene Side
Preussen forenede sig med England og de Rigsfyrster, der tage
Subsidier af dette Rige, medens paa den anden Side det
romersk-keiserlige Hof forbandt sig med det franske Hof,
hvilken Forbindelse siden er bleven betydelig styrket ved
Sverrigs og Ruslands Tiltrædelse.
Krigen fortsattes altsaa med større Heftighed end nogen
sinde tilforn, og Fjendtligheder udøvedes saavel tillands som
tilsøes. De øvrige Magter søgte kun at skade deres Fjender;
men England skaanede end ikke de neutrale Magter, men blev
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ved at opbringe deres Handelsskibe, naar de enten førte franske
Varer eller handlede paa franske Havne. Den svenske saavelsom den danske Handel led derved en uerstattelig Skade.
Derfor var der Intet mere magtpaaliggende end at sætte den
ovenmeldte Søudrustnings-Tractat mellem Sverrig og Danmark
i Værk.
I saa Henseende gjordes der oftere det danske Hof Fore
stillinger af Sverrig forat vise det, hvor nødvendigt det vilde
være at bruge Repressalier som det eneste Middel, hvorved
England kunde bevæges til en billigere Adfærd. Men dette
Hof søgte altid ved forskjellige Indvendinger at forhindre
Opfyldelsen af denne Deel af Søudrustnings-Tractaten.
Iførstningen, og strax efterat denne Tractat var bleven
communiceret det franske og storbritanniske Hof, foregav man,
at, uagtet ingen Forandring hidtil var bleven sporet i de
engelske Kaperes voldsomme Adfærd, saa maatte man dog
skriftlig fornye de forhen gjorte Forestillinger til det engelske
Hof; og fra den Dag af, da disse bleve overrakte Ministeriet,
kunde man regne de i 3 § af Søudrustnings-Tractaten omtalte
fire Maaneder, og saa bruge Repressalier, saafremt ingen
Erstatning inden den Tid var at erholde.
Dette Forslag blev fra svensk Side billiget, og den danske
Geheimeraad Baron von Bernstorff paatog sig at gjøre Udkast
til disse skriftlige Forestillinger; men fordi Hs. Kgl. Maj. agtede
det fornødent at føie et eftertrykkeligt og for Sverrig behageligt
Tillæg til det første Udkast, og Forestillingerne fra dansk Side
aldrig kunde blive lemfældige, milde og behagelige nok, saa
gik Tiden hen med flere Underhandlinger, før den Memorial,
der skulde indgives til det engelske Hof, blev billiget og
antaget paa begge Sider.
Efterat denne endelig var bleven færdig, kom det danske
Hof frem med en ny Omstændighed, nemlig at der maatte
udgaae ligelydende Forestillinger til det franske Hof.
Det var vel saa, at nogle danske Skibe vare bievne op
bragte af de franske Kapere; men iøvrigt var Frankrigs og
Englands Adfærd høist forskjellig fra hinanden. Thi naar de
franske Kapere paa ubillig Maade opbragte nogle neutrale
Skibe, saa bleve disse Skibe tilbagegivne med Skadeserstatning
og Kaperne idømte tilbørlig Straf; derimod billigede de engelske
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Domstole de af deres Kapere udøvede Voldsgjerninger; og naar
Skibene endelig løslodes, saa overstege Retsomkostningerne tit
Godsets og Ladningens Værdi.
Desuagtet vilde det danske Hof ikke afstaae fra den Be
slutning, det havde fattet, før den franske Stats-Secretair Hr.
Moras havde erklæret den i Paris residerende svenske Minister
plenipotentiair Baron Scheffer saavelsom den danske Env. extr.
Grev Wedel Frijs, at han i Kongens Navn paany havde ladet
udgaae en Befaling, ifølge hvilken alle de Sager, der angik de
svenske og danske Skibe, snarest muligt skulde afgjøres, og at han
tillige havde ladet samtlige Befalingsmænd over de franske Havne
tilkjendegive, at de paa det Strengeste skulde forbyde de
franske Kapere at opbringe svenske Skibe, om de endog
skulde være ladede med Varer for engelsk Regning; blot at
slige Varer ikke kunde regnes iblandt dem, man ansaae for
Contrebande.
Fordi denne Erklæring skete mundtlig, saa opstod endnu
det Spørgsmaal, paa hvad Maade man skulde forvisse sig om
dens Kraft og Virkning. Stats-Secretair Moras har derfor i
sit paa Hr. Baron Scheffers og Grev Wedel Frijs’s Breve givne
Svar gjentaget samme Erklæring og derved betaget det danske
Hof al Tvivl; hvorpaa de behørige Memorialier ere bievne ind
givne til det engelske Ministerium, og denne Sag er bleven
henstillet indtil videre.
Efterat Sverrig havde besluttet at opfylde de det som
Garant for den vestphalske Fred paaliggende Forpligtelser og
at sende en Deel af sine Tropper over til Tydskland, udbredte
sig det Rygte, at England havde isinde at sende en Flaade ind
i Østersøen forat forhindre Iværksættelsen af denne Beslutning.
Disse Tidender synes saameget mere at have været grundede,
som de stadfæstedes af den i London residerende russiskkeiserlige Env. extr. Knees Galizin saavelsom af den danske
Env. extr. Ranzau.
Den i Kjøbenhavn residerende svenske Env. extr. Baron
Ungern fik derpaa Befaling ved forskjellige Forestillinger at
begjere af det danske Hof, at de krigførende Magters Krigsflaader maatte blive udelukkede fra Østersøen ved de forenede
svenske og danske Escadrer. Denne Begjering var ligesaavel
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overensstemmende med Søudrustnings-Tractaten, som virkelig
grundet paa Slutningen af 3 § i samme Tractat; thi deri fast
sættes der udtrykkelig: at ingen Repressalier kunne
finde Sted i Østersøen, fordi dette Hav altid maa
forblive frit og sikkert for Krigen og dens Følger.
Disse Ord, ihvor tydelige de end ere, forklaredes af det danske
Ministerium paa en anden Maade; man paastod nemlig, at de
ikke kunde udstrækkes videre end til at forbyde Iværksættelsen
af alleslags Repressalier i Østersøen; men at deraf slet ikke
fulgte, at man skulde forhindre andre Magter i at skikke deres
Krigsflaader ind i Østersøen.
Den ovennævnte Forestilling havde ingen anden Virkning,
end at det danske Hof gjorde sig Umage for ved tjenlige Fore
stillinger hos det engelske Hof at forebygge, at ingen Krigsflaade afsendtes til Østersøen, og at Foreningen af den svenske
og danske Escadre udsattes saalænge, indtil man kunde være
forvisset om, at ingen engelsk Flaade vilde komme ind i
Østersøen.
Den svenske Escadre, der endnu under Hr. Vice-Admiral
Lagerbielkes Befaling laa paa Rheden ved Helsingør, seilede
derpaa tilbage forat dække de svenske Troppers Transport til
Pommern. Strax efter denne Expedition kom Vice-Admiralen
tilbage med Escadren; men det danske Hof syntes at skye al
Forening med denne Escadre; man foregav, at det var uvist,
hvor den danske Escadre var at træffe; og Vice-Admiral
Lagerbielke har maattet lede længe, før han atter har fundet den.
Fordi denne Forening skete i den sildigste Tid paa Aaret,
saa varede den eiheller længe; men begge Escadrer seilede til
deres respective Stationer.
Fuldbyrdelsen af den titomtalte Søudrustnings-Tractat har
siden den Tid hørt op; og man kan af det danske Hofs hele
Adfærd let skjønne, at det aldrig har været dets Hensigt at
opfylde denne Tractat, men kun at give det franske Hof en
Prøve paa sin Koldsindighed mod England.
Den første Campagnes Begyndelse var lykkelig og ærefuld
for Frankrig. De franske Vaaben førtes under Hr. Feltmarskalk d’Estrées frem lige til Elben: Fjenden blev bragt saaledes
i Knibe, at han, efterat Feltmarskalk Richelieu havde faaet

8
Commandoen, forlangte at accordere; hvorpaa den bekjendte
Clostersevenske Convention sluttedes.*)
Følgerne af denne Convention have været den almindelige
Sag og samtlige Medforbundnes Bedste altfor skadelige til, at
de ikke mere skulde være i frisk Minde; hvorfor det ogsaa er
ufornødent at fortælle dem her.
Ved denne Convention var Hs. Kgl. Maj. af Danmark saavel Médiateur**) som Garante; men om samme Conventions
Utydelighed nedleder sit Udspring fra den ved Affattelsen an
vendte Umage, og om de paatagne Forpligtelser ikke ere bievne
fuldbyrdede, fordi Garanten har været overbeviist om, at
Omstændighederne krævede det, det vil Fremtiden bedst
opklare.
Saameget er vist, at Danmark derved har paadraget sig
det franske og wienske Hofs Mistillid.
Den Undskyldning, at
den paatagne Garanti ikke kunde finde Sted, saaiænge den
ikke paa eengang begjeredes fra begge Sider, nemlig baade af
Frankrig og England, kunde ikke ansees for en gyldig Grund,
men kun for en Udflugt af Mediateuren: den tjente snarere til
Beviis for, at det aldrig havde været det danske Hofs Forsæt
at opfylde en Garants Skyldighed; isærdeleshed da man ikke
kunde forestille sig, at det Partie, der havde brudt Conventionen, skulde begjere Garantens Bistand mod sig og til Fordeel for sine Fjender. Conventionens Utydelighed skal have
bestaaet i en med Flid deri aabnet Anledning til at bryde den.
De vaklende Skridt, Danmark ved denne Ledighed gjorde,
dets Bestræbelser for at redde den hannoveranske Skat, idet
den blev ført fra Stade til Gluckstadt og forvaret der, og dets
bestandige Underhandlinger med de mod Frankrig forenede
Magter, vare Omstændigheder, der antages for overbevisende
Prøver paa dets Hengivenhed for og nøie Forbindelse med
England ; og dette syntes at være saameget mere uvenskabeligt,
som dette Hof trak betydelige Subsidier fra Frankrig; hvorfor ogsaa
saadan en Adfærd foreholdtes det ved eftertrykkelige Forestil
linger fra Frankrig.
Det franske Hof viste deri, hvor urimeligt det vilde være
*) % 1757.
**) ved den danske Statholder i Oldenburg, Grev Lynar.
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at betale den saa betydelige Pengesummer, der gik dets Fjen
der tilhaande. Eftertrykkelige Forholdsregler til dette Hofs
Tilfredsstillelse vare altsaa uundgaaelig nødvendige. De daarlige Følger, de allerede givne Forsikkringer havde havt, gjorde
de helligste Venskabsforsikkringer kraftesløse. Man anstillede
Underhandlinger angaaende et nyt Forbund mellem Frankrig og
Danmark, hvilke varede til 4. Mai 1758, da dette Forbund kom
istand og underskreves.
Det indeholdt fornemmelig, at Danmark skulde samle en
Armee paa 24,000 Mand i Holsteen; at Frankrig skulde for
strække det med de dertil medgaaende Omkostninger; og at
det danske Hof skulde forbyde al Udførsel af Heste til Fran
krigs Fjender. Derimod lovede Frankrig ved sine bona officia
at bevæge det russisk-keiserlige Hof og især Storfyrsten*) til
at overtage Garantien for Hertugdømmet Slesvig og indvilge i
Byttet af det fyrstelige Holsteen mod Grevskaberne Oldenburg
og Delmenhorst.
Den danske Armee samledes strax under Markgreven af
Brandenburg-Culmbachs Befaling; og den har i største Stilhed
opført sig ganske fredelig med Sagtmodighed og Uskyldighed.
Men fordi man med Grund kunde formode, at det danske
Hof vilde være utilbøieligt til virkelig Deeltagelse i Krigen mod
Kongen af Preussen, saa anstilledes der oftere Underhandlinger.
Kongen af Preussens Adfærd mod Hertugdømmet Mecklenburg
gav hertil den største Anledning; thi de udsendte preussiske
Tropper havde der udskrevet baade Mandskab og Pengesummer
og inddrevet dem ved militair Execution.
Det danske Hof havde flere Gange udtalt sin Beredvillighed
for Frankrig og dets Medforbundne, sin Misfornøjelse over Kongen
af Preussens Adfærd og sin Længsel efter at vise Oprigtigheden
af en saadan Tænkemaade ved virkelige Operationer.
Hertugdømmet Mecklenburgs Undsætning blev af det
wienske og franske Hof udseet som en beqvem Ledighed dertil.
I denne Hensigt udfærdigede Keiseren et Protectorium for
Mecklenburg og overdrog Hs. danske Majestæt som Hertug af
Holsteen-Gluckstadt sammes Iværksættelse. Underhandlinger
desangaaende anstilledes strax: Hertugen af Mecklenburg sendte
*) Karl Peter Ulrik.
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Baron Lützau, hvem han havde betroet denne Négociation, som
Minister til Kjøbenhavn. Man lovede sig iførstningen et heldigt
Udfald : Underhandlingerne mellem den danske Geheimeraad Baron
Bernstorff og Hr. Baron Lützau vare ligesaa eftertrykkelige som
hemmelige; sidstnævnte Baron Lützau turde kun indfinde sig hos
Hr. Baron von Bernstorff, naar det var mørkt; han kjørte da
forklædt i en Leievogn, der lodes tilbage i en Gade langtfra
Bernstorffs Huus; derfra maatte Baron Lützau gaae tilfods og
med ligedan Hemmelighed føres ind i Hr. Geheimeraadens egne
Værelser. I disse hemmelige Raadslagninger sluttedes der en
Convention, ifølge hvilken Hs. Maj. af Danmark lovede at
paatage sig Hertugdømmet Mecklenburgs Forsvar; hvorfor ogsaa
en Deel af hans i Holsteen forsamlede Tropper skulde rykke
ind i Mecklenburg og indqvarteres der.
Denne Convention var sin Opfyldelse saa nær, at OverKrigs-Secretairen Grev Ahlefeldt fik Befaling til med Hr. Baron
Lützau at udvælge de beqvemmeste Stæder og Landsbyer til
den danske Armees Indqvartering. Tractaterne bleve reenskrevne, og der manglede blot Underskriften, som aldrig kom
istand.
Efterat den russiske Armee havde trukket sig tilbage*),
indsaae det danske Hof meget godt, at det udsatte sig for en
altfor stor Fare, saafremt det vilde beskytte Hertugdømmet
Mecklenburg og derved bryde Neutraliteten. Alle herom med
Hr. Baron Lützau anstillede Underhandlinger afbrødes derfor
paa eengang.
Desuagtet lagdes denne Plan dog ikke ganske og aldeles
tilside. Det danske Ministerium gav at forstaae, at Byttet af
det fyrstelige Holsteen mod Grevskaberne Oldenburg og Del
menhorst vilde være et Middel, hvorved Danmark kunde
bevæges til virkelig Deeltagelse i Krigen mod Kongen af
Preussen.
Denne Sag foredroges for det romersk- og russisk-keiserlige Hof og dreves med al Omhyggelighed ; men Storfyrstens
bestandige Utilbøjelighed til at indvilge deri har været en
næsten uoverstigelig Hindring.
Forat bortrydde denne, foreslog man, at det af den franske
*) efter Slaget ved Zorndorf î5/â 1758.
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Armee erobrede Fyrstendømme Ost-Friesland skulde aftrædes
til Storfyrsten; og saaledes haabede man, at denne Herre ved
denne anseelige Fordeel kunde bevæges til det holsteenske
Bytte.
Der var ved denne Ledighed paa Tapetet, at en Deel af
den danske Armee skulde indtage Hertugdømmet Mecklenburg,
men den anden Deel forstærke den svenske Armee i Pommern.
I denne Hensigt forevistes de danske Tropper for Marquis
Coulincourt med saa stor Omhyggelighed, og da denne havde
roest bemeldte Troppers Hurtighed og Skjønhed, behagede det
Hs. danske Majestæt at yttre sig paa følgende Maade: «»Elles
sont toutes au service de mon Frère le Roi vôtre Maître« ;
men denne Plan blev aldeles tilintetgjort ved det ulykkelige
Slag ved Minden*).
Det engelske Ministerium har ved sin store Influence i
den nuværende Krig og ved sin anseelige Sømagt altid søgt at
forene Landkrigen med Søkrigen og understøtte den første med
den sidste.
I denne Hensigt har England oftere sat sig for at skikke
en Krigsflaade ind i Østersøen for saameget som muligt at
understøtte Kongen af Preussen. En saadan Plan har flere
Gange været sin Udførelse nær.
Man havde allerede Anno 1757 hos det danske Hof sporet
en ringe Tilbøielighed til eller snarere en virkelig Afsky for
alle Forholdsregler, hvorved den engelske Krigsflaade kunde
holdes borte fra Østersøen. Sverrig kom derfor d. 26. Apr.
1758 overeens med Rusland om en Déclaration, ifølge hvilken
disse høie Magter forbandt sig til at forbyde den engelske
Escadre Indløbet i Østersøen ved deres forenede Sømagt.
Den i Kjøbenhavn residerende svenske Envoié extr. Baron
Ungern saavelsom den russisk-keiserlige Env. extr. Baron Korf
erholdt Befaling til at meddele det danske Hof denne Déclara
tion, hvilket vel blev tilbørlig iværksat, men ikke blev optaget
saa venligt af det danske Ministerium.
Den svenske Envoié havde allerede faaet Ordres til al
underrette det danske Ministerium om Sverrigs Intention saa
velsom om den af Rusland foreslaaede Déclaration og at føie
♦) ’/s 1759.
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til, at Sverrig havde isinde at bruge de til Foreningen med
den danske Escadre bestemte Skibe til denne Declarations
Iværksættelse, især da den overhængende Fare ikke taalte
nogen Opsættelse, og Tiden ikke tillod at udruste andre Skibe.
Uagtet nu det danske Hof ikke vægrede sig ved, at de
ovenmeldte svenske Skibe maatte bruges i dette Øiemed, saa
kunde man dog af hele dets Adfærd slutte , at det ikke var
veltilmode ved den nære Forbindelse mellem Sverrig og Rus
land.
Dette viste sig især paa den Tid, da den svenske og rus
siske Flaade laa for Dragør. Man søgte ved alle mulige Fore
stillinger at bevæge de commanderende Admiraler til at fjerne
sig længere bort; man foregav, at Neutralitets-Friheden, der ikke
kan udstrække sig længere end en Miil fra Kysterne, maatte være
langt anseeligere; at det mellem Sverrig og Rusland sluttede Sø
forbund kunde bevæge det engelske Hof til at sende en Flaade
til Østersøen, og at Danmark saaledes ikke kunde negte samme
Flaade den Liggeplads, den svenske og russiske forud havde
indtaget; med Mere, hvilket ikke vilde være af nogen Betydenhed, hvis det ikke havde lagt det danske Hofs Misundelse for
Dagen.
Efterat Aarstiden var saavidt fremrykket, at ingen engelsk
Krigsflaade var at vente i Østersøen, saa skiltes den svenske
og russiske Escadre fra hinanden.
Sverrig lod derpaa det danske Hof spørge , hvorvidt en
Forening af den svenske og danske Escadre vilde være for
nøden til Iværksættelsen af Søudrustnings-Tractaten af 1756.
Den danske Escadre, der om Sommeren var bleven brugt til de
danske og norske Troppers Transport til Holsteen, var ikke
endnu aftaklet. Det danske Ministerium, der søgte at undgaae
Foreningen med den svenske Flaade, lod, som om det ind
stændig ønskede samme; men, fordi Sverrig viste sig tilbøieligere dertil, end man iførstningen havde troet, saa anførtes
de Vanskeligheder, der vare forbundne med den sildige Tid
paa Aaret; man gav ogsaa tilPaaskud, at Foreningen af Escadrerne, som kun kunde vare nogle Dage, ikke vilde kunne tilveiebringe nogen synderlig Nytte. Endelig kom man paa begge
Sider overeens om at opsætte den i Tractaten fastsatte For
ening.
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Den Iver, hvormed det storbritanniske Hof saavelsom selve
Nationen søgte at understøtte Kongen af Preussen, vedligeholdt
altid den grundede Frygt, at England vilde sende en Krigsflaade ind i Østersøen, ved hvilken de Magter, der fra den
anden Side angrebe høistbemeldte Konge, kunde blive forstyr
rede eller forhindrede i deres Forehavende.
Forat forebygge disse Vanskeligheder, forvandledes oven
omtalte Déclaration til et virkeligt Søudrustnings-Forbund mel
lem Sverrig og Rusland, og der blev tilbudt det franske saavel
som det danske Hof at tiltræde dette Forbund.
Dette skete ved de i Kjøbenhavn residerende svenske og
russiske Ministre, der tillige meddeelte selve Tractaten kort før
Hs. danske Maj’s. Afreise til Holsteen Anno 1759.
Det derpaa afgivne Svar indeholdt, at Hs. danske Maj. ikke
kunde yttre sig derom, før han havde indhentet det franske
Hofs Tanker. Danmark fik herved Anledning til nye Under
handlinger med det franske Hof og haabede ved denne Leilighed at bevæge Sverrig og Rusland til atter at tiltræde den
mellem Frankrig og Danmark sluttede Tractat af 4. Mai 1756.
Denne Forhandling er fornemmelig bleven dreven med
mangeslags Afvexling af den i Petersburg residerende franske
Ambassadeur, Marquis d’Hopital. Endelig er den kommen
istand i Foraaret 1759. Imidlertid har Sverrig intet Svar faaet,
er heller aldrig blevet underrettet, om Danmark var tilsinds at
tiltræde ovenmeldte Søudrustnings-Tractat, eller hvordan de i
Petersburg derom anstillede Underhandlinger ere faldne ud.
Desuagtet har Hs. Kgl. Maj. af Sverrig ladet samme Tractats Ratification udfærdige og har ladet samme anmelde for det
danske Hof og Ministerium ved sin i Kjøbenhavn residerende
Minister.
Dette blev meget venligt optaget: man ansaae det for et
udmærket Beviis paa oprigtigt Venskab for Danmark og forsikkrede, at Hs. Kgl. danske Maj. ikke ønskede Noget saameget
som ligeledes uden Opsættelse at kunne afgive sin Ratification;
at der med Hensyn til Sverrig ikke kunde forekomme nogen
Betænkelighed derved, fordi Hs. Maj. nærede største Længsel
efter at befæste Venskabet og Tilliden mellem begge de nor
diske Kroner ved uopløselige Baand; men at der med Hensyn
til Rusland gaves store Vanskeligheder, der maatte ryddes af-
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veien, før Hs. Maj. kunde udvexle Ratiflcationen. Høistsamme
beklagede, at han i dette Stykke ikke kunde gjengjelde Sverrigs Beredvillighed med lige Føielighed og derved betage Hs.
Kgl. svenske Majestæt al Anledning til Modvillie; men han haabede Alt af det mellem dem herskende ømme Venskab og holdt
sig forvisset om, at høistbemeldte Hs. Maj. vilde undskylde en
saadan, paa saa vigtige Omstændigheder grundet, Adfærd.
Af saadan Beskaffenhed var denne Forhandling, hvis sande
Aarsager tydeligere ville fremlyse af det Følgende.
Paa denne Maade har Danmark opført sig under denne
Krig; hvorved dette Rige har søgt at vedligeholde Venskab med
alle de i Krigen indviklede Magter og at undgaae al Deeltagelse
i samme Krig.
De Grunde, hvorfra denne Adfærd nedleder sin Oprindelse,
synes at være følgende:
1) Den i Danmark herskende Pengemangel.
2) Lyst til og Længsel efter at blive Mediateur.
3) Kongens Tilbøielighed til Fred.
4) Ministeriets frygtsomme Tænkemaade med Hensyn til sin
egen Sikkerhed.
5) Den danske Armees Tilstand ved Krigens Begyndelse, da
samme ikke var beredt til virkelige Operationer.
6) Frygt for, at de med saamange Bekostninger indrettede
Fabriquer skulde blive forstyrrede ved Krigsurolighederne.
Disse Omstændigheder have en saastor Influence paa
Danmarks Adfærd, at de billigviis fortjene nøiere at undersøges;
saameget mere, som man ikke kan forstaae det danske Hofs
Hensigter og Muligheden af deres Iværksættelse, før man har
gjort sig et rigtigt Begreb om disse Stykker.
Hvad altsaa angaaer Nr. 1, dette Riges nuværende Til
stand med Hensyn til Indkomsterne, saa kan det ikke andet
end synes underligt, at disse ikke skulde strække til til dets
Behov. Thi Danmark har i mange Aar nydt Fred og har føl
gelig været fritaget for overordentlige Udgifter.
Ifølge den Orden og Indretning, der af Høisal. Kong Friderich 4de blev gjort i Kammerværket, saavelsom ved de al
mindelige Skatter og Paalæg, maae Rigets Indkomster betydelig
overstige dets Udgifter.
Hele det danske Kammerværk er, kort at berette, indrettet
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efter Provindserne, og disse ere igjen fordeelte i tre Hovedaf
delinger eller saakaldte Cantones, nemlig 1) Danmark, 2) Norge,
3) de tydske Provindser. De forskjellige Betalingsmaader og
den ulige Beskaffenhed afPaalægene paa Landet og paa Byerne
foraarsage atter en ny Deling mellem Indkomsterne fra Landet
og fra Byerne, hvilke anføres i Rentekamret i separate Ruhriquer. Dette iagttages ogsaa ved de Revenuer, der flyde
ind i Kongens particulaire Casse, hvilken Casse kun disponeres
af Kongen og slet intet Fælledsskab har med Rentekamret.
Indkomsterne fra Landet inddrages enten fra Kongens
egne Godser eller ved Paalæg. Hine erlægge ikke blot de al
mindelige Paalæg, men ogsaa den saakaldte Landgilde eller
Afgifter, der tilhøre Kongen som Proprietaire. Disse ere ind
rettede efter det saakaldte Hartkorn, hvorpaa den danske
Beskatning grunder sig. En Tønde Hartkorn bestaaer sædvanligviis af 112,000 quadrat Fod eller af et saastort Stykke
Land, at der deri kan udsaaes 1 Tønde Rug, 1 Tønde Byg
og 1 Tønde Havre; hvilket dog er meget foranderligt paa Grund
af Jordens ulige Art og Beskaffenhed og andre dermed for
bundne eller manglende Fordele.
Af hver Tønde Hartkorn betales der aarlig:
1) Korn-Skatten, der deels erlægges i
Penge, deels i Rug, Byg og Havre og
fordetmeste beløber sig til . . . . 4
12 /i d. Crt.
2) Matricul - Skatten.......................... 9 » - —
3) Rytter - Skatten................................ 1-8—
og 4) Oxe- og Fleske - Skatten ... » - 12 —
hvilket tilsammen udgjør 16
dansk Court, eller 24 Rdlr.
Kbmt. Det er vel saa, at dette, eftersom Aarets Afgrøde er,
indbringer Meer eller Mindre; dog er Forskjellen saa liden, at
den slet intet har at betyde.
Foruden disse Paalæg er Bonden endnu forpligtet til at
erlægge Tiende, der deles mellem Kongen og Præsten; men
Kongens Andeel er fordetmeste bestemt til at underholde Kir
ker, Skoler og Fattighuse.
Disse ere de Afgifter, der erlægges af Eierne; derimod er
lægges de personlige Skatter paa følgende Maade: Stands
personer betale for deres egen Person 2 Rdlr. og ligesaa
Meget for deres Koner og hvert Barn, der er over 12 Aar
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gammelt; desuden endnu 1 Rdlr. for hvert Sted, hvor der
holdes Heste.
Sognepræster betale for deres Koner og hvert Barn 1
Rdlr. 2
og for deres Heste 1 Rdlr.; deres egne Personer ere
derimod fritagne derfor. Capelianer, Degne, Møllere og
alle Bønder, der beboe en Bondegaard, betale for sig, deres
Koner og Børn pro persona 4
og for deres Heste 1 Rdlr.
Fogeder og Arrendatores betale 1 Rdlr. aarlig, deres
Karle 3
og deres Tjenestepiger 2
Bønderfolk, der
ikke selv dyrke Jord, men arbeide for Andre enten Aars- eller
Dagsviis, betale Manden 1 Rdlr. og Konen V<b Rdlr. Haandværksfolk paa Landet, der ikke kunne undværes ved Ager
dyrkningen, ere fritagne for denne Skat; hvorimod de, der
kunne undværes der, betale for sig, deres Koner, Børn og
hver Person i deres Huus 2 Rdlr.
Kronens Indkomster i Byerne bestaae fornemmelig i Told
og Accise. Tolden erlægges af alle indgaaende og nogle udgaaende Varer og er i hele Riget bortforpagtet, undtagen i
Kjøbenhavn, hvor den forvaltes af dertil forordnede Embeds
mand. Her at anføre Told-Taxerne vilde være ligesaa vidtløf
tigt som overflødigt; det er kun fornødent at vide, at Toldaf
gifterne overhovedet beregnes til 10 pCt. af Varernes Værdi.
Accisen erlægges i Byerne ikke blot af alle indgaaende Spiseog Drikkevarer, men ogsaa ved Møllerne af alle Kornvarer.
Foruden disse forskjellige Afgifter paa Landet og i Byerne
er der endnu een, der er fælleds for dem begge, nemlig Af
giften af Charta sigillata eller stemplet Papir.
Ved de ovenanførte Skatter og Afgifter betales følgende

Summer til det Kgl. danske Rentekammer, nemlig:
I Danmark beløbe Indkomsterne af
Kongens egne Godser, de paa Hart
kornet lagte Skatter, de personlige
Afgifter og Paalæget paa det stemplede
Papir sig til...........................
1,900,000 Rdlr. d. C.
Af Byerne ved Told, Accise og Af
gifter af stemplet Papir . . . .
600,000 —
—
tilsammen 2,500,000 Rdlr.

heri er dog Øresunds Told ikke indbefattet.
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I Norge: Kongens egne Godser, Skat
terne og Afgifterne af det stemplede
Papir paa Landet, samt Indkomsterne af
Kongsberg Sølvgrube...............................
Told og Accise af Byerne..........................

350,000 Rdlr.
130,000 —
480,000 Rdlr.

hvori Tolden i Throndhjem ikke er medindbefattet.
I samtlige tydske Provindser: Indkom
sterne fra Landet..................................... 1,000,000 —
Told og øvrige Afgifter, der betales af Byerne 600,000 —
1,600,000 Rdlr.
Hele Summen, der flyder ind i Rentekamret
og disponeres af samme, beløber sig saaledes til.................................................... 4,580,000 —

De Indkomster, der samles i Kongens parti
culaire Cassa, ere følgende, nemlig: Øre
sunds Told, hvilken, uagtet den ikke hvert
Aar indbringer lige Meget, dog efter nøieste
Udregning, per medium tagen, beløber sig
til
.....................................................
300,000 Rdlr.
Tolden i Throndhjem og Bergen efter For
pagtning ..............................................
120,000 —
Indkomsterne af Byen Altona, samt de Skyts
penge, de der boende Jøder betale . .
16,000 —
Indkomsterne af de Actier, Kongen besidder
i de fleste Handels-Compagnier, kunne vel
ikke med Sikkerhed bestemmes; men man
anslaaer dem overhovedet til
....
50,000 —
Summa
486,000 Rdlr.
Naar altsaa den danske Krones Ind
komster sammenregnes, beløbe de
sig til............................................... 5,066,000 Rdlr. d. C.

Men heriblandt ere Post - Indtægterne ikke anførte, fordi
disse kun anvendes til Posternes Underhold, og det ringe Over
skud er blevet bestemt til visse Pensioner. Man paastaaer, at
de aarlig beløbe sig til 40,000 Rdlr.
Danske Samlinger,

VI.

2
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Âf den particulaire Cassa betales følgende Udgifter, nemlig :
den Kgl. Garderobe, Kammerbetjeningens Lønninger, nogle
overordentlige Lønninger til Manufacturister og Artister, GageForhøielser for nogle Hof-Betjente, alle Nytaars-Gaver, nogle
Pensioner, alle usædvanlige Presenter, alle Bygnings-Omkost
ninger, der overstige 100 Rdlr.; og endelig tages hele Cabinets-Cassen ligeledes deraf.
Under Kong Christian 6tes Regjering var denne Casse altid
betynget med Gjeld, hvilken er bleven betalt af den nuregjerende Konge. Der blev ogsaa i hans første Regjeringsaar gjort
saa betydelige Besparelser i den particulaire Casses Udgifter,
at man paastaaer, at hele Øresunds Told oplagdes; men Ud
gifterne ere siden den Tid tiltagne saa betydelig, at, om nogen
Besparelse er mulig, den dog maa være ganske ringe.
Af det Kgl. Rentekammer udbetales
aarlig i Danmark til Civil-Statens
Lønninger, hvorunder Hof-Staten er
medindbefattet............................... 875,000 Rdlr. d. Crt.
Land-Militaire-Etaten koster . . . 880,000
Sø-Etaten.......................................... 650,000

2,405,000 Rdlr.
Besparelsen i Danmark bliver saaledes . . . 95,000 Rdlr.
I Norge til Civil-Statens Underhold .
Land-Militaire-Etaten koster
. . .
Sø-Etaten, nemlig til de enroulerede
Søfolks Underhold..........................

90,000 Rdlr. d. Crt.
300,000
20,000

410,000
Besparelsen i Norge bliver saaledes
. . . 70,000 Rdlr.
I de tydske Provindser til Civil-Statens
Underhold.......................................
100,000
Til Land-Militaire-Etatens Underhold
280,000
Til de enroulerede Søfolks Underhold
20,000
400,000
Besparelsen i de tydske Provindser bliver saaledes 1,200,000
Rdlr.
Saaledes udgjøre den danske Krones
Indkomster en Summa af . . . 5,066,000 Rdlr.
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og naar de aarlige Udgifter, nemlig
samt particulaire Cassen eller. . .

3,215,000
486,000

trækkes derfra, saa skulde Besparel
sen aarlig beløbe sig til ... . 1,365,000 Rdlr.

Deraf skulde altsaa følge, at der maatte være Penge sam
menhobede i det Kgl. Skatkammer, og at der maatte være
Meer end tilstrækkeligt til alle Fornødenheder. Saadan var
ogsaa Tilstanden paa Friderich 4des Tid; thi uagtet der under
hans Regjering blev ført mange Krige, mange Ulykkestilfælde
tilstødte Riget, en kostbar Reise til Italien foretoges, og be
tydelige Bekostninger anvendtes paa saadanne Fornøielser, der
ere nødvendige ved en vellystig Konges Hof, har denne Konge
dog efterladt sig 4 Millioner i Cassen.
Hans Efterfølger, Christian 6te, der styredes af sin Dron
ning og Svigermoder, Margrevinden af Culmbach, og dreves af
sin egen Iver for Gudsfrygt, indskrænkede alle Fornøielser.
Det alvorlige Udseende, det danske Hof iførte sig, og Inddra
gelsen af alle de Omkostninger, der anvendtes paa Forlystelser,
lode formode, at der skulde samles end større Skatte.
Men Udgangen har viist, at, hvis Besparelsen under Fride
rich 4des Regjering er bleven lidt formindsket ved Forlystel
serne, saa have andre Omstændigheder senere gjort samme
ganske og aldeles umulig. Dronningens ømme og medlidende
Hjerte for hendes Paarørende, hendes Lyst til at bygge Kirker
og Slotte, hendes moderlige Kjærlighed for hendes Søn, hvem
hun vilde forskaffe den svenske Krone, og hendes Hengivenhed
for hendes Skriftefader, paa hvis Raad Embedsmændene, især
de, man satte i Spidsen for Kammerværket, udvalgtes, have,
uagtet alle nye Paalæg og alle fra de udenlandske Magter
trukne Subsidier, gjort Rigets Indkomster utilstrækkelige, for
tæret de af Kong Friderich 4de samlede store Penge-Summer
og sat Riget i næsten 5 Millioner Gjeld.
Da den nuregjerende Konge har overtaget Riget med en
saa svær Byrde, saa er detjntet Under, at Rigets Indkomster
ere bievne utilstrækkelige til alle Fornødenheder. En Bespa
relse har saameget mindre kunnet finde Sted, som Kongen,
hvis Ønske er henvendt paa hans Undersaatters Lyksalighed,
fornemmelig har været betænkt paa at indføre Kunster og Ma2*
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nufacturer, udvide Handelen, aabne nye Handels-Brancher og
forædle Landets Producter.
Ingen Omkostninger ere bievne sparede til dette ædle
Øiemeds Iværksættelse.
Rigets sædvanlige Indkomster have
ikke kunnet forslaae dertil; Størstedelen deraf er bestemt til
deres sædvanlige Brug, og Besparelsen er gaaet med til Afbe
taling af Renterne af den under Christian 6tes Regjering gjorte
Gjeld, til Enkedronningens Hofstat og til Pensioner til hendes
Paarørende og andre Personer; især da de, der ved den nu
værende Konges Thronbestigelse afskedigedes fra deres Tjenester,
fordetmeste ere bievne benaadede med Pensioner. Gjelden
maatte altsaa enten forøges, eller de for Riget saa gavnlige
Indretninger sættes tilside. Dette stred aldeles imod Kongens
ømme Kjærlighed for sit Rige. At forøge Gjelden syntes eiheller at være saa farligt, fordi den let kunde afbetales ved de
Rigdomme, Handelen og Manufacturerne vilde trække ind i
Landet.
Denne Gjeld er siden voxet betydelig. Foruden de store
Summer, der ere bievne anvendte paa Manufacturernes Indret
ning, have mange andre Omstændigheder bidraget dertil: Aabningen af Handelen paa de maroccanske Kyster har krævet
mange Udgifter; Indløsningen af de Privilegier, der vare
bievne tildeelte det vestindiske Compagnie, og Frigivelsen af
Handelen paa de danske Colonier i America kostede alene
2,300,000 Rdlr. d. Crt. Krigs - Magten forøgedes strax efter
Thronbestigelsen med to Regimenter Infanterie, nemlig det fal
sterske og møenske, og hvert Compagnie Cavallerie saavelsom
Infanterie forstærkedes med nogle Mand. Anseelige Bygninger,
hvoriblandt Anlæggelsen af den nye By i Kjøbenhavn samt den
kostbare Kirke høre hen , ere opførte under den nuværende
Konges Regjering. Gallei-Havnen ved Nivaae har, uagtet den
ikke mere skal fortsættes, men forlægges med Tiden til Hel
singør, dog allerede kostet meget. Et Maler- og BilledhuggerAcademie er anlagt. Ved den anden Kgl. Prindses*) Valg til
Coadjutor i Lübeck er der uddeelt større Penge-Summer, end
man vil tilstaae, deels forat erholde Pluraliteten, deels forat
bevæge Dom-Capitlet til dette uformelle Valg; og anseelige
*) Arveprinds Frederik.
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Escadrer ere bievne udrustede i flere Aar. Endelig maa de i
Holsteen forsamlede Troppers Underhold, uagtet de franske
Subsidier, foraarsage mange Udgifter; og saaledes er det ikke
at undres over, at Gjelden er voxet saa betydelig.
Den bekymringsfulde Omhyggelighed, hvormed det danske
Hof skjuler den sande Beskaffenhed saavelsom Summen af sin
Gjeld, er en uovervindelig Hindring i at erholde en tilforlade
lig Underretning derom; men man kan med temmelig Sikker
hed paastaae, at den maa beløbe sig til over 12 Millioner d. Crt.
Disse Penge ere for Størstedelen bievne forstrakte af Ud
lændinge. Det første Pengelaan er gjort i Schweiz hos private
Capitalister; Terminen til deres Afbetaling var fastsat til Aar
1760, og man gjorde sig al Umage for at opfylde denne For
pligtelse. Penge søgtes allevegne; man smigrede sig med det
Haab, at de kunde faaes hos Handelsmændene i Holland; men
de derom anstillede Underhandlinger løb frugtesløse af; og til
nye Paalæg, som det eneste og sikkreste Middel, vilde man
ikke skride. Man søgte derfor at forlænge det i Schweiz gjorte
Laan. Imidlertid bleve alle andre Udveie til at erholde Penge
ingenlunde tilsidesatte: Tolden paa Viin, Tobak og andre
Sorter forhøiedes; man projecterede en almindelig PensionsCassa for Liv-Rente og lod ved en Kgl. Forordning denne Ind
retning bekjendtgjøre forPublicum; men Ingen har villet sætte
deri.
Der besluttedes ligeledes, at Kronen skulde laane Penge
til 4 pCt. af samtlige Byer i Riget; men det er endnu uvist,
hvormeget der kan faaes derved, fordi de derhen hørende For
handlinger enduu ikke ere komne istand. Man forøgede An
tallet af Actier i den kjøbenhavnske Banque, hvortil de Hand
lende saavelsom Andre viste sig saa tilbøielige, at der alene
paa Kongens Fødselsdag blev taget 100 Lodder; og man for
moder, at disse Penge skulle blive laante til Kronen å 4 pCt.
Saadanne Indretninger fortsættes endnu bestandig, endskjøndt
Iveren har taget mærkelig af, efterat en stor Deel af de tilbagestaaende franske Subsidier er ankommen i afvigte Foraar.
Man troer endog, at man derved har udfundet et Middel til at
forlænge det i Schweiz gjorte Pengelaan, efterat en Deel deraf er
bleven betalt. løvrigt lever man i det visse Haab, at de americanske Colonier med Tiden ville indbringe saameget, at ikke
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blot Renterne, men ogsaa en betydelig Deel af Capitalen kunne
betales. Det er ogsaa saa, at Told-Afgifterne af de americanske Varer nu for Tiden maa indbringe langt Mere, da denne
Handel i de sidste Aar har taget saa betydelig til. Kongen eier
derovre store Sukker-Plantager, der maae være saameget mere
indbringende, som det indkomne Sukker siden forarbeides af
de Kgl. Sukker-Syderier i Kjøbenhavn.
Forvaltningen af disse Sager foranledigede just, at det
danske Rentekammer afvigte Vinter deeltes i to særskilte Collegia, af hvilke der overdroges det ene den indenlandske Huusholdning, Indtægten af Rigets sædvanlige Indkomster og deres
Anvendelse til de behørige Fornødenheder, men det andet
Told-Væsnet og Directionen over de danske Colonier.
Man haaber saaledes, at, efterat samtlige danske Colonier
paa denne Maade ere bievne forenede, Told-Afgifterne og
Overskuddet fra Kongens egne Sukker-Plantager ville udgjøre
en tilstrækkelig Fond, hvoraf ikke blot Renterne, men ogsaa en
Deel af Capitalen aarlig kunne afbetales.
Af det Ovenanførte fremlyser kun altfor meget, at, ihvor
vel Danmarks Indkomster, ifølge den paa Kong Friderich 4des
Tid gjorte Indretning, ikke blot skulde være tilstrækkelige til
alle Behov, men ogsaa til en aarlig Besparelse, saa har dog
Danmark ved de ovenanførte Omstændigheder paadraget sig be
tydelig Gjeld, der er saameget farligere for dette Rige, som den
er bleven gjort hos Udlændinge; thi deraf kommer det, at de
rede Penge til de aarlige Renters Afbetaling trækkes ud af
Landet og Rigets Penge-Fond saaledes formindskes. De hidtil
trufne Forholdsregler have ikke havt andet Øiemed end at faae
Credit og flytte Gjelden fra det ene Sted til det andet, uden at
den derved er bleven synderlig formindsket. Udgangen vil
vise, hvorvidt Forøgelsen af de Indtægter, man venter af den
americanske og guineiske Told, kunne være tilstrækkelige til
Renternes Erlæggelse og til en aarlig Afbetaling paa Capitalen.
Mange ansee dette for en vanskelig, om ikke umulig Sag, fordi
Told - Afgifterne og Acciserne af samtlige danske Byer kun
udgjøre 600,000 Rdlr. og følgelig ikke mere, end Renterne af
12 Millioner å 5 pCt. beløbe sig til. Men man kan ikke med
Grund paastaae, at Told-Afgifterne af de americanske og gui
neiske Colonier, hvilke hidtil have været indbefattede under de
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forrige, for sig alene kunne indbringe større Summer, og at
Overskuddet fra de Kgl. Plantager og Sukker-Syderier vil over
stige hele Accisen i Danmark. Man har derfor al Anledning
til at slutte, at denne Forøgelse i Indtægterne iførstningen ikke
vil kunne bringes høiere op end til det, den nationale Gjelds
Renter beløbe sig til. De større Udgifter, Riget nu har at be
stride, tillade eiheller nogen saa betydelig Besparelse, at Noget
aarlig kan afbetales paa Capitalen.
Krigsmagten er betydelig forstærket; Hof-Staten er nu for
Tiden langt kostbarere end forhen; Ødselheden og Dyrheden
have taget meget til; Hoffet er langt talrigere, idet Enkedron
ningen, Kron-Prindsen, Prinds Friderich og Prindsesserne have
deres særskilte Hof-Stater; mange kostbare Bygninger og andre
bekostelige Indretninger ere bievne foretagne. Der er saaledes
intet andet Middel til Gjeldens hurtige Afbetaling tilovers end
at udskrive en almindelig Skat; men fordi Kongens ømme
Kjærlighed til sine Undersaatter. hvilke han har besluttet at
lette Byrden af hans uindskrænkede Magt saameget som muligt,
og Undersaatternes virkelige Uformuenhed til at præstere større
Paalæg gjøre Iværksættelsen af en saadan Beslutning næsten
umulig, saa er det at formode, at man ikke vil skride dertil;
det skulde da være, at den høieste Nød uundgaaelig krævede det.
Naar altsaa Overflødighed af Penge er den fornemste Driv
fjeder, hvorved et Rige med Eftertryk og Sikkerhed kan tage
Deel i almindelige Krigs-Uroligheder, og Danmark, ifølge hvad
ovenfor er anført, er betynget med Penge - Mangel, saa har
heller ikke dette Rige kunnet foretage sig virkelige Krigs-Ope
rationer, men har tvertimod været nødt til at holde sig stille.
Men havde Danmark næret særdeles Lyst til at tage Deel i
Krigen, saa havde der vel ikke været anden Udvei forhaanden
end at søge Forskud hos udenlandske Magter; men fordi ingen
af de krigførende Magter vilde have beqvemmet sig dertil,
medmindre Danmark havde forpligtet sig til vidererækkende
Hensigter, hvorved saa dette Rige maaskee var blevet foran
lediget til at tilsidesætte sine egne Hensigter og mere at
fremme Andres end sin egen Tarv; saa er der ikke mere nogen
Tvivl om, at jo Penge-Manglen har været en Hovedomstændig
hed, hvorved Danmark er blevet bevæget til en rolig og frede
lig Adfærd.

24
2) Det danske Hofs Lyst til at være Mediateur er den
anden Omstændighed, hvorfor det saa omhyggelig har søgt at
undgaae al Deeltagelse i de nuværende Uroligheder og derved
at vedligeholde Venskab med begge de krigførende Partier.
Dets hele Adfærd under Krigen giver hyppige Beviser derpaa. Alle siden Krigens Begyndelse trufne Forholdsregler have
ikke havt andet øiemed end at gjøre begge Parter til Behag.
Under Upartiskheds Navn har man aldrig tydelig villet erklære
sig; ved ringe Tjenester har man villet forskaffe sig begge
Partiers Tillid; og naar der er blevet gjort et Skridt, der syntes
at vise større Venskab for det ene end for det andet, saa har
man strax ved Forestillinger søgt at overbevise det sidste om
sammes Nødvendighed og Uskyldighed; man har tillige gjort
sig den yderste Umage for hemmelig at faae den Magt, man
henvendte sig til, til at troe, at saadanne Skridt for Største
delen havde deres Udspring fra Tilbøielighed for samme;
hvorhos Fortjenesten og det derved beviste Venskab altid lov
pristes.
De det engelske Hof gjorte Forestillinger forat forebygge
en Krigsflaades Afsendelse til Østersøen bleve fra Danmarks
Side udgivne som særdeles Prøver paa dets Venskab for Sverrig og dets Allierede; men for ligeledes at overtyde det engelske
Hof om sit gode Sindelag, anførte man den Umage, Danmark
havde gjort sig for at bevæge den svenske og russiske Escadre
til at forandre sin ved Dragør indtagne Liggeplads.
At Øiemedet med de danske Troppers Samling i Holsteen
fornemmelig har været at tilfredsstille det franske Hof og fjerne
den Mistillid, Danmark havde paadraget sig ved Conventionen til
Closter Seven, dette er allerede ovenfor blevet bemærket. De
Midler, hvorved dette Foretagende er blevet gjort det engelske
Hof behageligt, ere endnu ubekjendte; men den ringe Uro, de
for fransk Regning og ifølge det mellem Danmark og Frankrig
sluttede Forbund forsamlede danske Tropper vække hos det
engelske Hof, ligesom dette Hofs herover udviste store Kold
sindighed bevise noksom, at det ei er at befrygte, at disse
Tropper skulle blive brugte mod England eller dets Medforbundne.
Denne Adfærd viser tydelig, at det danske Hof især gjør
sig Umage for at vinde samtlige krigførende Magters Venskab
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og Tillid og derved aabne sig Vei til Fredsmægling. De af
dette Hof drevne Underhandlinger give dog endnu kraftigere
Beviser derpaa.
Saasnart Krigen i det tydske Rige var udbrudt, og det
franske Hof havde erklæret, at det vilde opfylde den af det
overtagne Garantie for den vestphalske Fred, anstilledes der
strax ved det danske Hofs Mægling Underhandlinger forat
fastsætte Neutralitet for Churfyrstendømmet Hannover. Disse
Underhandlinger fortsattes ogsaa iførstningen med godt Haab
om et lykkeligt Udfald. Kongen af England erklærede med
særdeles Beredvillighed, at han som Churfyrste af Hannover
paa ingen Maade vilde tage Deel i den nuværende Krig.
Imidlertid traf han saavelsom Kongen af Preussen de fornødne
Foranstaltninger til at samle en saakaldet Observations-Armee
under Hertugen af Cumberlands Befaling, hvilken da ogsaa
blev oprettet af hannoveranske, brunsvigske, hessiske og andre
i engelsk Sold staaende Tropper. Da denne Armee havde
trukket sig sammen, og der var det bedste Haab om Fuldbyr
delsen af den nysomtalte Neutralitets-Tractat, især da Udkastet
til samme allerede var blevet forfattet, afbrød Kongen af Eng
land paa eengang disse Underhandlinger, idet han forbød de
franske Tropper fri Gjennemmarsch gjennem sine Lande,
uagtet dette dog var den eneste Betingelse, paa hvilken det
franske Hof kunde indvilge i den for Hannover foreslaaede
Neutralitet; thi uden at marschere gjennem Hannover, havde
de franske Tropper vanskelig kunnet undsætte Sachsen og
opfylde den overtagne Garantie for den vestphalske Fred.
Den bekjendte Convention til Closter Seven foresioges
herefter af det danske Hof og sluttedes ved dets Mægling.
Dette Hof har ogsaa paa den Tid, da Cardinal Bernys
endnu bestyrede de franske Statssager, paataget sig for egen
Regning og ligesom af sig selv at tilbyde det engelske Hof
Underhandlinger om en særskilt Fred mellem det og Frankrig.
Dette Tilbud optoges fra Englands Side med temmelig
Koldsindighed. Den i London residerende danske Env. extr.
Grev Bothmar havde i sit til det engelske Ministerium ind
givne Foredrag betjent sig af Frankrigs Navn, hvilket aldeles
stred mod den med Danmark gjorte Aftale.
Freds-Underhandlinger kunde saameget mindre tilbydes
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England paa Frankrigs Vegne, som det var blevet aftalt, at
Forestillingerne skulde indrettes paa saadan Maade, at Kongen
af Danmark, rørt af øm Medlidenhed over den Skade, Frankrig
og England tilføjede- hinanden, og som deres oprigtige Ven
Intet ønskede mere, end at Freden maatte blive gjenoprettet
mellem dem, og at Intet vilde være ham behageligere end paa
nogen Maade at kunne bidrage til dette velgjørende og nyttige
Øiemed. Hvis derfor Hs. storbritanniske Maj. ligeledes skulde
ønske Fred, saa var Hs. danske Maj. tilbøielig til at gjøre det
franske Hof de i saa Henseende tjenlige Forestillinger. En
saadan Afvigelse af Grev Bothmar eller maaskee af selve det
danske Ministerium fra det, der var blevet aftalt med Frankrig,
kunde ikke andet end misbilliges af Cardinal Bernys Efter
følger, Grev Choiseul. Grev Bothmar blev paa sit Hofs Befa
ling tvungen til at tilbagekalde sit ved det engelske Hof gjorte
Tilbud og derhos at erklære, at det aldrig var blevet ham
overdraget at gjøre noget Fredsforslag paa det franske Hofs
Vegne, og at dette Hof aldrig havde gjort noget saadant.
Efterat Hertug Broglio havde vundet Seier ved Bergen*),
begyndte de franske Vaaben at nærme sig Hs. britanniske
Maj.’s Arvelande. Den preussiske Magt svækkedes ligeledes
betydelig ved de to Slag**), Hs. preussiske Maj. havde tabt
lige ovenpaa hinanden mod den russiske Armee. Man formo
dede derfor, at Fredens Gjenoprettelse ikke vilde være ganske
umulig.
Det danske Hof kunde derfor ikke undlade at gjøre de
til Fredens Mægling tjenlige Forslag. Det var fuldkommen
overtydet om det franske Hofs Venskab og haabede derfor,
at Veien til at naae sit Maal lettest kunde banes ved at bearbeide dette Hof. I denne Hensigt henvendte det sig først til
dette, bevidnede det dyrebareste og ømmeste Venskab for Hs.
Maj. Kongen af Frankrig og erklærede tillige, at det tog den
oprigtigste Deel i Alt, hvad der angik Høistsamme. Ifølge
saadanne i Hs. danske Maj.’s Tænkemaade saa dybt rodfæstede
Begreber ønskede Høistsamme Intet saameget, som at de For
hindringer, ved hvilke Frankrig hidtil var blevet afholdt fra
*) 18/4 1759.
•*) ved Kay

og Kunoersdorf 12/a 1759.
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umiddelbar at føre Krig med Kongen af Preussen, kunde blive
ryddede afveien, forat Hs. Kgl. Maj. af Frankrig med saameget
større Eftertryk kunde undsætte det betrængte Churfyrstendømme Sachsen og tvinge Kongen af Preussen til Fred, efterat
hans Armee var bleven indespærret fra alle Sider; hvorved da
Roligheden saavelsom Ligevægten kunde blive gjenoprettede og
paany befæstede i det tydske Rige.
Men dette lod sig ikke
gjøre, saalænge den franske Armee var beskjeftiget med at
fortsætte Krigen mod den hannoveranske Armee og forhindre
sammes Forening med den preussiske. Frankrigs Ære kunde
ligesaalidt taale, at Krigen med Kongen af Preussen kun endtes
af Sverrig, Keiserinde-Dronningen og Rusland, da det var at
befrygte, at Ligevægten i det tydske Rige vilde gaae tabt ved
en almindelig Fredsslutning.
Men disse Misligheder kunde
hæves, naar den hannoveranske Armee udeluktes fra alle vir
kelige Krigs-Operationer, og den franske saaledes vilde faae
Ledighed til at angribe Kongen af Preussen conjunqtim med
de øvrige Medforbundne. Sligt vilde for Øieblikket ikke være
ganske umuligt, efterat de franske Vaaben vare trængte ind i
det Hannoveranske og let kunde indtage dette Land. En Con
vention med Kongen af England om alle Fjendtligheders Ophør
vilde derfor ikke finde Vanskelighed; og saa kunde de franske
Tropper efter Behag blive brugte mod Kongen af Preussen.
Forat fremme dette saa gavnlige Værk, vilde Hs. danske Maj.
anvende sin Mægling; og forat give denne desto større Vægt,
lade sin Armee sammentrække ved Elben og besætte Indløbet
til denne Flod med sin Krigsflaade, forat den franske Armee
ikke af Frygt for, at Conventionen skulde blive brudt, skulde
blive forstyrret i sine øvrige Operationer.
En saadan væbnet
Mægling vilde endelig, efterat Kongen af Preussen var bleven
indesluttet fra alle Sider, være det sikkreste Middel ikke blot
til at gjenoprette Freden, men ogsaa Ligevægten i det tydske
Rige.
Ihvorvel nu denne Plan tilintetgjordes ved den strax derpaa tabte Bataille ved Minden, saa kan man dog heraf, saavel
som af det danske Hofs hele Forhold, tydelig slutte, at Freds
mæglingen har været et af de fornemste Maal, hvorefter det
har tragtet; og da samme ikke kunde forenes med den allerringeste Deeltagelse i Krigen, saa har ogsaa den af Danmark
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fattede Beslutning, at iagttage den strengeste Neutralitet,
undgaae alle virkelige Krigs-Operationer og holde Venskab
med Alle, for Størstedelen havt sit Udspring herfra.
3) Kongens fredelige Sindelag bidrager betydelig til Dan
marks fredelige Adfærd.
Der gives faa Fyrster, der bære
ømmere Kjærlighed til deres Undersaatter end den nuværende
Konge af Danmark. Høistbemeldte Hs. Maj. ønsker Intet saameget som sine Undersaatters Lykke og Velstand; han gjør
sig især Umage for saameget som muligt at lette dem de
under alle Regjeringer uundgaaelige Onera; han indseer nok
som, at Landet ikke kan præstere større Paalæg uden Skade
og Besværlighed, og at ingen Krig vil kunne begyndes uden
nye Skatter. Han har en øm Samvittighed med Hensyn til de
Følger, Krigen kunde drage efter sig; og endelig er han fra
Ungdommen af vant til en mildere Tænkemaade end den, der
passer for Krigs-Urolighederne. Man har derfor al Anledning
til med Sikkerhed at paastaae, at Høistsamme ikke uden de
vægtigste Grunde vil begynde en Krig. Der er i saa Henseende
kun det eneste Tilfælde muligt, hvis nemlig det danske Mini
sterium styrede Omstændighederne, ved en Række uformærkede
Forholdsregler, saaledes, at Krigen ikke stod til at undgaae.
Men dette er saameget mindre at formode, som den derved
forekommende Forhindring vanskelig lader sig bortfjerne; hvil
ket vil blive klart af det Følgende.
4) Om det danske Ministeriums frygtsomme og ængstelige
Tænkemaade med Hensyn til sin egen Sikkerhed.
Uagtet den uindskrænkede Magt, hvormed Danmark regjeres, ikke synes at taale Partier, saa findes dog saadanne der,
ligesaavelsom under de frie Regjeringer. De ere vel hemme
ligere og vanskeligere at opdage; dog derved formindskes ikke
deres Heftighed; tvertimod ophidses deres Iver ved Tvangen.
De kunne ikke bryde aabenlyst ud, deres Foretagender ere
hemmelige, og de søge at skade hinanden ved listige og skjulte
Rænker. Saadanne Partier have deres Udspring fra Misundelse
til dem, der staae i særdeles Naade hos Kongen eller ere satte
i Spidsen for Statsstyrelsen, og af hvilke Størstedelen bestaaer
af Udlændinge. Disse misundes saavel af de Danske, der
ansee det for et Beviis paa Kongens Mistillid og Foragt, som
og af de øvrige Udlændinge, der mene at have ligesaa store
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Fortjenester som hine, der have trængt sig frem til de høieste
Æresposter: og dette Had bestyrkes meget ofte ved de ulige
Begreber, disse Fremmede have medbragt fra deres Fædreland.
Den Tid, Affairerne kræve, tillader ikke de fornemste Embeds
mand altid at opvarte Kongen. Hver Time kan ikke af Høistsamme helliges Statsstyrelsen; Sindshvile er nødvendig; islige
Fritimer kunne flere Personer nærme sig Kongen; de kunne
da let vinde hans Bifald og Naade ved Opfindelse af eller
Deeltagelse i saadanne Fornøjelser, der behøves til Sindets
Forfriskelse; og disse Personer har et klogt og betænksomt
Ministerium meest at frygte for. Faren kan i rolige og stille
Tider ikke være saastor, og ingen vægtige Klager kunne da
fremføres; skulde Ministeriet derimod raade til en Krig, hvis
Udfald ikke svarede til Haabet, og som vilde blive langvarig,
saa at nye Skatter maatte paalægges for Pengemangels Skyld,
saa er det vist, at Forestillinger om Landets betrængte Tilstand
og om Undersaatternes retfærdige Klager vilde vække en saadan Sindsbevægelse hos Kongen, der kunde drage de ubehage
ligste Følger for Ministeriet efter sig; og dette saameget mere,
som vistnok ingen Betænkeligheder vilde afholde Kongen fra
selv at tage Overbefalingen. Hidtil have Hofembedsmændene
kunnet udvælges efter deres Godtbefindende, der ere i Naade;
og naar de have yttret de ringeste modstridige Meninger, har
deres Bortfjernelse ikke mødt nogen Vanskelighed. Men Sligt
vilde være umuligt i Felten; thi der er Kongen omgiven af
Generalerne, som hverken vilde kunne vælges eller bortfjernes
af slige Grunde. Hvis derfor en af dem skulde vinde Kongens
Gunst og Tillid, vilde han derved blive farlig for Alle. Det
synes derfor, at Danmarks Stillesidden stemmer overeens med
Ministeriets Fordeel og egen Sikkerhed, og at Krigen følgelig
paa alle mulige Maader vil blive forebygget af samme.
5) Den danske Armees Tilstand ved Begyndelsen af nu
værende Krig er ogsaa bleven anført som en Aarsag til det
danske Hofs Stillesidden.
I Henseende til de øvrige Omstændigheder er den danske
Krigsmagt tillands og tilvands betydelig nok. Antallet af Galleierne er vel ringe; men derfor har man besluttet aarlig at
lade bygge nogle Galleier paa det i Norge beliggende Skibs
værft, kaldet Fridrichs-Værn, og at fortsætte denne Bygning
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saalænge, indtil man har faaet 40. Dog turde denne Beslut
nings Iværksættelse blive opsat nogen Tid paa Grund af de
mange tilkomne Udgifter.
Til Flaadens Bemanding underholdes ved Admiralitetet de
saakaldte 5 Divisioner Matroser; de 4 første bestaae hver af
1000 Mand, der samtlige maa være erfarne Søfolk, men den
femte af 1500 Mand, der bruges ved alle til Admiralitetet
hørende Arbeider som Haandværksfolk; saa at disse 5 Divisioner
tilsammen udgjøre 5500 Mand.
Desuden ere Søkysterne i Norge og Danmark saavelsom
de tydske Provindser og øvrige Søstæder fordeelte i visse Cantones, hvor de der sig befindende Matroser allesammen ere
enroulerede til Kongens Tjeneste.
Deres Underhold koster
Kongen kun lidet; thi hver Mand faaer kun efter sin Alder
fra 1 til 4 Rdlr. dansk Courant aarlig. Derimod staaer det
dem i Fredstider frit for at fare med Handelsfartøier fra Eng
land, Holland, Hamburg og andre Søstæder.
Men før de tage Tjeneste paa saadanne Handelsfartøier,
maae de melde sig hos Cantonets befalende Officier og meddele
ham den tilbørlige Underretning om de Steder, de have isinde
at fare paa, saavelsom om den Tid, de agte at vende tilbage.
Antallet af disse enroulerede Matroser beløber sig i Norge til
12,000 og i Danmark saavelsom i de tydske Provindser ligele
des til 12,000, og følgelig tilsammen til 24,000 Mand. Disse
blive i Krigstider holdte paa samme Fod som de øvrige og ere
allesammen befarne og i alle en Sømand paahvilende Pligter
veløvede Folk. Man paastaaer derfor ikke uden Grund, at den
danske Sømagts virkelige Styrke for Størstedelen beroer paa
disse Folk.
Forøvrigt findes der ved den danske Flaade følgende Flagmænd og Officierer, nemlig: 2 Admiraler, 3 Vice-Admiraler,
men nu ingen Schoutbynacht, 2 Commandeurer, 25 Commandeur-Capitainer, 36 Capitainer, 31 Capitain-Lieutenanter, 36
Premier- og 44 Seconde-Lieutenanter.
I Aarene 1756 og 1757 forstærkedes den danske Land
magt med flere Mand par Compagnie, saa at samme nu for
Tiden er fuldkommen proportioneret med dette Riges øvrige
Styrke. Havde derfor de danske Tropper ved Krigens Begyn
delse været ligesaa velforsynede med alle andre Fornødenheder,
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der udkræves til et Felttog, saa vilde Mangel paa Mandskab
ikke have kunnet forhindre den virkelige Deeltagelse deri.
Men den lange Fredstid havde ledet Sind og Tanker hen paa andre
Gjenstande; Størstedelen afForraad og af den fornødne Bagage
manglede; de fleste Regimenter havde slet ingen Telte, og de, der
fandtes i Magazinerne, vare opslidte; Ammunitions og andre
Vogne, Seletøi, Liner, Kedler, Flasker o. a. desl. manglede.
Før disse Fornødenheder bleve anskaffede, kunde Armeen umulig
gaae i Felten; paa Grund af Pengemangel kunde samme ei
heller saa hurtig anskaffes; og fordi denne Pengemangel frem
kaldte alleslags andre Vanskeligheder og næsten uovervindelige
Hindringer for Udførelsen af virkelige Krigs-Operationer, saa
maatte Neutralitets-Systemet nødvendigviis antages, forat man
ikke blot kunde skjule Rigets Svaghed dermed, men ogsaa vinde
Tid til at anskaffe de omtalte Fornødenheder. Dette er ogsaa
siden sat i Værk, og de manglende Sager ere bievne tilbørlig
tilveiebragte.
6) Frygten for, at de nylig og med saastore Bekostninger
anlagte Fabriquer skulde blive forstyrrede af Krigs-Urolig
hederne, har ogsaa været en Aarsag til, at Danmark med saastor Omhyggelighed har vedligeholdt sin Neutralitet.
Erfaringen har ved flere Exempler viist, at Landenes
Styrke ikke beroer alene paa deres vidtudstrakte Omfang, men
at Rigdom og Overflødighed af Penge oftere har skaffet de
smaa Lande saadanne Kræfter, at de kunde modstaae de største
Magters Anfald. Ifølge de i Nationernes Sæder og Tænkemaade
saavelsom i Statsforfatningerne skete Forandringer ere Penge
den fornemste Drivfjeder, hvorved de fleste Foretagender ud
føres. Jo rigere et Land er, desto lettere kan det opnaae sine
Hensigter. Et Rige erhverver sig Rigdomme, naar det enten
selv besidder saadanne Metaller, hvoraf Mynten præges, eller
ogsaa trækker Udlændingenes Penge ind for sine Producter.
Danmark besidder et saa lidet Forraad af deslige Metaller, at
Qvantiteten af de Penge, som deraf præges, ikke er af nogen
Betydenhed; thi Overskuddet, efterat Undervægten i Handelen
er bleven erstattet, har aldrig været stort og er desuden blevet
betydelig formindsket ved Overdaadighedens og Yppighedens
Stigen. De Forebyggelsesmidler, der af de forrige danske
Konger ere bievne anvendte herimod ved Oprettelsen af Han-
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dels-Compagnier, have været utilstrækkelige til at frembringe
den forønskede Virkning. Den nuregjerende Konge, besjælet
af faderlig Kjærlighed for Rigets og sine Undersaatters Vel
stand, har ikke med Koldsindighed kunnet see paa den Dan
marks Rige aarlig tilføiede Skade og Tab; han har derfor med
ligesaa bekymringsfuld Omhyggelighed som store Bekostninger
søgt at udvide Handelen, indføre Fabriquer og Manufacturer
og træffe de til et saadant Øiemeds Opnaaelse tjenligste For
anstaltninger. I de seneste Aar er der vel ikke truffet andre
Forholdsregler i saa Henseende, end at man har forhøiet
Tolden paa alle fremmede Varer, forandret Told-Forpagtningen
og fordeelt den i Rentekamret (som det fremlyser af det Oven
anførte); men de vigtigste Indretninger ere allerede bievne satte
i Værk før Aar 1756, og deres Virkning har efter Omstændig
hederne været meer eller mindre overeensstemmende med de
dermed havte Hensigter.
Manufacturerne have fordetmeste
overvundet de iførstningen forefaldne Vanskeligheder; inden
landske saavelsom fremmede Producter bearbeides i Danmark;
Silke-Væverierne have taget betydelig til; Klæde- og UldFabriquerne drives med temmelig Fremgang; de finere Arbeider
i Staal og Jern tiltage efterhaanden ; de uægte Porcellains
Fabriquer ere i fuldkommen god Stand, og det ægte Porcellain
vil efter al Sandsynlighed kunne blive drevet vidt, saafremt
ikke det asiatiske Compagnie forhindrer det.
Om det nu end ikke kan negtes, at Danmark kun tager
en ringe Qvantitet udenlandske Varer, saa have Fabriquerne dog
ikke endnu naaet den Fuldkommenhed, at de kunne sælge
deres Varer til samme Priis som Udlændingene. Udførslen er
derfor saameget umuligere, som Størstedelen af ManufacturVarerne ikke engang vilde kunne sælges i Danmark, saafremt
ikke lignende udenlandske Varers Indførsel og Salg paa det
Omhyggeligste og Strengeste var forebygget.
Varernes høie
Priis og ringere Bonitet ere de fornemste Aarsager dertil.
Den indre Bonitet vilde vel ved Øvelse, Flid og erfarne Arbeidere med Tiden kunne opnaaes; derimod synes Nedsættelsen
af den høie Priis at være forbunden med større Vanskeligheder;
den kan vel synke lidt formedelst Overflødighed af Varer; men
den maa dog altid staae i Forhold til sammes indre Værd og
Arbeidslønnen. Arbeidslønnen retter sig atter efter Prisen paa
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de Varer, der ere uundgaaelig nødvendige til Arbeidernes
Underhold. I Danmark er Haandværksfolks og Manufacturisters
Levemaade paa Grund af den høie Accise, der er lagt paa
Brød, Kjød, Kornvarer, Smør og alle deslige til den simple
Mands Underhold nødvendige Articler, meget kostbar; Arbeids
lønnen saavelsom Manufactur-Varerne maae derfor blive dyrere,
end at de kunne sælges i Concurrence med Udlændingene til
samme Priis ; thi andre Lande ere frie for de nysanførte Be
sværinger og kunne derfor forfærdige deres Varer med rin
gere Bekostninger; deres Fabriquer ere ogsaa ved den lange
Erfaring og Øvelse komne saaledes iveiret, at de der forfær
digede Varer have vundet almindeligt Bifald paa Grund af deres
;ndre Bonitet. Saaledes har man ingen Anledning til at for
mode, at Danmark endnu i nogen Tid vil kunne afsætte sine
Manufactur-Varer hos Udlændinge.
En stor Hindring for de danske Fabriquer er Smugleriet,
hvortil dette Lands Situation især er gunstig, og som man
uagtet alle kloge Forholdsregler aldrig kan forebygge. Det vil
ogsaa snart vise sig, hvad Virkning de nylig trufne Foranstalt
ninger til al opmuntre Almuesmanden paa Landet til alleslags
Manufactur-Arbeider ville drage efter sig. Øiemedet dermed
er at bringe Manufactur-Varernes Priis til at falde og derved
standse Smugleriet, lette Varernes Afsætning paa fremmede
Steder og fremme Folkeformerelsen. Man paastaaer, at Ar
beidslønnen paa Landet for Størstedelen forsvinder, fordi Levemaaden ikke er saa kostbar, og deslige Arbeider kunne
forfærdiges hele Vinteren, da der ellers ikke er Meget
at gjøre. Ligesom nu Folkeformerelsen der er meest nød
vendig, saaledes kan den ogsaa bedst fremmes, naar man
tilsteder Landmanden en saadan Frihed til at arbeide, hvorved
han bliver sat istand til at underholde et større Antal Personer
og netop derved drive Agerdyrkningen med større Nytte. •
Den danske Handels-Søfart har taget betydelig til i disse
sidste Aar; de i saa Henseende trufne Foranstaltninger saavel
som indtrufne lykkelige Tilfælde have bidraget dertil. Til disse
Foranstaltninger høre især Indløsningen af de Privilegier, der
vare lildeelte det vestindiske Compagnie, og Frigivelsen af
denne Handel for alle danske Undersaatter. Denne Indretning
har havt en overordentlig god Virkning. Plantagerne og især
Danske Samlinger. VI.
3
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det raae Sukkers Tilberedelse ere betydelig forbedrede; og
uagtet der er blevet anlagt tilstrækkelige Sukker-Syderier i
Kjøbenhavn, saa trækker man dog mere raat Sukker fra America,
end der kan tilberedes der, saa at endog en Qvantitet raat
Sukker sælges. Ligeledes har den danske Handel i Østersøen
betydelig tiltaget, efterat private Handelsskibe fare paa America,
idet flere vestindiske Varer end nogensinde før indføres. Det
tydeligste Beviis paa, hvor fortræffelig de danske Colonier i
America ere bievne dyrkede, er dog den i Rentekamret nylig
skete og ovenfor omtalte Fordeling, især naar man overveier
det dermed tilsigtede Øiemed, at der nemlig ved en god Huusholdning og Toldafgifternes Forøgelse kunde samles en til
strækkelig Penge-Fond, hvoraf ikke blot Renterne af Rigets
Gjeld, men ogsaa en Deel af Capitalen aarlig kunde betales.
Den nuværende mellem Frankrig og England udbrudte Søkrig
har ogsaa betydelig bidraget til den danske Skibsfarts Udvidelse.
Allerede før Krigen havde de engelske Kapere gjort den franske
Skibsfart usikker; Indførslen af de americanske Producter saavelsøm Tilførslen af alle de Fornødenheder, der vare uund
værlige for de franske Colonier og den derværende Krigsmagt,
stode i største Fare. Fordi altsaa Danmark hentede de franske
Producter fra deres Colonier og siden bragte dem som danske
til Europa, saa fik dette Rige derved Ledighed til ikke blot at
gaae Frankrigs Krone tilhaande, men ogsaa til at udvide sin
Skibsfart. Mange Levnetsmidler sendtes fra Danmark til de
danske Øer i America og derfra til de franske Colonier; især
udskibedes der en Mængde saltet Oxekjød fra Jylland paa
ovennævnte Maade og overlodes til den i America værende
franske Sømagt. Men disse for Danmark saa vigtige Fordele
kunne ikke vare længere, end til der bliver Fred; thi de maae
høre op, saasnart Roligheden og den gode Forstaaelse mellem
de krigførende Magter ere gjenoprettede.
Af selvsamme Be
skaffenhed er den Nytte, som Danmark nu for Tiden i Middel
havet drager af Handelen med nedlagte Varer og sammes
Transport fra den ene til den anden af de krigførende Magter;
thi denne Transport er forhindret disse Magter ved Krigen.
Det er saaledes kun tilfældige Fordele, der under de nærvæ
rende Omstændigheder have været profitable for Danmark; men
fordi de ere en Følge af Krigen, kunne de eiheller ansees for
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bestandige; naar disse tilfældige Omstændigheder høre op, saa
maa Over- og Under-Balancen i Handelen staae i Ligevægt
med Overskuddet af de udgaaende eller indkommende Varer.
Men at bestemme dette Overskud er saameget vanskeligere,
som tilstrækkelige, tilforladelige og upartiske Efterretninger
næsten ere umulige at faae.
Ifølge en nylig forfattet og
Publicum meddeelt Udregning skulde Værdien af de udgaaende
Varer overstige Værdien af de indkommende med 55,825 Rdlr.
3 Mk. 15 Sk. d. Crt. aarlig.
Uagtet nu denne Gevinst ikke er saa betydelig, saa skulde
dog Penge-Fonden ingenlunde formindskes, men snarere for
øges; de rede Penge skulde holdes tilbage i Landet og VexelCoursen blive til Fordeel for Danmark; men man har af
Erfaring god Anledning til at drage den nysomtalte Udregning
i Tvivl. Udførslen af Sølvmynter har saaledes taget Overhaand,
at Regjeringen har seet sig foranlediget til at tillade Banquen
at indskrænke samme og betale store Summer fornemmelig
med Banco-Sedler og de saakaldte Courant-Ducater af ringere
Gehalt, forat man med dem kunde indvexle Sølvmynterne og
betage Udlændingene Lysten til deres Udførsel. Disse Ducater
ere dog uagtet deres ringe Gehalt bievne udførte hobeviis; og
Vexel-Coursen, som efter al pari mellem Hamburger Banco og
dansk Courant ikke skulde være over 10—11 pCt., har dog
sjelden været under 13, men er tit stegen til 18; hvoraf tydelig
fremlyser, at den udenlandske Handel ikke er saa fordeelagtig
for dette Rige, og at det betaler de udenlandske Magter et
Overskud i rede Penge. Aarsagerne hertil kunne ikke være
andre, end at en Mængde fremmede Varer indpractiseres ved
Smugleri, at det til den ostindiske Handel fornødne Sølv ind
forskrives fra Holland med store Bekostninger, og at der aarlig
erlægges betydelige Renter for Rigets Gjeld til Udlændinge.
Man har ikke blot indseet disse Misligheder, men man har
ogsaa omhyggelig været betænkt paa tjenlige Forebyggelses
midler: Indførelsen af alleslags Manufacturer, Forbedringen af
de americanske Colonier og Udvidelsen af den vestindiske
Handel ere bievne udsete som Midler til dette Øiemeds
Opnaaelse. Havde nu Danmark strax taget Deel i den nuvæ
rende Krig, saa vilde alle deslige Indretninger have været forgjeves og kraftesløse; Handelen og Søfarten i Middelhavet og
3*
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paa de" americanske Colonier vilde enten være bleven spærret
af Frankrig eller af England; al den Fordeel, der var at vente
af Colonierne, vilde være bleven berøvet dette Rige; al Handel
med nedlagte Varer vilde have hørt op; de paa Opkomsten af
den americanske Handel anvendte store Bekostninger vilde være
gaaede tabte; med eet Ord: alle paa den americanske Handel
grundede Foranstaltninger vilde derved være bievne tilintetgjorte.
Af alle disse Bemærkninger vil man tydelig kunne skjønne,
at det danske Hofs fredelige Adfærd ikke mindre maa tilskrives
Nødvendigheden af end Kjærligheden til Fred.
Det er derfor ikke at undres over, at Danmark ikke har
antaget de af England tilbudte fordeelagtige Conditioner, hvis
det nemlig for Betaling vilde overlade Kongen af Preussen sine
Tropper. Den Skade, de indenlandske Foranstaltninger derved
vilde have lidt, og den Fare, man havde at befrygte af uden
landske Magter, især af Rusland, vare større, end at de skulde
kunne overveies af Pengemanglen.
Den ved disse Under
handlinger iagttagne Hemmelighed hindrer i med Sikkerhed at
sige, hvordan de have været beskafne, eller om Skammen over
at have faaet et afslaaende Svar er Grunden til, at de storbritanniske, hannoveranske og preussiske Ministre ikke ville tilstaae, at saadanne virkelig have fundet Sted. Det maa ligeledes
tilskrives de nysomtalte Omstændigheder, at de angaaende
Hertugdømmet Mecklenburgs Forsvar saavelsom angaaende et
Søudrustnings-Forbund med Spanien anstillede Underhandlinger
ere løbne frugtesløse af. De første ere allerede ovenfor be
rørte; men de sidste toge deres Begyndelse kort efter, at den
mellem det danske og spanske Hof Anno 1753 opstaaede
Misforstaaelse var bleven bilagt ved det franske Hofs Mægling.
Saasnart den gode Forstaaelse mellem begge disse Riger
var bleven gjenoprettet, udnævntes begge Parters Ministre,
nemlig paa Hs. danske Maj.’s Side Backhoff og paa Hs. spanske
Maj.’s Marquis Pignatelli, hvilke da ogsaa i Høsten 1758 kom
til Kjøbenhavn og Madrid.
Imidlertid havde det franske Hof ved sin i Kjøbenhavn
residerende Ambassadeur Præsident Ogier forestillet det danske
Hof den ulige Maade, det og dets Fjender hidtil vare gaaede
frem paa med Hensyn til Handelen: at nemlig Frankrig tillod
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neutrale Skibe at føre engelske Varer til hvilkesomhelst Steder,
de vilde, medens England ganske opbragte saadanne Skibe,
naar de blot havde nogle franske Varer ombord; at denne
uretmæssige Fremgangsmaade var bleven billiget af de engelske
Domstole, og at det engelske Hof ved sin mod Holland ud
stedte Erklæring havde tillagt slige Voldsgjerninger en lovmæs
sig Gyldighed. I saa Henseende erklærede det franske Hof,
at, hvis de neutrale Magter ikke selv vilde beskytte deres
Handel mod Englands Voldsgjerninger, saa saae det sig nød
saget til paa lige Maade at angribe neutrale Skibe, der maatte
føre engelske Producter. Man geraadede herover i Forlegen
hed, hvordan man nemlig skulde besvare disse retfærdige
Forestillinger, og hvilke Forholdsregler man i saa Henseende
skulde træffe. Tabet af det franske Hofs Tillid og af alle af
den franske Handel flydende Fordele vilde paa den ene Side
have været en uundgaaelig Følge; men man holdt det paa den
anden Side for ligesaa farligt at ophidse det engelske Hof;
derfor søgte man at vinde Tid ved Underhandlinger og foreslog
saa en Søudrustnings-Tractat mellem Danmark og Holland til
deres fælles Handels Beskyttelse. Dette Forslag blev ogsaa
antaget af det franske Hof, og de dertil tjenlige Underhand
linger anstilledes; men de dreves kun med ringerelver, efterat
man havde erfaret den høisalige Konge af Spaniens svagelige
Tilstand.*)
Imidlertid haabede man dog, at denne SøudrustningsTractat skulde naae sin Fuldbyrdelse. Det franske Hofs herved
anvendte Møie syntes at være saameget eftertrykkeligere, som
det danske ^Ministerium ikke lagde Dølgsmaal paa sin Utaalmodighed over Englands Adfærd, men yttrede sig i truende
Udtryk, at de engelske Kapere udøvede saa store Voldsgjernin
ger mod danske Skibe og deri beskyttedes af de engelske
Domstole. Af saadan Beskaffenhed vare de Forestillinger, der
ved Enden af Aaret 1759 gjordes den ved det danske Hof re
siderende storbritanniske Envoié extraord. Titley, hvori den
Skade, de engelske Kapere havde tilføiet de danske Handels
skibe, tydelig var lagt for Dagen, og hvori der til Slutningen
erklæredes, at, saafremt et prompte Svar, Forandring og Er♦) Kong Ferdinand 6le døde 10/e 1759.
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statning ikke vare at erholde, vilde Hs. danske Maj. være
betænkt paa saadanne Midler, hvorved han saavel med egen
Magt som med sine Allieredes Bistand kunde hævde den hidtil
negtede Ret. Forat understøtte disse alvorlige Forestillinger,
fik Admiralitetet kort derpaa Befaling at udruste 20 Krigsskibe.
Det derpaa af det storbritanniske Hof meddeelte Svar var
ganske føieligt og fuldt af Forsikkringer om det oprigtigste
Venskab og den meest upartiske Retfærdighed; forøvrigt skulde
denne Sag afgjøres ved nye Underhandlinger mellem de i Haag
residerende danske og engelske Ministre Cheusses og General
York.
Bestemmelsen om, hvilke Varers Tilførsel der skulde være
forbudt, hindrede strax i Begyndelsen disse Underhandlingers
Fremgang. Danmark erkjendte ingen andre ContrebandeVarer end dem, der vare indeholdte i den utrechtske Fred;
England paastod derimod, at alle franske Varer maatte ansees
for Contrebande. Ingen vilde give efter; England blev derfor
ved at indrette sin Adfærd efter de nysanførte Grundsætninger:
danske Handelsskibe, der blot havde nogle franske Varer inde,
opbragtes og maatte afvente Udfaldet af en langvarig Proces,
hvorved Skibet og en Deel af Ladningen vel stundom frigaves,
men Omkostningerne skruedes saa høit op, at de overstege
Skibets og Godsets Værdi. Tit udgjorde franske Varer kun
den mindste Deel af Ladningen; men desuagtet tilbageholdtes
hele Skibet med Resten af Godset, hvorved da det Meste for
dærvedes paa Grund af det lange Ophold, og Skibet selv meget
beskadigedes ved en ilde og uforsigtig Behandling.
Fordi England endelig ikke vilde fravige sin engang gjorte
Erklæring, nemlig at alle franske Varer skulde regnes for Con
trebande, men Danmark umulig kunde indrømme dette, saa
foreslog det danske Hof atter, forat undgaae al videre Skade,
at de paa danske Skibe værende franske Varer skulde separeres,
og at, efterat der var stillet fuldkommen Sikkerhed for deres
Værdi enten af Skipperen eller af Rederne selv, saadanne
Skibes Reise uden Hinder kunde fortsættes. Uagtet nu dette
Forslag antoges fra engelsk Side, saa har sammes Iværksættelse
aldrig hidtil fundet Sted. Den omtalte Sikkerhed kunde uagtet
alle det danske Hofs Forsikkringer aldrig blive fuldkommen nok.
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Saadan var denne Sag beskaffen Anno 1759, kort før Hs.
danske Maj.’s Reise til Holsteen. Den danske Flaade, som
bestod af 18 Krigsskibe, var allerede dengang udrustet og
under Admiral Fontenays Befaling lagt ud paa Kjøbenhavns
Red. Overmarskalk Grev Moltke gjorde derpaa den engelske
Envoié extr. Titley alvorlige Forestillinger.
Den Danmarks
Rige tilføiede Skade anførtes paany; man holdt med Alvor fast
paa de danske Skibes Frigivelse og erklærede tilsidst, at Hs.
danske Maj. ventede Svar herpaa ved sin Hjemkomst fra Hol
steen; dets Udeblivelse vilde han ansee for en Vægring og et
fuldstændigt Afslag og derfor hævde sin Ret ved andre Udveie.
Disse haarde Forestillinger og den anseelige Udrustning, hvor
med den ledsagedes, havde dog ingen anden Virkning, end at
der blev sluttet en Convention mellem de danske Skibes Re
dere og de engelske Kapere, ifølge hvilken de opbragte Skibe
skulde frigives imod Erlæggelse af en vis Summa. Hvorpaa
den talrige Flaade blev aftaklet og bragt tilbage i Havnen.
Denne Adfærd af det danske Hof beviser noksom, hvor
fast det staaer paa sin engang fattede Beslutning, nemlig at
skye al Deeltagelse i nuværende Krig.
Dette synes ogsaa at
være overeensstemmende med dets Hovedøiemed, hvorefter det
har indrettet alle sine Forholdsregler og Bihensigter. Dette
Hovedøiemed gaaer fornemmelig ud paa, at det kan faae de
fyrstelige Besiddelser i Holsteen og vinde større Anseelse i det
tydske Rige, især hos de evangeliske Rigsstænder. Forrige
saavelsom nuværende Tider give hyppige Beviser paa, hvor
ivrig og bestandig det danske Hof har eftertragtet de fyrstelig
holsteenske Besiddelser; hverken hemmelige eller aabenbare
Midler ere bievne sparede til dette Øiemeds Opnaaelse; alle
dets Raadslag have netop i disse Tider været rettede hen der
paa; og det har tydelig lagt for Dagen, at dette vilde være
det eneste Middel, hvorved det kunde bevæges til vigtigere
Foretagender for sine Medforbundne. De herom anstillede
Underhandlinger ere ovenfor bievne berørte; deres ringe Virk
ning har dog ikke kunnet formindske Danmarks Ønske om at
udfinde andre dertil tjenlige Udveie.
Den Fordeel, Danmark ved Byttet af Grevskaberne Olden
burg og Delmenhorst mod det fyrstelige Holsteen vilde vinde,
er ogsaa saastor, at næsten Intet saameget kunde forøge dette
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Riges Magt. Hine Grevskabers afsides Beliggenhed hindrer
Danmark i at drage andre Fordele af Indbyggerne end de sæd
vanlige Paalæg og Afgifter, hvilke Indkomster igjen for Stør
stedelen gaae med til det aarlige Underhold af en særskilt
Regjering og en betydelig Garnison.
I det fælleds Holsteen kunne uden Storfyrstens Samtykke
hverken Skatter paalægges eller nye Indretninger gjøres; og
paa Grund af Naboskabet opstaaer samme Mislighed i det Kgl.
Holsteen, hvor Indbyggerne maae behandles paa samme Maade
som Indbyggerne i det fyrstelige og fælleds Holsteen. Den
Nytte, Kongen nu for Tiden drager af det Kgl. og fælleds Hol
steen, er saa ringe, at den slet ikke kan sammenlignes med
den, Hs. Maj. kunde drage som Besidder af hele Holsteen.
Faa Lande ere bedre dyrkede og beboede af rigere Indbyggere
end Holsteen. Rigets aarlige Indkomster kunde deels ved nye
Paalæg, deels ved bedre Indretninger betydelig forøges, især
naar man der vilde indføre Accisen, hvormed alle Levnetsmidler
i Danmark ere belagte.
De med saastore Bekostninger i Danmark anlagte Fabri
quer vilde vinde meget ved, at deres Varers Brug og Salg
befaledes og ene tillodes over hele Holsteen; thi nu for Tiden
ere de udenlandske Varer der tilstede i saastor Overflødighed,
at ikke blot de danske Manufactur-Varers Afsætning der er
umulig, men ogsaa en Mængde fremmede Varer indpractiseres
ved Smugleri til største Skade for Fabriquerne. Danmark vilde
netop drage de Handels-Fordele til sig, som Holsteen nu
nyder; Værdien af de udgaaende holsteenske Producter maatte
betydelig overstige Værdien af de indkommende nødvendige
Varer; deraf fulgte, at Handels-Balancen og Vexel-Coursen
bleve fordelagtigere og de rede Penge hyppigere. Ved For
eningen af det fyrstelige og fælleds Holsteen vilde endelig den
Frygt være hævet, Danmark nu for Tiden pines og hindres af
i alle sine Foretagender, nemlig at Storfyrsten, understøttet af
den russiske Magt, engang vil betjene sig af det fyrstelige
Holsteens Naboskab til at gjenerobre Hertugdømmet Slesvig.
Naar saaledes Besiddelsen af hele Hertugdømmet Holsteen
vilde skaffe Danmarks Rige saamange og saastore Fordele,
at nemlig dets Indkomster derved forøgedes, dets Fabriquer
forbedredes, Manufactur-Varerne kunde afsættes, dets Handel
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og Skibsfart udvides, dets Producter ophobes og dets Rig
domme forstørres, men især at den Magt, der er det den far
ligste og meest overlegne, derved vilde blive sat ud af Stand
til at angribe det: saa maatte dets indre og ydre Styrke netop
derved vinde større Anseelse blandt Naboerne; og denne Styrke
kunde ikke andet end blive dem langt farligere, saafremt dette
Riges Hensigter ikke skulde grunde sig paa et reent og op
rigtigt Venskab.
Det fyrstelige Holsteens Erhvervelse er saaledes det Hovedøiemed, hvorefter Danmark har indrettet sine fornemste
Planer. Den har ogsaa i alle under denne Krig med Frankrig
anstillede Underhandlinger netop været den eneste Betingelse,
hvorpaa det vilde forpligte sig til vigtigere Foretagender. Hid
til er al Umage løben frugtesløs af, fordi Rusland altid har
vægret sig. Og omendog Keiserindens Samtykke var til at
erholde, saa er dog Storfyrstens Utilbøielighed en uovervindelig
Hindring.
Af den Fare, man kunde befrygte af det russiske
Riges voxende Magt, har det danske Hof flere Gange villet be
vise, hvor nødvendigt det vilde være, at det fyrstelige Holsteen
aftraadtes til det. De russiske Vaabens Progres, de af dette
Rige gjorte betydelige Udrustninger og den Magt, hvormed det
er ilet sine Allierede til Undsætning, ere bievne anførte som
de sikkreste Beviser paa dets nuværende Styrke, hvilken Styrke
er voxet endnu mere ved Kongeriget Preussens Erobring, især
da man ikke længer kunde drage Ruslands Beslutning om at
beholde dette Kongerige i Tvivl.
Paa slige Tanker grundede
man den Fare, det tydske Rige engang vilde blive udsat
for efter Storfyrstens Thronbestigelse; thi denne Herre kunde
da uden Vanskelighed føre sine Tropper over til Preussen og
Holsteen og saaledes angribe det tydske Rige fra to Sider.
Naar derimod Holsteen overlodes til Danmarks Rige, saa kunde
Tydskland kun angribes fra een Side og altsaa langt lettere
forsvares. Men hvorvidt disse Grunde have deres Rigtighed,
og om Rusland selv har besluttet sig til at beholde Kongeriget
Preussen eller overlade det til den yngre Branche af det holsteenske Huus, der ved Coadjutor-Valget i Lübeck er bleven
blottet for alt Underhold; iligemaade om Delingen af den rus
siske Magt er mindre farlig end dens Forening, og hvorvidt
endelig dens Virkelighed og Bestandighed kunne bevises af de
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nysanførte Omstændigheder, alt Sligt er Materier, der ikke
høre herhid.
Den Frygt, Danmark nærer med Hensyn til sin egen Sik
kerhed, turde være langt mere grundet. Erindringen om den
Art og Maade, Slesvig er blevet erobret paa, og den Overbeviisning, at Storfyrsten nærer en heftig Længsel efter at gjenvinde det, der er blevet frataget hans Huus med mindre Ret,
kunne ikke andet end vække en billig Anledning til Uro og
Bekymring.
Men denne Uro kan ikke fjernes paa nogen anden Maade,
end naar Danmark kunde faae det fyrstelige Holsteen i Besid
delse før Keiserindens Død. Egen Umage har været util
strækkelig dertil, hvorfor dette Hof har søgt og benyttet andre
Magters Bistand.
1 det Anno 1758 mellem Frankrig og
Danmark sluttede Forbund har den førstnævnte Krone paataget
sig ved sine bona officia at bevæge det russisk-keiserlige Hof
og især Storfyrsten til at tiltræde Garantien for Hertugdømmet
Slesvig og samtykke i Byttet af Grevskaberne Oldenburg og
Delmenhorst mod det fyrstelige Holsteen. Men de i denne
Henseende ved det wienske og russiske Hof anstillede Under
handlinger have for Størstedelen været frugtesløse.
Da Danmark Anno 1759 havde tiltraadt den mellem Sverrig
og Rusland sluttede Søudrustnings-Tractat, betjente det sig af
denne Leilighed til at bevæge begge disse Magter til atter at
tiltræde det nysomtalte med Frankrig sluttede Forbund. Hoved
sagen af hvad derved er forefaldet, er allerede bleven berørt
ovenfor, iligemaade hvordan det danske Hof har udsat Ratificationens Udvexling, uagtet denne udfærdigedes af Sverrig, fra den
ene Tid til den anden, idet Ministeriet altid skød Skylden paa
de Vanskeligheder, der først maatte fjernes med Hensyn til det
russiske Hof.
Det danske Hof, der frygtede Storfyrstens tilkommende
Magt og havde Mistro til hans Tilbøieligheder og Begjerlighed
efter at erholde større Fordele, ønskede imidlertid Intet saameget som ved denne Leilighed at komme i Besiddelse af det
fyrstelige Holsteen paa en eller anden Maade. Det var derfor
paa det Omhyggeligste betænkt paa alle mulige og til dette
Øiemed tjenlige Midler. Enten af Overbeviisning om, at Eng
land og dets Allierede formaaede at udrette Mere hos Storfyrsten,
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eller i den Hensigt at vække større Iver for denne Affaire hos
det franske Hof, gjordes der behørige Forestillinger hos det
førstnævnte Hof, der eiheller har viist sig utilbøieligt dertil.
Hemmeligholdelsen af det, der heri er forefaldet mellem
England og Danmark, hindrer dog i med Sikkerhed at kunne
sige, hvorvidt Englands Beredvillighed har strakt sig, og ved
hvilke Midler dette Hof vilde overvinde Storfyrstens Kjærlighed
til Holsteen og hans Uvillie mod Danmark og bevæge Keiserinden til et Skridt, der strider mod hendes egeninteresse; eller
om Danmark maaskee kun derved har søgt at undgaae Iværk
sættelsen af den med Sverrig og Rusland indgaaede Søudrustnings-Tractat, vise sin Hengivenhed for Kongen af Preussen
og hans Allierede og forpligte det franske Hof til at fremme
sine Ønsker uden Ophør.
En større Anseelse i det tydske Rige er det andet Hovedøiemed, det danske Hof ivrig har tragtet efter. Dette kan man
slutte ikke blot af Ministeriets personlige Tilbøieligheder, men
bedst af flere ved Krigens Begyndelse tagne Forholdsregler.
Saadanne ere især den projecterede Indretning af et tredie
Partie af de Fyrster, der vare enten det romersk-keiserlige Hof
eller Kongen af Preussen mindre hengivne, ved hvis upartiske
og forsigtige Adfærd disse Magters Iver skulde dæmpes; den
altid bevidnede ømme Medlidenhed med de evangeliske Stænder
og den Frygt, det nærede for, at de skulde blive undertrykte
af de catholske; den ved Valget af en Formynder for de
umyndige Fyrster af Sachsen-Weimar viste Adfærd; den Omhu,
det viste for det landgrevelig-hessiske Huus; de hessiske
Prindsers Opdragelse i Kjøbenhavn; og endelig det danske
Ministeriums Bestræbelse, hvorved Hs. Kgl. danske Maj. af den
høisalige Landgreve er bleven udnævnt til Formynder for hans
Børnebørn.
Ligesom nu alle disse Omstændigheder bevise, at det
danske Hof gjør sig Umage for at vinde større Anseelse i det
tydske Rige, og det især ved at forsvare Protestanterne; saaledes synes just deraf .at følge, at man intet Sikkert kan bestemme
om Danmarks tilkommende Adfærd; thi denne vil udentvivl
blive indrettet efter den Stilling, Sagerne i det tydske Rige
komme til at indtage.
Hvis derfor Venskabet mellem de
romersk-catholske Hoffer vedvarer, saa er det muligt, at
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Danmark skiller sig fra Frankrig og forener sig med de prote
stantiske Magter. Det kunde derimod ogsaa være muligt, at
Danmark vilde vedblive at holde Venskab med Frankrig, men
dette sidste Hof vilde forlade de catholske Magter og træde
over til de protestantiske; hvilket dog Altsammen egentlig
beroer paa det heldige Udfald, Byttet af det fyrstelige Holsteen
vil faae; saa at Danmark nu for Øieblikket kun er bundet af
Rusland eller maa rette sig efter de Magters Villie, ved hvis
Mægling dette Bytte bedst kan fuldbyrdes.
Disse ere nu de Reflexioner, der medrette kunne gjøres
over Danmarks nuværende Tilstand.
Hvad dette Hofs Sindelag mod Sverrig isærdeleshed angaaer, saa har Hs. Kgl. danske Maj. flere Gange lagt for Dagen
sin Lyst til et oprigtigt Venskab og sin sande Afsky for alle
mellem Naboer sædvanlige Stridigheder. Frygten for Vidtløf
tigheder, Danmark i modsat Fald kunde paadrage sig fra
Sverrig selv og dets Allierede, men især fra Rusland, turde vel
endmere styrke disse venskabelige Følelser. Tiden og Efter
verdenen ville imidlertid bedst kunne vidne om Oprigtigheden
af alt dette.
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Kirkebogen for Nerborg paa Ais 1621—1776.
Udgiven af E. Høyer Møller.
(Fortsættelse.)

1673.
5 S. i Faste.

1673.

Onsdag gjorde Hr. Samuel i Tandslet Barsel med sin lille
Johannes.
6 S. efter Paaske.
Tirsdag d. 6. Mai gjorde Hr. Martin i Oxbøl Barsel med
sin lille Samuel.
Trin.
Tirsdag holdtes her Præste Calent, og gik vel af.
13. Trin.
I denne August Maaned er efter høie Øvrigheds Christelige
Befaling holdt 3 almind. Bede- og Fastedage, nemlig 3 Fredage
efter hinanden, som vare d. 15., 22. og 29de August.
19. Trin.
Begravet gamle Hans Jørgensen i Holm, over 100 Aar gi.
Anno 1673:
Fød 26, 1 uægte. Død: Børn 7, Gamle 13. Viet 7 Par.
1674.
Nytaarsdag døbt før Messen Lenes Barn her i Byen, kaldet
Anne, hvilket den letfærdige, løgnagtige, lumpne Landløber
Johannes Wandalinus skal være Fader til.
Mariæ Renselse.
Blev offret efter Sædvane, dog Offeret var svar (ringe),

1674.
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1674.

1675.

33
og tilmed gik Alting ikke saa rigtig til. Gudsfrygt
med Nøisomhed er en stor Vinding.
3 S. i Faste.
som var d. 22. Marts, om Morgenen Kl. 2 er min kjære Svi
gerfader, H. Otte Jacobsen, salig udi Herren hensovet. 63 Aar;
Provst i 21 Aar.
Paaske.
Torsdag var jeg til Hr. Johannes Boldichs Begravelse i
Sønderborg. Fredag til Hr. Jørgens Moders Begravelse udi
Notmark.
2 S. efter P.
Tirsdag var jeg i Sønderborg til Hans Pechmanns Begra
velse. Onsdag gjorde Hr. Samuel i Tandslet Barsel med sin
lille Povel.
Trin.
Gjorde Hr. Steen i Adzerballig Barsel med sin lille Anne.
5 Trin.
D. 22 Juli gjorde H. Peder Conrad i Lysabbild Barsel med
sin Datter.
8 Trin.
Onsdag gjorde Hr. Anders Beyrholm Barsel med sin
Andres.
9 Trin.
Karsten
i Ulkebøl Barsel med lille
Onsdag gjorde Hr.
Margrethe.
4 Adv.
Mandag gjorde Hr. Johan Krag Barsel med sin lille
Eleonora. Tirsdagen, om jeg ikke feiler, døde H. Johannes
Mathisen i Nybøl, 48 Aar gi.
Anno 1674:
Fød 29. Død: Børn 7, Gamle 11. Viet 5 Par.
1675.
3 S. i Faste.
Prædikede Mathias Lorentzen af Svenstrup.
4 S. i F.
Prædikede Jacob Ottesen og var H. Rudolph Frederik i Kirke.
6 S. efter P.
Copuleret og off. absolveret (hvilket skete efter Prædiken
i Chorsdøren) Jens Kok og Anne.
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12 Trin.
Døbte Hr. Niels Frederik Brands Barn, Caspar. Jeg holdt
Barnet.
16 Trin.
(Ons)dag var jeg til Barsel i Oxbøl Præstegaard.
Barnet
blev kaldt Peder.
21 Trin.
Tirsdag gjorde Hr. Beyrholm Barsel med Dorthe Margrethe.
Onsdagen d. 15. Decbr. er Hr. Anders Beyrholm i Hagenb.
hensovet. Ottende Dagen efter blev han begravet. 58 Aar gi.,
tjente i 28 Aar.
Juul.
Tirsdag gjorde Hr. Samuel Barsel med sin lille Christian.
Anno 1675:
Fød 26. Død: Børn 6, Gamle 9. Viet 6 Par.
1676.
Kyndelmisse gjorde Hr. Peder Nielsen Sølle Bryllup i
Ærøeskjøbing, og samme Dag døde hans Fader.
1 S. i Faste.
Tirsdag gjorde Hr. Karsten i Ulkebøl Barsel med sine
Tvillinger Christian og Cathrine. Regina var Fadder til Pigen.
3 S. i F.
Sang Hr. Peder Plade sin første Messe i Hagenbjerg
Kirke.
1 S. e. Paaske.
Onsdag begravet Peder Smeds Hustru her i Byen, 95 Aar.
2 Pintsedag.
Begravet Chr. Smeds Hustrues Moder i Pøl, 100 Aar.
1 Trin.
I Juni holdtes 3 Fredage efter hinanden Bededage.
2 Trin.
Onsdag begravet Hr. Peder Clausen i Oxbøl, 81 Aar,
tjente 53 Aar. D. 7de Juli, som var Fredagen efter 6 Trin,
vare vi samtlige Nørreherreds Præster af Egen, Svenstrup,
Hagenbjerg, Oxbøl og Tontoft i Hr. Oberstlieutenantens Huus
forsamlede, hvor Hr. Abgesandter Gentsch tog af os Troskabseed
paa F. N. Hertug August’s Vegne af Piøen, som af Hs. Kongl.
Maj. havde bekommet al Høihed og Herlighed over Geistlige

1675.

1676.
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1676.

1677.

og Verdslige her i Nørreherred. Er Gud for os, hvo kan da
være imod os! Hr. Johannes Brand i Egen blev forordnet at
være vor Provst.
D. 26de Juli var jeg til Hr. Mortens Kost i Sottrup.
(Capellanens.)
10 Trin.
Begravet Jørgen Jendresens Søn, Jendre, som blev slagen
af Lynild her i Pøl Mark, 13 Aar.
Løverdagen den 4de Novbr. ankom H. F. Durchl. Hertug
August, vor naadigste Landsfyrste og Herre, lykkelig her til
Byen, og logerede ind i Oberstl. Huus. Vivat Princeps, valeant subditi!
Onsdag d. 8. Novbr. fik jeg Tidender fra Corsøer om
Christen Olufsens Død og Afgang, som døde d. 21. Septbr. og
blev begraven d. 2. Octbr.
25 Trin.
F. N. Hertug August og F. N. Hertug Rudolph Frederik
vare i vores Kirke; Provsten i Egen, Hr. Joh. Monrad, prædi
kede Tydsk for dem, og blev ellers overalt sungen Tydsk.
Herrens Navn være velsignet!
Onsdag reiste F. N. bort igjen. Gud ledsage ham!
26 Trin.
Anden Gang off. absolv. Lenore Bekkers for løgnagtig
Bekjendelse.
Tirsdag efter 2 Adv. hlev Hr. Johannes Brandt, Vesper
prædikant i Sønderborg, begravet, 55 Aar gi.
Anno 1676:
Fød 27. Død: Børn 5, Gamle 11. Viet 1 Par.
1677.

1 H. 3 K.
Var det et forfærdeligt Veir og Sneefog, hvorover der kom
kun faa til Kirke her af Byen og af Pøl, og Ingen fra Holm.
Torsdag d. Ilte stod Hr. Georg Bøhmers Bryllup med Hr.
Karsten Thomsens Datter af Flensborg paa Østerholm. Der
Dagen dog var berammet om Tirsdagen, men for samme Veirs
Skyld oversat.
2 Febr. begravet Anna Thomses her i Byen, 93 Aar.
Tirsdagen d. 11. Febr. var jeg til Anne Kruses Begravelse
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i Sønderborg. Samme Tid fik jeg at vide tilvisse, at min kjære
Farbroder Borgermester Casper Brand i Corsør (fød d. 6. Nov.
1607) var d. 17de Januar ved Døden afgaaet og d. 31te
begravet.
Midfaste.
Onsdag begravet Hr. Evald Margraff, hvilken, efterat han
havde levet meget christelig og efterladt et godt Navn og
Rygte, døde han meget mildt og salig 65 Aar gi. Den S.
Mand forærede mig Creidium over Epistler med den tydske
Bibel i stort Octav. Liigtexten begjærede han af Ps. 39, 5.
Paaske.
Efter de hellige Dage drog jeg samt Hr. Steen og Rotger
Kruse til Corsør at erfare Tilstanden efter S. Farbroder, og
kom lykkelig hjem igjen, hvorfor Gud være æret og takket.
4 S. e. P.
Mandag henbaaret et af Oberst Langes Børn og nedsat i
Kirken; sendte mig 1 Rdlr.
Trin.
Tirsdag stod Hr. Peder Plades Bryllup i Hagenbjerg med
Marike Lund.
5 Trin.
Anno 1676 d. 1. Mai blev Gulland af de Danske erobret,
og den 1ste Juni Unge de en herlig Søvictorie. Anno 1677
d. 1. Juni og 1. Juli Unge de Danske atter lykkelig Victorie
tilsøes, og erobrede mange Skibe med Stykker og Folk. Her
rens Navn være velsignet! Amen.
d. 5. August begrov jeg Hr. Niels Jacobsen Klincker,
Guds Ords Medtjener her i Tontoft paa 27 Aar. 61 Aar.
12 Trin.
Onsdag d. 5. Septbr. var Hertuginden til Østerholm, og
Abbedissen til Gandersheim, vores Hr. Amtmand og hans Frue,
og Oberstl. og hans Frue til Gjæst i mit Huus, efterat de samt
lige havde været her i Kirken.
20 Trin.
Tirsdag gjorde Provsten i Egen sin Datter Margrethes
Bryllup med Hans Hansen af Kjøbenbavn.
D. 1. Novbr. Allehelgensdag lod Rasmus Vogt i Himmark
sin Hustru begrave.
Danske Samlinger.

VI

4

1677.

50

1677.

1678.

23 Trin.
Mandag var jeg i Sønderborg til M. Nicolai Brandts
Bryllup, som fik Borg. Jacob Jensens Datter.
Anno 1677:
Fød 20. Død: Børn 5, Gamle 12. Viet 5 Par.
1678.
Torsdag begravet Jes Fisker, ved 100 Aar gi.
Fastelavns Mandag ankom H. F. D. Hertug August, vor
kjære Landsherre, lykkelig her til Byen, og logerede ind til
Amtmandens. Tirsdag var jeg hos H. D. til Gjæst.
1 S. i F.
Hs. D. var her i vor Kirke, Provsten prædikede.
2 S. i F.
Mandag reiste H. D. bort igjen. Hr. Obr. Lange og hans
Frue communicerede i Huset, forærede mig 1 Dukat.
Udi dette Foraar begyndte man at bryde ned af Staldene
eller de Huse inden Porten ved den høire Side her paa Slottet,
hvor igjen skal bygges et grundmuret Huus til en fyrst. Residentz, hvortil Gud vilde give lykkelig Fremgang. Amen.
Mandagen d. 22. April blev Marcus Foged og hans Brud
Agathe Støds skilt ad paa Consistorio, og blev Brudens Fader
Peder Stød tildømt at give Mulet ad pias causas, og erstatte
Brudgommen tilbørlig sin Skade.
Løverdagen d. 27. April ankom H. D. og hans Gemalinde
her til Byen; om Søndagen vare de her i Kirken.
6 S. efter Paaske.
H. F. Durch. og hans Elsk. Gemalinde vare her i Kirken,
og lode dem naadigst befalde min danske Prædiken at anhøre.
Trin.
Mandag var jeg paa Gluchsborg til Hr. Secretair Margraffs
Bryllup med Sal. D. Møllers Datter af Flensborg.
5 Trin.
Torsdag d. 4. Juli ordineret H. Frederik Jepsen her i Tontoft Kirke til en Medtjener. 7^ Trin, sang han sin første
Messe.
13 Trin.
Fredag 30. Aug. reiste F. D. og hans Gemalinde op ad
Magdeburg.
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19 Trin.
Gjort Afbedelse paa Prædikestolen paa Peder Hansens og
Mette Pedersdatters Vegne for Leiermaal.
Fredag begravet Caspar Organist 35 Aar.
24 Trin.
Prædikede Frederik Nielsen, og fik et Offer af Menigheden.
4 Adv.
Begravet Hans Iversen af Holm, 91 Aar.
Anno 1678:
Fød 24. Død: Børn 3, Gamle 17. Viet 13 Par.

1678.

1679.
1 S. i F.
Mandag gjorde Hr. Peder Plade Barsel med sin lille Peter.
1 S. efter P.
Off. absolv. før Prædiken om Morgenen Store Ellen, som
var kommen i Rygte for . . . Mester paa Slottet.
1. Mai begravet Bertel Svarrers Kones Moder i Pøl, 92
Aar gi.
Tirsdag d. 20. Mai blev Hr. Mathis Karstensen i Snogbæk
begr. 35 Aar.
Mandag d. 23. Juni stod Hr. Moritzes Bryllup med Elisa
beth Steens Datter i Adzerballig Præstegaard.
4 Trin.
Var jeg i Sottrup Kirke i Sundeved, hvor min Svoger
Lauritz Ottesen Riise holdt sin Prøveprædiken, og [blev] voceret til
Sognepræst sammesteds.
5 Trin.
Eftersom Provst H. Joh. Brandt i Egen var dødssyg, da
lod hendes F. N. mig nedfordre til Østerholm, hende og hendes
Betjente med det høiv. Sacramente at betjene, som ogsaa skete,
og lod H. D. mig forære 4 Rdl. Herre! jeg er ringe til al
den Miskundhed og Troskab, som Du gjorde din Tjener. Gen. 23.
Mandag d. 21. Juli døde vor Provst; Tirsdagen d. 29de
blev han begraven, og hans Brodersøn M. Nicolai Brand i
Sønderborg gjorde Liigprædiken over ham. Hr. Lauritz i Sven
strup stod for Alteret og tog Offeret. 65 Aar.
7 Trin.
Communicerede Hertug Rudolph Frederik her i vor Kirke
før Prædiken.

1679.
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8 Trin.
Fredag var jeg til Østerholm og døbte Secretarii Bøhmers
Barn, kaldet Augusta, hvilket H. F. D. Hertug August selv
holdt til Daaben, og lod H. D. mig forære 2 Rdlr. Herre!
hvo er jeg, og hvad er mit Huus, at Du har ført mig hertil!
9 Trin.
Var H. F. Durch, i vores Kirke og Hans Brandt prædikede
og lod sig høre, og erlangede Exspectance paa Egen i «in S.
Faders Sted.
10 Trin.
F. D. var i Kirken, og lod mig efter Tjenesten byde til
Taffel, og erklærede sig meget naadig mod os. (Man)dag
Morgen reiste H. D. igjen herfra.
13 Trin.
Tirsdag var jeg til M. Peter Brandts og M. Pegmans Dat
ters Augusta Magdalenas Bryllup i Sønderborg .
14 Trin.
Torsdag d. 25. Septbr. døde min kjære Svoger Hr. Steen
Rohde, og efterlod 3 umyndige Børn. 58 Aar. D. 3. Oktbr.
blev han begraven.
3 Adv.
Onsdagen d. 17. Decbr. døde H. F. D. Hertug Hans Bu
gislaf Kl. ongefær 10 om Dagen saa sagtelig og salig, efterat
han havde ligget stedse til Sengs en 8 Ugers Tid, og ellers
været upasselig siden St. Mikkelsdag. Mandag d. 29. Decbr.
blev den S. Herre henført til Egen om Aftenen med Fakler, og
hans Hr. Broder fulgte efter. Præsterne her i Nørreherred og
Borgerne her i Byen bare ham paa Vognen og af igjen ved
Egen Kirke, og indsatte ham i den Fyrsti. Begravelse hos sin
sal. Forfædrø. Off. 10 Rdlr.
Anno 1679:
Fød 30. Død: Børn 7, Gamle 12. Viet 5 Par.
1680.
1 H. 3 K.
Hr. Christian Møller blev indsat udi Adzerballig. Samme
Søndag blev ogsaa Sognepræsten paa Keinæs indsat.
Mandag begav sig H. F. D. Hertug Christian August igjen
paa Reisen til England.
D. 24. Jan. lod mig H. F. D. Hertug Rudolph Frederik
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forære 2 Rdl. saa ogsaa et Gemældte (Salvator), som har været
den Sal. Herres, til en Discretion, fordi jeg opvartede den S.
Herre H. Hans B. udi hans Svaghed.
D. 28. Marts om Efterm. ankom H. D. vores naadigste
Landesherre uformodentlig ved god Helbred.
D. 2. Mai forrettede Hr. Frederik Tjenesten, efterdi jeg
var paa østerholm og Hertuginden communicerede.
Seer.
Bøhmer leverede mig Offerpenge for Hertuginden 6 Rdlr., for
H. Rudolph Frederik 6 Rdlr., sig selv 1 Rdlr.
Torsdag d. 6 Mai mod Aften ankom H. F. D. vores naa
digste Fyrstinde og de fyrsti. Børn og ganske Hofstat.
Mandagen d. 7 Juni blev Thomas Smed halshuggen for
Peder Støds Dør, fordi han skulde have taget Ellen Kolmos, en
Krøbling, med Vold.
Tirsdag copuleret i Huset Frederik Lorenzen og Sophie S.
Hr. Peders Enke i Oxbøl.
1 Trin.
Copuleret Frederik Skomager og Ellen N. N. turde vove
at spendere for Lovelse og Vielse tilsammen 4
10 /3.
Tirsdag gjorde Provsten Monrad i Ketting Barsel med sin
Ernst Gynther.
St. Hansdag.
Tirsdag d. 29 Juni stod Hr. Lauritzes Bryllup i Snogbæk
med Marike Bruus, Enken der.
Fredag d. 9 Juli begravet Jørgen Rasmussens Moder i
Holm, 98 Aar; hun havde været Patient i over 20 Aar.
Løverdag begravet Christen Smeds Hustru i Holm, 49 Aar,
hvilket er det tredie Liig han i en Maanedstid lader begrave.
Gud hjælpe os!
7 Trin.
Hertug Christian til Gliichsburg og hans Gemal og fyrst.
Børn vare her i Kirken.
8 Trin.
Onsdag prædikede Peder Ottesen her i Kirken.
9 Trin.
Hertuginden paa Østerholm communicerede.
10 Trin.
D. 15de August. Efterat H. F. D. vores naad. Herre havde
befalet os Geistlige at bruge rette Præstekraver og Klæder,

1680.
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gjorde jeg i Guds Navn en Anfang paa denne Søndag. Ak!
at jeg tilligemed ifører Jesu Retfærdigheds og Saligheds Klæder.
Tirsdagen d. 14 Septbr. om Aftenen Kl. 10 optændtes en
ynkelig og skadelig Ildebrand her i Nørborgs Kiøbing, som
havde sin Oprindelse fra Amtmandens Bagehuus, hvor de
braadte Hør eller havde Hør i Ovnen. Og opbrændte Capellaniet og 7 skjønne Gavlhuse, med Stalde og Lader, og 2 smukke
Vaaninger.
Torsdag d. 7. October blev Hr. Brandt udi Egen ordineret
‘ her i Kirken af Provsten Hr. Lauritz Harboe i Svenstrup udi
H. F. D. Nærværelse. Og lod H. F. D. Præsterne tractere i
mit Huus, og naadigst offererede mig til Tractement 10 Rdlr.
og 2 Harer. Gud ære H. D. som ærer Præster, og lade ogsaa
Præsterne blive ærværdige.
20 Trin.
I dennej'Uge blev M. Nicolai Brandt i Sønderborg begravet.
D. 2den Novbr. om Natten Kl. mod 12 er H. F. D. Eleonora F. Enke paa Østerholm saligen i Herren hensovet, efterat
hun havde været syg en 11 Ugers Tid; og imidlertid 2 Gange
communiceret, og ellers altid aarie og sildig med Hjertens Suk
og Bøn befalede sig i den almægtige og barmhjertige Guds
troe Hænder. 72 Aar.
22 Trin.
H. F. D. communicerede her i Kirken før Prædiken, og
var jeg Uværdige H. N. Bigtfader. Herren give H. D. fyrstelige
Tanker. Es. 32.
Mandag blev Hr. Peder i Lysabbild og hans Hustru paa
eengang begravede. Gud forbarme sig naadelig over os alle
for C. Skyld.
24 Trin.
Onsdag Efterm. blev Hofraad Thur indsat i vores Kirke.
Enken lod begjære ved Frederik Lorenzen, at jeg vilde tilstede
at Capelianen maatte prædike, og lovede, mig Intet at skulle
afgaae af min Rettighed, hvorudi jeg gjorde hendes Villie.
Bag efter sendte hun mig ved hendes Pige 3 D. udi et Kræmmerhuus i klare Skillinger, hvilken Foræring jeg skikkede hende
med min Pige tilbage igjen. Nolo parum, nimium nec volo.
3 Adv.
Lørdag om Aftenen saaes paa Himlen et langt hvidt Skin
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udi Sydvest (ligesom en Regnbue), hvad det skal betyde er
Gud bekjendt. Gud omvende os og afvende sin Vrede, eller den
faderligen formilde for Christi Skyld.
Torsdag blev den S. Hertuginde paa Østerholm indsat i
hendes Begravelse udi Egen Kirke. Fred. Cristian, Rector udi
Sønderborg, gjorde Liigprædiken.
Juledag.
Hertugen offrede 4 Rosenobler o: 16 Rdlr., Oberstl. Holstein 1 Rdl.
Anno 1680:
Fød 23. Død: Børn 8, Gamle 16. Viet 11 Par.
1681.
Torsdag efter Fastelavn Søndag ankom om Morgenen Hr.
Oberstl. Goltzes Frue i _mit Huus, eftersom hun tilforn havde
begjært Losemente hos mig, og en Stunds Tid derefter blev
hun forløst med en ung Datter.
D. 20 Febr. døbte jeg her i Huset Hr. Obl. Goltzes Barn
Dorothea Eleonora, som Hertuginden holdt til Daaben, og den
ældste Prinds samt andre adelige Personer stode Faddere.
Fredag d. 4 Marts begravet Johan Conrad, Cammertjenerens
Barn, da jeg efter Fyrsti. Befaling holdt en tydsk Liig-Sermon.
5 S. i F.
H. F. D. communicerede anden Gang her i Kirken tilligegemed Oberstl. Goltz, samt Pager og Lakeier. Ad hæc qvis
idoneus?
Paaske.
Fredag begravet Mette Thisdatter i Holm, 92 Aar.
4 S. efter P.
Tirsdag begravet Hr. Johan Krags Hustru i Hørup, Eleo
nora Brands.
Onsdag begravet Marcus Foged her i Byen, 47 Aar.
1 Trin.
Onsdag den 8 Juni stod Hr. Christian Møllers Bryllup i
Adzerballig Præstegaard med min Søster Magdalena.
4 Trin.
Torsdag var Hr. Secretair Bøhmer her i mit Huus, og for
ærede mig 3 Rdlr. for 3 forbigangne Offerdage. Og derhos
en Discretion af F. N. Hertug Rudolph Frederik, tilligemed
Sauberts Postil, til en GedachtniB efter Hs. S. Fru Moder, hvis
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1681.
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Bichtfader jeg Uværdig var det sidste Aar; og hende til Hendes
salige Afsked opvartede.
Onsdag d. 6 Juli var jeg til Bryllup i Lysabbild, nemlig
Hr. Didriks og Provstens Datters i Ketting.
7 Trin.
Tirsdag begravet Jost Jørgensens Barn i Holm, 7 Aar, som
druknede i en Leergrav.
8 Trin.
Offred af Holm og Pøl til Skolen 8
10 Trin.
Onsdag, som var Lauritz Dag, blev Magdalena Jacobsdatter,
med Tilnavn Kuk, halshuggen for Peder Støds Dør, fordi hun
myrdede hendes Barn, hvilket hun begrov i Peder Støds Kjælder, eftersom hun sammesteds tjente, og udiagde Hans Ru
dolph Stød til Barnefader.
13 T.
Hr. Clemens forrettede Gudstjeneste, eftersom jeg var svag,
og Hr. Frederik var til Østerholm.

22 Trin.
Var jeg til Østerholm, eftersom H. F. D. communicerede.
Mandag d. 7de Novbr. blev min kjære Morbroder Domini
cus Lorentzen begravet udi Rise, som sammested døde Allehelg.
Fredag begravet Jørgen Simonsen, en god og from Mand
af Holm, som faldt sit Been itu, som var Aarsag til hans Død.
60 Aar.
Anno 1681:
Fød 29. Død: Børn 11, Gamle 16. Viet 6 Par.
1682.

1682.

Off. abs. Anna Trosbyls Engels Datter for Leiermaal.
Hendes Barnefader Christian, Oberstl. Goltzes Kudsk, maatte
6idde hos hende, endog han ikke gik til Guds Bord, men for
tøvede til efterfølgende Søndag, da de andre Hofburser ginge
hen.
2 H. 3 K.
H. F. D. communicerede her i Kirken, og var den ældste
Prindsesse for første Gang til Gudsbord.
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Onsdag d. 15. Febr. blev Provsten i Ketting Hr. Joh.
Monrad begraven, Hr. Karsten udi Ulkebøl holdt Liigprædiken.
Sexag.
Off. absolv. Trinike Organists, som Peter Forrider besov;
samme Peter (en Reformert) maa sidde hos hende til Schimpf.
Pintse.
Torsdag var jeg til Barsel i Lysabbild Præstegaard, og var
Fadder til Hr. Didriks ældste Søn, Johannes Christian.
Fredag var jeg til Begravelse i Notmark Præstegaard, da
Hr. Jørgen Crucow blev begraven 72 Aar.
1 Trin.
Begravet Las Christensen af Holm og Mads Hansen, som
bleve døde fundne i deres Baad paa Hjemveien af Fyen.
7 Trin.
Paa Efterm. blev Kammerjomfru Pfefferkore begraven i
Egen Kirke. Hr. Johan Brandt holdt Liigprædiken. Vor NFyrstinde lod os samtlige Præster invitere til at følge og lod
os tractere i Præstegaarden. Hendes N. selv og de fyrsti.
Børn fulgte Liget og droge efter Prædiken til Østerholm.
Fredagen d. 25 Aug. prædikede jeg over Hr. Lorenz Poul
sen, Sognepræst til Svenstrup og Provst her i Nørre Herred,
80 Aar; tjente 45. Offeret forærede jeg hans yngste Søn Otte
til hans Studeringers Fortsættelse.
Torsdag d. 7 Septbr. stod Hr. Johan Krags Bryllup i Hø
rup med Anna Lauritzdatter af Svenstrup. Provst Hr. Karsten
i Ulkebøl copulerede dem.
13 Trin.
H. F. D. og Gemahl og hans Søster Grevinde (Sofie) Hohenloh vare i Kirke; efter Prædiken blev jeg inviteret til Taffel.
14 Trin 17 Septbr.
var jeg i Svenstrup Kirke og introd. Hr. Frederik Jepsen der
til en Sognepræst. Herrens Villie skee og lade alting vel lyk
kes med Læreren, med Tilhøreren og med Enken og de
Faderløse!
2 Adv.
Gjordes Afbedelse paa Jørgen Hansens og Hustrues Vegne,
som kom for tidlig.
4 Adv.
som var Juulaften, døde Hr. Martin Nissen udi Oxbøl, Kl. 2
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om Morgenen. Efter Helligdagene kom Hr. Amtmanden hjem
fra Østerholm og bragte mig 20 Rdl. som Offer fra H. D.
Anno 1682:
Fød 19. Død 22. Viet 11 Par.

1683.

1683.

Onsdag d. 3 Jan. prædikede jeg over Hr. Martin Nissen,
46 Aar; tjente 15 Aar.
D. 31 Januar var Hr. Didrik Nissen her i Huset og blev
examineret, og derpaa billigen approberet og dygtig kjendt det
hel. Prædike Embede at betjene.
Torsdag d. 8 Febr. blev Hr. Didrik udi Lysabild begr.
Gud forsørge de Efterlevende.
Tirsdag d. 27 Marts var Hr. Claus Crucow her i Huset,
og af samtlige Præster examineret etc.
Tirsdag d. 1 Mai, Vorborrig Dag, skete her en sønderlig
Tilfald med Hr. Amtmandens Jomfru, som blev borte om Efter
middagen mod Aften, og fandtes ikke før om Morgenen op paa
Dagen. Hvad hende er begegnet, og hvor hun er kommen
afsted, maa Gud i Himlen vide; han og herefter bevare hende
og andre Guds Børn fra al Ulykke til Liv og Sjæl.
Onsdagen d. 2den Mai blev Hr. Claus Crucow ordineret
her i vores Kirke til en Capellan eller Medtjener her til Me
nigheden. Jeg Uværdige saasom Senior havde den Ære ham
at ordinere, og forærede han mig til Discretion 8 Rdlr.
4 S. e. Paaske.
Gjorde Hr. Frederik Jebsen sin Valet-Prædiken her i vor
Kirke. Der han gik af Kirken var han saa uforskammet, at
han ei vilde hilse mig; dog jeg holder ham hans Natur tilgode,
hvilken han ei kan ændre, thi hans kjære Fader og Moder vare
saa før ham. P. S. Der jeg den 2 Mai af Guds Naade havde
holdt min Ordinationsprædiken, da gaaer han lige til Hr. Amt
mand og forklager mig; thi han fandt sig offenderet af min
Prædiken, hvorudi jeg og ikke fortænker ham; thi hans kjære
Fader forklagede mig og engang for Provsten i Ketting. Som
Faderen er, saa er og Sønnen!
5 S. efter P.
Sang Hr. Claus Crucow sin første Messe, og offrede Sogne
folket, jeg gav ham 1 Rdlr., min Kone 1
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Hr. Didrik Nissen, som forhen var Informator paa Østerholm hos den yngste Prinds, blev paa 3die Pintsedag ordineret
og indviet til det hel. Prædikeembede, at skulle være Sogne
præst i Oxbøl.
Jeg Uværdige, saasom Senior, efterdi her var ingen Provst,
havde den Ære ham at ordinere.
Trin.
Blev Hr. D. Nissen introduceret i Oxbøl i Hr. Amtmands
Nærværelse.
Tirsdag d. 26 Juni stod Hr. Tyge Poulsens og Margarethe
Jørgensdatters Bryllup i Notmark.
9 Trin.
Tirsdag copuleret her i Kirken Otto von Niendal og Trinike Lorenzen.
Torsdag d. 20 Septbr. var jeg i Svenstrup Præstegaard og
trolovede Hr. Frederik Crucow til Notmark og Cathrine Lauritzdatter.
Onsdag d. 24 Octbr. var jeg i Svenstrup og copulerede Hr.
Frederik Jepsen og Ellina Jensdatter og holdt Brudepræ
diken. 8 Rdlr.
D. 1 Novbr. begrov Hr. Claus Mathis Kleinsmed her i
Byen, som blev syg mellem dette og Launsby, og kom saa
godt som død hjem.
Anno 1683:
Fød 29. Død 17. Viet 8 Par.

1683.

1684.

1684.

H. 3 K.
Tirsdag begravet Bugislaf Iversen, Organist, 23 Aar.
Palm. Mandag begravet Dorthe August Koks ved Slottet,
som om Morgenen blev funden død liggende ved Gammeldam.
Anden Pintsedag om Morgenen døde Hr. Claus Crucow,
Collega her til Menigheden og tog en smuk Afsked. Fredag
prædikede jeg over ham, de samtlige Præster vare her forsam
lede og hannem fulgte til Graven. Han passede mig selv 10
Rdlr. til Offer i hans Svaghed, hvilke og bleve offrede. 30 Aar gi.
Trin.
Tirsdag var jeg til Bryllup i Notmark med Hr. Frederik
Crucow og Cathr. Lauritzdatter.
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Fredag begrov jeg en More, som var en Gartner og tjente
hos Hr. Amtmanden, som var vel funderet i sin Christendom
Tirsdag d. 17 Juni var jeg udi Egen og copulerede Hr.
Johannes Brandt og Anna Poulsen, og holdt Brudeprædiken.
11 Rdlr.
7 Trin.
En Studiosus Jørgen Vilhelm Poss lod sig høre paa Capellaniet.
8 Trin.
Hans Bugislaf Klincker prædikede.
Onsdag Morgen d. 6 Aug. finge vi Tidende fra Svenstrup,
at Hr. Frederik Jepsen var død samme Dag. Guds Domme ere
uransagelige, men uretfærdige kunne de ikke være! Tirsdag
prædikede jeg over ham.
13 Trin.
Begravet Kirsten Jesses i Pøl, over 90 Aar.
Onsdag d. 3 Septbr. var jeg i Svenstrup og døbte S. Hr.
Frederik Jepsens Barn Frederik.
Torsdag d. 4 Septbr. havde jeg den Ære at jeg copule
rede Velb. Frederik Høcken og velb. Jfr. Eleonora Aichelbergin,
udi Fyrsti., Adel, og Geistl. Personers Nærværelse.
17 Trin.
Torsdag prædikede jeg i Svenstrup over Ellina Jepsens,
21 Aar.
Fredag d. 26 Septbr. blev Hr. Hans Bugislaff Klincker
ordineret og indviet til det hellige Prædikeembede, og særdeles
til at være Collega og Medtjener til denne Kirkens Menighed.
Mikkelsdag.
Sang han sin første Messe og fik Offer af Menigheden.
19 Trin.
H. F. D. communicerede her i Kirken. Hr. Tycho Poulsen
prædikede, og vare vi begge efter Gudstjenesten til Taffel.
21 Trin.
Hr. Tycho Poulsen blev introduceret i Svenstrup af Hr.
Peter Hagenbjerg for min Upasseligheds Skyld. Gav mig dog
4 Rdlr*
22 Trin.
Begravet Peder Støds Moder, c. 90 Aar.
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D. 2 Novbr. begravet Christen Rasmussens Kones Moder
ved Aalekisten, 93 Aar.
Tirsdagen efter 3 Adv. d. 16 Decbr. var jeg draget ned
til Østerholm, hvor jeg fandt den Naade, at H. F. D. min naadigste Fyrste og Herre af egen naadige og fri Villie, mod min
Forhaabning, gav mig Provste-Titel og Navn, og derforuden al
Gunst og Naade tilsagde. Gud være lovet for sin guddomme
lige Naade og for et naadigt Øvrighed.
Gud give mig ferner
Naade til at finde Naade hos Gud, hos mit høie Øvrighed og
alle fromme Hjerter. Jeg er ringere, Gud! end din Miskund
hed! Vivat Augustus semper augustus! Frygter Gud, ærer
(Kongen) Fyrsten, saa har det ingen Nød!
Anno 1684:
Fød 26. Død 38. Viet 13 Par.

168

1685.

1685.

D. 3 Januar begravet i Stilhed Maren Thomses i Pøl, som
af Fortvivlelse bragte sig selv om om Natten, uanseet hendes
Børn og Folk vaagede over hende. O Gud! de onde Aander
fra os driv, Og med Din Hel. A. stedse hos os bliv!
Torsdagen d. 8 Januar blev min Svoger Peder Ottesen
Rise examineret og med det samme ordineret til Capelian til
Hagenbjerg Menighed.
Over Midnatstid Kl. mod 1 derefter døde min Kjæreste,
Regina Ottesdatter, efterat hun i hendes Svaghed længtes efter
at see sin kjære Broder være Præsteviet, hvorover hun og
glædede sig.
Tirsdagen d. 20 Januar lod jeg min hjertens allerkjæreste
Regina med christelige Ceremonier hæderligen begrave her i
Tontoft Kirke, udi fornemme Adels, Præsters, Borgeres og
Bønders Følge. 37 Aar, gift 18. Hr. Peter Plade i Hagen
bjerg holdt Liigprædiken, og lod jeg ham offre 8 Rdlr.
Ak allerkjæreste Regina Brandts 1 1 er vel borte af Øinene,
men I kommer aldrig af mit Hjerte. I komme ikke til mig,
men jeg til Eder!
3 H. 3 K.
introduceret Hr. Peder Rise i Hageribjerg, og sang han
samme Gang sin første Messe.

62
1685.

Septuag.
Torsdag begravet Hans Simonsen i Holm, 94 Aar.
Sexag.
Torsdag var jeg i Hagenbjerg og holdt Liigprædiken over
S. Frederik Beyerholm, 34 Aar.
1 S. efter Paaske.
Torsdag d. 30 April blev Hr. Clemens Pedersen, Capellan
til Hagenbjerg, begravet, 70 Aar.
Mandag d. 22 Juni var jeg udi Oxbøl og copulerede Hr.
Didrik Nissen og Jfr. C. Margrethe Esmarch.
5 Trin.*)
Copuleret Hr. H. B. Klincker og Anna Marie Lorenzen.
Torsdag d. 8 Oktbr. var jeg i Hagenb. og prædikede over
Hr. Peder Plade, der døde 40 Aar gi.
3 Juledag.
Hr. Knud Krag prædikede og havde smukke Gaver.
Anno 1685:
Fød 23. Død 18. Viet 9 Par.

1686.

1686.

2 H. 3 K.
Torsdag var jeg i Svenstrup og døbte Hr. F. Poulsens
Datter Esther.
3 S. efter P.
Tirsdag holdt jeg Hr. Klinckers lille Søn Nicolaus til Daa
ben, som Hr. Peder i Launsby døbte.
D. 15de Juni synes Provst Brandt at være viet til en Jfr.
Cathrine af Sønderborg. 6 Trin, holdt han sin Svogers Hr.
Thomas Kræmmers Søn Alexander til Daaben i Sønderborg.
19 Trin.
Tirsdag var jeg i Egen og døbte Hr. Joh. Brandts Datter
Anna Marie, der blev opkaldt efter hans Svigermoder, som
holdt det.
20 Trin.
Tirsdag stod Hr. Johan . . . Bryllup i Ketting med Char
lotte . . .
’) Herfra og til Aaret 1692 er Kirkebogen i en meget daarlig Forfatning
og vanskelig at læse.
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25 Trin.
Om Eftermiddagen blev Hr. Otto Brandt af Egen ordineret
til Hagenbjerg Menigheds Sjælesørger udi samtlige Præsters
Nærværelse.
Anno 1686:
Fød 29, (1 uægte). Død: Børn 6, Gamle 13. Viet 9 Par.

1686.

1687.

1687.

Septuag.
Torsdag blev Oberstl. Hans Friedr. von Holstein nedsat i
sin Begravelse, 72 Aar gi. Min Collega gjorde en AbdankungsSermon i Huset, og siden af Adel. Geistl. og Borgi. Personer
begleitet. Søndagen derefter en liden Erinnerungs Prædiken.
4 S. e. P.
Onsdag var jeg i Oxbøl og døbte Hr. Didriks Barn Elisa
beth Charlotte, som Hertuginden selv holdt til Daaben.
D. 13de Mai fødtes Brandt en Datter.
Torsdag d. 19de Mai fulgte han sin Søster Eleonora Eli
sabeth til Jorden i Sønderborg, 36 Aar gi.
D. 23de Mai blev Brandts Datter holdt til Daaben af Her
tuginden, og kaldt Elisabeth Charlotte.
D. 19de Juli begyndte man at bygge paa det nye Capel
her ved Kirken til Begravelse for Hertugen.
15 Trin.
Off. absolv. en Qvinde fra Ærø Maren Hansdatter, som ei
forhen havde været til Guds Bord, og var lokket, og tilmed
fødte ude paa Marken et dødt Barn, hvilket gav allehaande Be
tænkninger, hvorfor hun blev Landet forviist.
20 Trin.
Denne Søndag gik man første Gang ind ad den nye Kirke
dør paa det nye Capel.
21 Trin.
Fredag var jeg i Svenstrup og døbte Hr. T. Poulsens Barn,
Elisabeth Charlotte, Hertuginden holdt det.
Anno 1687:
Døbt 40. Død: Børn 7, Gamle 13. Viet 6 Par.
1688.
Tirsdag d. 13 Marts var jeg i Ulkebøl til Provstens Hr.
Carsten Lorenzen’s Begravelse, som Hr. Johannes Krag i

1688.
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1688.

Hørup prædikede over. Nicolaus Lud. Ring, som forhen var
Præceptor der i Huset, skal have Tjenesten.
Tirsdag d. 1ste Mai var jeg fordret til Oxbøl at berette
Hr. Didrik Nissen, som jeg fandt meget svag for mig; og til
ligemed døbte ham en ung Søn, som blev kaldet Joachim
Frederik.
Torsdag Aften d. 10de Mai blev Fru Ober. Lieutnanske
Ida Sophie von Wellern i Stilhed henbaaret og her i Tontoft
Kirke i hendes Begravelse nedsat hos hendes SI. Herre Hr.
Fr. von Holstein, som døde Aaret tilforn i Januar. Hr. Klincker, min Collega, giorde en Abdankungs Sermon i Huset.
Tirsdag d. 12 Juni blev mig en Datter født. Onsdagen
d. 20. Juni vederfores mig den store Naade, at begge Fyrsti.
Princesser vare her i mit Huus, iblandt hvilke den ældste holdt
min lille Datter til Daaben, og blev kaldet Augusta Regina.
Fredag d. 27da Juli var Jørgen Vilhelm Poss her i Huset
og blev examineret, og derpaa ordineret til Capelian i Egen.
Jeg introducerede ham 8 S. e. T.
10 Trin.
Communicerede H. F. D. og drog derpaa til den Churfyrstelige Begravelse til Berlin.
Onsdag d. 29de August var jeg i Egen og døbte Hr. Joh.
Brandts Datter, Elisabeth Charlotte, som Hertuginden bar; og
var min Kjæreste og Fadder.
D. 20 Novbr. var jeg udi Hr. Amtmandens Huus og udi
Aftenstunden copulerede Mons. Schleppegrel og hans Datter,
Jfr. Heidgen udi fornemme Adelige Personers Nærværelse.
Løverdagen før 3die Adv. døde min kjære Broder Frederik
Brandt, 47 Aar, og blev begraven Torsdagen d. 21de Decbr.
Anno 1688:
Fød 32, (1 uægte). Død: Børn 9, Gamle 20. Viet 7 Par.

1689.

1689.

Septuag.
Døbt Hr. Klinckers Søn, Johannes.
Fastelavn.
Onsdag var jeg i Egen og copulerede Rotger Kruse og
Fr. Margrethe Brandt.
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2 S. efter PCopuleret Andres Rideknegt og Elisabeth Vadskepige, som
havde bedraget hinanden og finge derover deres Afsked.
5 S. e. P.
Tirsdag var jeg i Adzerballig til Barsel, da min Kjæreste
holdt Barnet, som blev kaldet Margrethe.
Onsdag d. 26de Juni var jeg i Hagenbjerg og copulerede
Hr. Otto Brandt og Margrethe Poulsen. 16 Rdlr.
6 Trin.
Tirsdag døbt Lieutn. Holsteins Barn, som Hertuginden
holdt til Daaben, og blev kaldet Charlotte Augusta.
Løverdag d. 24de Aug. velsignede vor Herre os med en
velskabt Dreng.
Onsdagen d. 28 Aug. holdt H. F. D. ham til Daaben, og
blev han kaldet efter ham selv Augustus. F. N. forærede til
Faddergave 20 Rdl.
Fredag d. 30 Aug. var jeg i Oxbøl og holdt Hr. Didriks
lille Søn til Daaben, som blev kaldet Cæso, og døbte Hr.
Tycho ham.
17 Trin.
Døbt Citzel Hansdatters Barn i Holm, Margrethe, som
Casper v. Sallern hans Skriver ved Navn Peter Frederik skal
være Fader til.
I Novbr. var ieg i Sønderborg og fulgte Hr. Reinholdt
Jebsens Frue, Sophie Amalie, til Graven, som om Aftenen blev
bisat.
25 Trin.
Mandag døbt Mons. Schleppegrels Barn, som den yngste
Prinds holdt til Daaben, udi Amtmandens Huus, og blev kaldt
August Christian Vilhelm.
Anno 1689:
Fød 38. Død: Børn 8, Gamle 9. Viet 13 Par.

1689

1690.

1690.

2 H. 3 K.
Onsdagen var jeg udi Egen og døbte Hr. Joh. Brandts lille
Søn, kaldet efter H. F. D. Augustus.
3 H. 3 K.
Onsdag begravet Nicolai Schier, Førster, 74 Aar. Min
Danske Samlinger.

VI.

5
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!690.

Collega prædikede over ham, efter den Sal. Førsters Begjæring
dog betalte han mig rundelig idet han passede mig 8 Rdl. til.
2 Paaskedag.
Om Aftenen lode de Fyrsti. Prinser see et Fyrværk, nem
lig 2 Svaner paa Søen og 2 Pyramider med F. F. D. D. deres
Navne.
5 S. e. P.
Tirsdag var jeg i Svenstrup og døbte H. Tyges Søn Jørgen.
14 Trin.
Fredag var jeg i Oxbøl og prædikede over Hr. Didriks
Hustru, som døde i Barselseng. Hun tog et smukt og saligt
Endeligt og er vel forvaret for hendes egen Person, men han
mistede en allerkjæreste Hustru. 14 Rdlr. m. 4 li,
15 Trin.
Torsdag copuleret Christian Snedker af Sønderborg og
Magdalene Stødts. Vor Herre lade deres Ægteskabs Fremgang
vorde christeligere og ønskeligere end som Anfangen har været.
Anno 1690:
Fød 33. Død: Børn 8, Gamle 14. Viet 13 Par.

1691.

1691.

Torsdag Morgen d. 26 Marts glædede Vor Herre mig og
min Kjæreste med 2 smukke Børn, Søn og Datter. Næste
Søndag bleve de døbte, Drengen holdt af min Svoger Hr.
Christian Møller i Adzerballig, og kaldt Joachim Frederik, I
teren af hans Svigermoder Fr. Ingeborg Jepsens og kaldet
Charlotta Sophie.
Trin.
Fr. Schleppegrells Rundhed over en Andens.
Fredagen læste Hr. Johannes (i min Svaghed) over Mou<
Schleppegrels Barn, som han tilforn døbte, og blev kaldet Eli
sabeth Charlotte, og blev der offret 10
Med disse Offer
penge gik det synderlig til, at Fr. Schleppegrel gav min Collega
disse Offerpenge, og sagde sig at ville skikke mig en Discretion, der jeg dog ingen fornam, og vilde den gode Frue være
diskret, skulde hun ikkun lade mig beholde min Rettighed;
vilde hun forære min Collega Noget, maatte hun tage det af
sit Eget, og ikke af Mit. Fr. Hofmesterinden skikkede og
Hans Ottelsen til min Collega og bad ham beholde Offeret,
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men den gode Frue har ingen Magt og tage Mit og give en
Anden. Min Collega var og vel gjerne tilfreds med saadan
Rundhed, der han dog forstod det bedre, og der han fornam
maaskee at jeg fortrød derpaa, skikkede han mig .... hvilke
derfor og taug stille dertil.
I Trin.
Døbte Hr. Joh. Brandt i Egen Hr. Otto Brandts Datter,
som Hertuginden holdt, og blev kaldet Elisabeth Charlotte.
5 Trin.
Holt Taksigelse for Fru Schleppegrel som holdt sin Kirke
gang. 2 Rdlr.
6 Trin.
Døbt før Prædiken Lieutn. Holsteins Barn, kaldet August
Christian. Denne Søndag begjærede jeg af min Collega Hr.
Johannes Klincker, at han vilde forrette Altertjeneste, efterdi
jeg befandt mig ikke tilpas, men han slog mig det høflig af
med løgnagtig Undskyldning, at han var heedsk. Jeg vil troe,
at han er vred paa vor Herre, fordi han gjorde den Barmhjer
tighed mod mig og fristed mig Livet.
II Trin.
Gjort Taksigelse for Fru Holsteinske, som holdt hendes
Kirkegang. Hun sendte vel Intet denne Gang, ikke heller da
Barnet blev døbt; dog mellem begge Gange sendte hun 2 Rd.
og er nøiagtig med dem, og ønsker det alt Godt.
13 Trin.
Onsdag d. 9de Septbr. blev holden Kirkens Regnskab, da
blev jeg og min Collega forligte for nogen Misforstand, som
var kommen imellem:
1. for Offeret til H. Schleppegrels Barsel, hvilket han efter
mde Menneskers Raad tænkte at beholde.
2. fordi han i sin Prædiken gjorde mine Ord til Intet, i
Henseende til et Barn, som man meente at være fød med en
Top, som dog ikke var, der det blev beseet af Badskereren udi
adelige Fruers Nærværelse i mit Huus, hvilket jeg gav Menig
heden tilkjende Forældrene til Trøst. Men Søndag derefter
vilde han have med Gevalt, at Barnet var fød med en Top.
3. fordi han nægtede at staae for Alteret nogle Gange, jeg
det i min Svaghed begjærede — foruden anden Uhøflighed
mod mig uforskyldt beviist.
5*

1691.
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1691.

1692.

Anno 1691:
Fød 42. Død 27. Viet 5 Par.
1692.

1 H. 3 K.
Efterat jeg paany var kommen i Klammeri med Capellanen,
fordi han ikke vilde gjøre mig den Ære at lade mig vide, at
han skulde til Østerholm og prædike, idet han meente jeg
selv kunde som en Præst — . . eller som Provst bestille en
anden. Men imod gode Venners Raad, saa og imod al Ret
og Billighed, gik til Hr. Amtmanden, som gav den Befaling til
Hr. Peder i Launsby, at han skulde prædike, da fortrød mig
saadant saa hårdt, at jeg Søndag derpaa af Prædikestolen
offentlig klagede over hans Hovmod og Foragt, og kaldte ham
en arm socium, og lod ham ellers høre, hvad han tilforn havde
beviist mod mig, som er at see 13 S. e. Trin.) forleden Aar,
hvorover han klagede høit og hart, og havde Hr. Amtmand og
hans Frue paa sin Side, men bleve dog forligte i saa Maade,
at han maatte skee nogen Satisfaction, hvilket jeg, paa det jeg
kunde nyde Fred og vorde rolig i mit Sind, samtykte, og derfore paa denne Søndag bad Menigheden, de ikke vilde repetere
eller besnakke hvad som passeret var, langt mindre os i det
Onde efterfølge. Bad ogsaa Gud at ville regjere os paa begge
Sider med sin Helligaand, at vi ikke skulde efterdags begaae
noget Forargeligt, men søge Guds Ære og Menighedens Op
byggelse.
Imidlertid har jeg ikke løiet ham paa, men paa et ubeleiligt Sted sagt ham Sandhed og derudi syndet, at jeg har af
Etaalmodighed betalt Ondt med Ondt.
Hvad sig anbelanger, at jeg kaldte ham en arm socium,
da skulde jeg vel ikke billigen have gjort det, dog maa Efter
kommerne vide, at han kom til mig Aftenen som han skulde
examineres om anden Dagen, og bragte intet Ærinde frem;
men der jeg kunde ryge Lunten, og lod hannem vide, hvad
for qvæstioner han skulde gjøre sig fast paa, takkede han og
tog Afsked. Han har dog efterdags turdet rose sig, at Ingen
har staaet sig bedre in examine end han. Gud lønne mig min
gode Tjenestes Beviisning imod ham; Gud forlade ham hans
Hovmod og Fortrædelighed mod mig!
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Septuag.
Onsdag begravet Rasmus Sudder i Holm, 90 Aar.
Her ophører Kirkebogen, nogle Blade ere borte, og den
begynder igjen med d. 1 Juli 1693. Provst Chr. Brandt havde
taget sin Afsked, og var død kort efter; han efterfulgtes af
Didrik Nissen i Oxbøl, der allerede døde en 8 Uger efter, 37
Aar gL; og nu kom Daniel Nielsen, der har ført Kirkebogen
paa Tydsk, meget ordenlig, men mere tør end hans Formænd.
Skjøndt han først kom i 1694, har han dog indført hvad der
var skeet i Vacancen.

1692.

1693.

1693.

D. 14. August begravet S. Hr. Didrik Nissen, Provst og
Præst her, 37 Aar og 5 M.
12 Trin.
Døbt Hr. Lieutn. Holsteins Datter Charlotte Christiane.
D. 6. Septbr. døbt S. Hr. Didrik Nissens Søn, August
Didrik.
Begravet Maren Christensen i Pøl, 100 Aar og 4 M.
28 Novbr. begravet Morten Møller i Nordborg, 96 Aar.
22 Decbr. begravet Jens Degn og hans Kone, 92 Aar.
1694.

1694.

D. 7 Januar begravet Fru Amtmandinde von Aichelberg,
blev bragt til Notmark.
3 H. 3 K.
Begravet Bendix Madsen i Pøl, 96 Aar.
D. 13de August er vellærde Hr. Daniel Nielsen fra Flens
borg, efter atvære examineret, ordineret her i Kirken, og derpaa introduceret 12 S. efter Trin, af Hr. Johan Brandt, Pastor
i Egen og Senior, i Vlb. Hr. Hofmester Hohenschilds Nærvæ
relse. Tirsdag d. 23. Octbr. har jeg her i Præstegaarden
holdt Bryllup med min kjære Hustru Valdborg Nissen (fød Thor
Straten), sal. Hr. Provst D. Nissens efterladte Enke.
1695.

dé 17de April begravet Fru Cathrine Brandts Søn og Dat
ter, Augustus og Charlotte Sophie.

1694.
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1695.

29de Octbr. begravet Fru Barbara Agnes v. Holstein, fød
von Archel.
Anno 1695:
Fød 38. Død: Børn 16, Gamle 26. Viet 15 Par.

1696.

1696.

d. 20 Januar døbt min lille Søn, August Frederik, født d.
13de. Han døde d. 21 Februar af Kopper.
d. 25 Mai begravet Fr. Karen Hr. Ottes i Rise.
Anno 1696:
Fød 39. Død: Gamle 15, Børn 23. Viet 13 Par.
1697.

1697.

Fastelavn begr. Hans Færgemands Moder, 95 Aar.
Torsdag holdt H. D. Hertuginden vor lille Elisabeth Char
lotte til Daaben; Hr. Joh. Brand døbte hende.
Anno 1697: Fød26. Død: 13 Børn, 14 Gamle. Viet 6 Par.
1698.

1698.

Onsdag efter 1 S. e. Trin, døbt min lille Datter Elsebe.
Torsdag efter 4 Adv. begr. Fr. Maria Nissens, Pastorinde
fra Oxbøl.
Anno 1698: Fød 38. Død 19. Viet 9 Par.
1699.

1699.

3 S. i Faste.
Fredag begravet Hans Nielsens Moder Hedevig, 90 Aar.
19 Trin.
Blev Liigprædiken holdt over H. F. D. Hertug August,
som døde d. 17de Septbr. og blev bisat her i Slotskirken d.
11. Octbr.
20 Trin.
Fredag begr. Hr. Amtsforvalter Poulsens Hustru, 25 Aar.
Anno 1699: Født 32. Død: 6 Børn, 10 Gamle. Viet 5 Par.
1700.

1700.

10 S. efter Trin.
Mandag begravet Rudolph Hansens Søn, August, i Holm,
som druknede i Havet og blev funden 3 Uger efter.

71
15 S. efter Trin.
Torsdag begr. en fremmed Dreng, som var druknet.
Mikkelsdag.
Begr. Bernd Jørgensen i Holm, som druknede.
18 S. efter T.
Begravet Chr. Nissen, Kone og Barn, som druknede; lige
ledes Jep Berendsen.
Anno 1700: Født42. Død: 14 Børn, 20 Gamle. Viet 8 Par.

1700.

1701.

1701.

4 S. e. T.
Begr. Jørgen Sudder i Pøl, som druknede.
2 Adv.
Døbte Hr. Johannes i Egen vor lille Datter Margrethe
Dorothea.
Anno 1701: Født 34. Død: 22 Børn, 16 Gamle. Viet 5 Par.
1702.

1702.

2 H. 3 K.
Onsdag begr. Eleonora sal. Monrads, 60 Aar.
Anno 1702: Født31. Død: 9Børn, 16 Gamle. Viet 13Par.
1703.

1703.

1 Adv.
Onsdag døbte Hr. Monrad vor lille Valborg Christiane.
Anno 1703: Født 50. Død 23. Viet 6 Par.
1704.

1704.

1 S. efter P.
Begr. Hans Kallesen i Holm, 95 Aar.
17 S. efter T.
Onsdag begr. Abel Cruckow, 85 Aar.
Anno 1704: Født 35. Død: 11 Børn, 7 Gamle. Viet 8 Par.
1705.

2 S. e. P.
Mandag døbte Hr. Monrad vor lille Datter Gjertrud Cathrine.
7 Trin.
Begr. Hans Thomsen i Pøl, som druknede ved Gammelskov.

1705.
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1705.

1706.

17 Trin.
Copuleret Hr. Michael Lembcke og Jfr. Cathrine Harboe.
Anno 1705: Født 41. Død: 9 Børn, 12 Gamle. Viet 16 Par.
1706.

1 Trin.
Onsdag begn en Fyrsti. Page von Qvalen, der om Aftenen
blev bisat.
2 Trin.
Er H. F. D. Hertug Christian Carl ført herhen fra Søn
derborg, hvor han døde 1 Pintsedag, og bisat i den F. Begra
velse. Jeg holdt Liigprædiken paa Slottet over Marc 7.
Anno 1706: Født 40. Død 86, meest Børn. Viet 4 Par.
1707.

1707.

1 S.
Begr. Ameling Krull, som
3 S.
Begr. Ameling Krulls Søn,
3 S.
Anno 1707: Født 34. Død
1708.

e. P.
druknede.
e. P.
som druknede.
e. P.
30. Viet 8 Par.

1708.

Onsdag d. 4 Januar holdt Hr. Johan Brandt Liigprædiken
— Viisd. 4, 7 — over vor lille Datter Margretha Dorothea,
6 Aar.
Torsdag d. 26 Januar begravet Hr. Johannes Monrad,
som døde d. 14de Januar, 46 Aar. Og blev bragt til Ketting.
Text Mich. 7, 7.
Sexag.
Er Hr. Joh. Risbrich indtrod. her af Hr. Joh. Brand,
efterat han Onsdagen iforveien var ordineret i Egen Kirke.
D. 17 April (Tirsdag) er min sal. Moder begravet her, og
d. 20de ført til Flensborg og nedsat i sin Familiebegravelse;
hun døde d. 2den April.
Mandag d. 10 Septbr. døbte Hr. Johan vor lille Margaretha Dorothea, fød d. 8 Septbr.
Anno 1708: Fød 28. Død 27. Viet 6 Par.
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1709.

1 Adv.
Begravet Lorenz Radtmacher, Amtsskriver og Kirkeværge,
78 Aar.
Anno 1709: Født 26. Død 30. Viet 14 Par.
1710.

D. 7 April døbt vor lille Søn Jørgen.
8 Trin.
Hjemmedøbt Hr. Joh. Risbrichs Søn, Johannes.
Anno 1710: Født 28. Død 25. Viet 10 Par.
1711.

5 Trin.
Mandag hjemmedøbt Hofmester paa Augustengaard Menschings Datter Christiana Lovise.
10 Trin.
Begravet Ellen Jørgensdatter, som ingen Formaning til
Omvendelse vilde antage.
Anno 1711: Født 38. Død: 4 Børn, 15 Gamle. Viet 6 Par.
1712.

H. 3 K.
Fredag døbt vor Søn, Daniel Vilhelm, fød d. 3 Januar.
St. Hansdag.
Begr. Peder Gjennerbo i Holm, som døde af et farligt
Slag, Hans Jensen havde givet ham.
Anno 1712: Født 26. Død 29. Viet 9 Par.
1713.

7 Trin.
Hjemmedøbt Hr. Joh. Risbrichs Datter, Catharina.
Om Aftenen begravet Cornet Schlechts Frue.
Anno 1713: Født 21. Død 31. Viet 7 Par.
1714.

Sexag.
Torsdag begravet Peter Petersen Stødt, 82 Aar.
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1714.

1 Trin.
Copuleret Hans Clemmentsen Becker og Jfr. Eleonore
Elisabeth Brand.*)
23 Trin.
Torsdag copuleret Gerhard Brand og Cathr. Elisabeth
Thomsen.
Anno 1714: Født 31. Død 22. Viet 12 Par.

1715.

1715.

H. 3 K.
Tirsdag hjemmedøbt Hr. Johan Risbrichs Søn, Didrick
Christian.
4 S. i F.
Bagravet Thingskriver Frederik Didrichsen, 81 Aar.
Trin.
Begr. om Aftenen Hofraad Bockelmanns Frue.**)
Anno 1715: Født 19. Død 20. Viet 4 Par.
1716.

1716.

4 S. e. P.
Døbt vor lille Søn Joachim Frederik, født d. 7 Mai.
Torsdag d. 9 Juli stod vor kjære Datter Elisabeth Char
lottes Bryllup med Hr. Gothard Jørgen von Lütten af Flensborg.
Anno 1716: Født 32. Døbt 20. Viet 8 Par.
1717.

1717.

1 Trin.
Døbt Hr. Joh. Risbrichs Søn, Christoffer Frederik, hjemme.
22 Trin.
Begr. om Aftenen vor lille Søn Joachim Frederik, død d.
15 Oct. efter 7 Ugers Sygdom.
Anno 1717: Født 27. Død: 14 Børn og 10 Gamle. Viet
8 Par.
1718.

1718.

2 Adv.
Om Aftenen blev Hofraad Bockelmann bisat, død d. 26 Novbr.
*) Have 175? stiftet et Legat for et fattigt Bams Skolegang.
**) Hun og Manden have legeret 100 Rdlr. til Kirken.
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Anno 1718: Født 24.
10 Par.

Død: 3 Børn og 15 Gamle.

Viet

1719.

3 H. 3 K.
Torsdag døbt Hr. Johannes Risbrichs Søn, Nicolai.
Anno 1719: Født 33. Død: 6 Børn og 12 Gamle.
12 Par.

1718.

1719.

Viet

1720.

1720.

Sexag.
Døbt Herredsfoged Lorenz Petersens Datter Charlotte Juliane.
3 S. e. P.
Fredag er den Durchl. Prindsesse Charlotte Sophie om
Aftenen bleven bisat, og der blev holdt en Abdankungs Sermon i Kirken.
4 S. e. P.
Er holdt Prædiken til Prindsessens Ihukommelse over Ps.
17 v. 15.
D. 8 Novbr. er vor kjære Datter Elsebe reist med sin
Mand Hr. Martin Jessen af Flensborg, efterat de havde havt
Bryllup d. 22 Octbr.
4 Adv.
Idag er holdt en Prædiken til Ihukommelse af den tidlig,
dog salig afdøde D. Landsfyrstinde Magdalena Juliana, som
døde i Pløn d. 5 Nov. Text Joh. 5.
Anno 1720: Født 27. Død: Børn 12 og Gamle 19. Viet
6 Par.
1721.

Tirsdag d. 22de April blev Hr. Daniel Nielsen, der var
død d. 8 April om Aftenen Kl. 9 begravet, 61 Aar 3 M. gam
mel; tjente 26 A. 8 M.
D. 1 Mai fik jeg Uværdige (Hans Caspar Brand*) min Vocation til Tontoft Menighed udi Piøen af H. H. F. D. Hertug
Joachim Frederik, Høilovlig Ihukommelse, hvis Aske Gud vel♦) Han har ført Kirkebogen paa Dansk.

1721.
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1721.

signe i Jorden, og lade ham med alle Udvalgte paa hin Dag
finde Naade for sine Øine!
Paa vor Frelsers Cbristi Himmelfartsdag blev jeg i den
ganske Menigheds Nærværelse udi Egen Kirke af H. Høiærv.
Hr. Johannes Brandt, Provst og Pastor sammesteds, med de
andre Præsters Hænders Paalæggelse præsteviet. Paa 2den
Pintsedag blev jeg af Provsten i denne Menighed introduceret,
og sang jeg da saavel min første Messe, som ogsaa holdt min
Antritts Prædiken. Som en Fatalitet af Gud, som regjerer for
Alting, maa jeg ansee dette, at jeg er kommen til Kaldet i det
samme Aar, udi hvilket min sal. Farfader Sal. Hr. Andreas
Brandt for 100 Aar siden, nemlig 1621 var kommen her til
Kaldet. Saa holdt jeg ogsaa uformodentlig min Antritts Præ
diken paa den samme Dag, paa hvilken min salig Farbroder
Hr. Christian Brandt holdt hans Valet-Prædiken, førend han
kort Tid derefter døde.
Fra forbenævnte Tid forrettede jeg næst Guds Bistand
Tjenesten her i Menigheden det ganske Naadsensaar igjennem.
Anno 1722 d. 15de April kom jeg i Ægteskab med min
kjære Hustru, Valborg Christiane Nielsen, min sal. Forvesers
efterladte Datter.
7 Trin.
Begravet Hr. Andreas Zincks Datter, 18 Aar. Dette Liig
var det sidste, som efter gammel Sædvane blev ført ind og sat
paa Kirkegulvet, at holde Liigprædiken derover. Men som det
af Øvrigheden blev afskaffet, saa blev det næste Liig strax
nedsat i Graven, som nu sædvanligt er.
Anno 1721: Fød 26. Død;45. Viet 10 Par.

1722.

1722.

D. 25de Januar behagede det den Almægtige at bortkalde
vor N. Landsfyrste og Herre Hertug Joachim Frederik. D. 7
Marts blev han nedsat i sin Begravelse i Piøen og Søndagen
derpaa blev holdt Prædiken over Job. 19, 15-27 her i Kirken,
som i hans øvrige Gebeet.
1ste Mai Alm. Bededag.
2den Juli gjort Afbedelse fra Prædikestolen for to, der
havde syndet mod 6te Bud.
D. 15 Decbr. blev Høisalig Hertug Carls Hr. Søn, den
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unge Hr. von Carlstein i Kjøbenhavn af Hs. Maj. offentlig erklæret for Hertug af S. H. Nordborg. Han bekom imidlertid
for det Første kun de to Godser i det Nordborgske, Nordborg
og Melsgaard, samt 2 paa Ærø: Sæbygaard og Gottes Gabe.
D. 22 Decbr. Off. absol. Nicolai Adolph Ahlbæk, Glasere
her i Byen, og en Ægtemand, tilligemed Charlotte Pedersdatter
her af Byen, som efter Rev. Consistorii Dom maatte sidde hos
hinanden, for deres Forseelses Enormitets Skyld. Gud holde
i Naade sin Haand over os og alle fromme Christne for Chr.
Skyld.
Anno 1722: Født 28. Død: 6 Børn og 18 Gamle. Viet
16 Par.

1722.

1723.

1723.

D. 20de Januar Middag Kl. 11 Vs er Hertuginde Elisabeth
Charlotte, fød Fyrstinde af Anhalt-Hertzegerode salig hensovet
paa sit Enkesæde Østerholm. D. 8de April blev hun bragt
hertil og bisat i den Fyrsti. Begravelse. Hofprædikanten Hr.
Neckelmann holdt en Liigprædiken paa Østerholm over Ps. 19,
94; og, da det fyrsti. Liig, ledsaget af vor N. Herre Hr. Fre
derik Carl og Geheimeraad Tilemann, som Afsending fra det
Nassau-Dillenburgske Herskab, om Natten Kl. 3 blev bisat,
holdt jeg en kort Tale. D. Ilte blev der saavel her som
Hagenbjerg og Oxbøl holdt en Mindeprædiken.
H. 3 K.
Døbt Peder Simonsens Barn, som jeg selv holdt "til Daaben.
D. 6te Februar var Amtmanden af Sønderborg, Hr. Gehei
meraad von Platen her paa Nordborg Slot at give os, udi Hans
Maj. vores allernaadigste Konges og Herres Navn, tilkjende, at
vi skulde erkjende H. H. F. D. Hertug Frederik Carl for vores
retmæssige Herre, og siden præstere hannem det skyldige
Homagium, hvilket da paa efterfølgende Maade skete:
Først blev udi den store Slotsdør af Thingskriveren udi
Sønderborg, Sr. Peder Danielsen H. K. M. allern. Befaling alle
Undersaatterne af Nordborg og Melsgaards-Løn forelæst. Derpaa
bleve vi Præster af Hagenbjerg, Oxbøl og Nordborg Menigheder
indfordret til Velbaame Hr. Hofmarschal, Hr. Minutili, som var
dertil committeret, at vi formedelst et Haandslag ved Gud og
hans hellige Evangelio skulde love Hertug Frederik Carl, som
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vores retmæssige Herre al Huld og Troskab, hvilket ogsaa i
Guds Navn skete. Tilsidst tog han og alle Borgere og Indvaanere udi Nørborg, tilligemed de andre Underdanere, i Eed
og Pligt, hvilket hver Mand ogsaa gjerne saae. O Herre!
hjælp! og lad Alting fremdeles vel lykkes!
D. 13 Febr. blev den naadige Fru von Carlstein formedelst
en Kongl. Skrivelse fra Kjøbenhavn erklæret til en Fyrstinde,
og hennes Frøken Datter til en Prindsesse af det Kongl.
Geblut.
D. 25de Marts, Skjærtorsdag blev den sædvanlige Actus
Confirmationis holden med 25 Børn her af Menigheden, som
første Gang i Guds Navn skal gaae til Guds Bord.
D. 23de Marts kom vores naad. Landsfyrste og Herre,
Hertug Frederik Carl hertil Landet fra Kjøbenhavn, og drog
først til Sønderborg Huus til sin Fr. Moder, som der endnu
var. D. 27de paa Paaskeaften kom han til Nørborgs Slot
tilligemed Hendes H. F. D. deres Fr. Moder og deres Prind
sesse Søster. I deres suite var Hr. Geheimeraad von Reventlow fra Flensborg, iligemaade Herrindens Fr. Søster Madame
Schleppegrel, og andre Betjenter.
D. 28de var Herskabet her første Gang i Kirken, og blev
Messe og Prædiken holden paa Tydsk.
3 S. e. P.
Var jeg^paa Slottet og prædikede der for Herskabet, saasom H. Høifyrst. Durchl. førend Messen begyndte, for mig
Uværdige confiterede og derpaa commun.
5 og 6 S. e. P.
Paa disse tvende Søndage har Herskabet været her i Kirke,
og er bleven prædiket paa Tydsk og Dansk i Menigheden, paa
det at Alle maatte opbygges Gud til Ære.
Onsdagen d. 28de Juli blev Hr. Erik Pontoppidan indviet
udi vores Kirke, og strax derpaa introduceret udi Menigheden,
til at være Diaconus og Medtjener her i Tontoft Sogn. NB.
Det gik meget synderligt dermed førend det kom saa vidt; thi
den høisalig Hertug Joachim Frederik havde lovet dette vacante
Capellani bort til Mons. Jens Pos, som var Sal. Hr. Jørgen
Posses Søn i Oxbøl. Hvermand meente ogsaa, at han ved
dette naadige Herskabs Regjering skulde have naaet det, men
udi hans Sted blev paa Cancelliet paa Slottet en anden Candi-
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datus til Examen Theologicum admiteret, som var Hr. Daniel
Jansen, Præceptor ved Nordborg Skole, og Mons. Pos maatte
ikke blive examineret paa Capellans-Tjenesten. Men som for
hen bemeldte Candidatus i sin Examen ikke blev dygtig befun
den til det hellige Lære-Embede, hverken af vores Hr. Senior,
Hr. Otto Friederich Brandt til Hagenbjerg, ei heller af mig
Uværdige, saa kunde vi ikke med en god Samvittighed ordinere
hannem, omendskjøndt det tvende Gange blev befalet. Under
saadan Fortræd, som derved forefaldt, kom Hr. Erik Pontoppi
dan her til Landet igjen, hvorfra han for nogen Tid siden
var dragen bort, efterat han, som Informator hos vores N.
Hertug og Herre, var bleven dimitteret af hans Tjeneste;
hvorpaa Herskabet resolverede at offerere hannem Capellaniet,
hvorpaa han ogsaa in pleno consistorio blev examineret, dygtig
befunden, og siden paa oftbemeldte Dag ordineret og strax
introduceret. Gud lade sin Aand og Naade hvile over hannem
men hjælpe ogsaa den forladte Enkens Søn!
11 Trin.
Fik Hr. Erik hans første Offer til sin Præstekjole.
Torsdag d. 22 Septbr. døbt Thingskriveren Jørgen Langes
Datter, Valborg.
D. 4 Decbr. blev jeg overhentet til Hans Christensens
Gaardmands yngste Datter Anne, som var besovet af hendes
Sal. Søsters efterladte Mand Mads Bærentsen. Og som hun
havde ligget 6 Uger syg paa hendes Seng, blev der af mig
begjært, at hun maatte absolveres, og blive deelagtig i vores
Frelsers hel. Nadvere. Hvilket ogsaa, efterat hun i andre Folks
Nærværelse havde lovet at sidde aabenbart Bod for hendes
Blodskam, dersom hun kom op igjen, strax derpaa skete. Men
neppeligen var hun bleven berettet, førend hun blev forløst fra
en Datter, hvilket Barn, som det var kleenligt og sygt, strax
blev af mig døbt, Kirsten: Det døde siden, men det Hele var
Gud til Fortørnelse og Menigheden til stor Forargelse, Gud
bedre det.
4 Adv.
Begravet Christen Jørgensens mellemste Datter, Anne Christens, af Holm, 19 Aar. Hun havde en smuk Gave af Gud
til at bede.
Anno 1723: Født41. Død: 6 Børn og 16 Gamle. Viet 17 Par.

1723.
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NB. Til nogen Efterretning, hvad for fata vores Kirke
udi Tontoft Sogn udi den lamentable svenske Krig, som Ao.
1658 ganske Dannemark saa ogsaa Als overgik, haver havt, da
har jeg i en Beretning, hvilken min Sal. Farbroder Hr. Chri
stian Brandt om Kirkens Tilstand til Biskoppen udi Odense i
Fyen Ao. 1672 maatte give, iblandt andet funden, at vores St.
Antonii Kirke allermeest har udstaaet. Thi i den Nørborrigske
Beleiring, som den Tid var, havde Polakkerne deres Ild i Kir
ken og opbrændte alle Stolene. Deres Heste førte de ogsaa
derind, saa at Sognefolkene imod den Søndag, paa hvilken
man kunde holde Gudstjenesten der igjen, maatte rydde Heste
møget ud og staaende bivaane Gudstjenesten. Gud lade os
aldrig leve saadan Tid, men give os Fred i vore Dage for
Christi Skyld. Amen.
(Sluttes.)
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Smaastykker.
1.
Bigens Raads Betænkning til Kong Christian IV. om Tilveiebringelsen af Penge til Holmen og Flaaden, 1640.
Meddelt af C hr. Bruun.

Originalen findes i det st. kgl. Bibliothek. ny kgl. Samling, Folio, Nr. 616 c.
Alle Underskrifterne ere egenhændige.

Ihs.
Stormegtigste høybaarne Første,
Allernaadigste Herre och Konning.
Efttersom vdi eders Maytts. sieniste Kongelige proposition,
osz Naadigst befaalis, att offuerveye, med huad stuor schade
eders Maytt. haffuer holdit Holmen med Floden, och huis deraff
dependerer vid magt, och did formedelst Cronens indkompst
icke kunde strecke till did som derpaa tid eftter anden spendiris, som aff Rentemesterens derhoszføyede designation vider
kunde erfaaris, Och derfor osz Naadigst befaaler, tienlige middel
med flid att optencke, huormed eders Maytt. kunde erlange
sine stuoere vdlagde penge igien, Och floden siden fremdiellis,
och saa, som behøeffuis, tilbøerligen kunde holdis vid magt.
Saa haffuer vi och, eftter den Eed och pligt, vi nest
Gud ij himmelen er eders Kong. [Maytt.] med forbunden,
saadant med allerstørste flid offuerveyet; och er derpaa efter
følgende vorris vnderdaanigst betenckende, som vi, eftter denne
tids besuerlige tilstand forhaaber eders Kong. Maytt. schall
lade sig Naadigst befalde.
1. Først achte vi vfornøeden for eders Kong. Maytt. vittDanske Samlinger.

VI.

g
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løefttigen att deducere huad stuor wformuesomhied fast blandt
alle stender vnder begge Croner findis. Huor høyt alle poster
med told och accise er graviret. Huorledis Rigens intrade
føre saadan imposter tilkom, dog kunde icke allenist forslaa
till vdgiftten, men och saa meget deraff forøeffris, att mangen
dermed, baade inden och vden lands kunde vndsettis, och paa
rente bevilgis. Medens der tidernes tilstand siden er bleffuen
saa megit besuerlig, och did gandsche Romsche Rige, saa vell
som andre vorris angrentzende Naboer med krieg och feide er aff
Gud ioe mehr och mehr bleffuen hiemsøegt; daa haffuer vi som
daa haffde faren for dørren och for des forderffuelig indfald
billigen haffde os att befrøcte, endeligen och saa lenge den stuoerre
vroe iblandt vorris Naboer continuerer, vehrit foraarsagit, begge
Rigerne med aarlige schatter, och saa vitt di allermiest kunde
taale, att gravire, huilkit nu, i denne tid, fast allene till di
3000 Mand till foedts och di 600 heste dermed att vnderholde
medgaar, derforvden och Rigit med Madschatter til floden betyngit, saa mand nu mehr, fast intit eller lidit kunde paafinde,
vehre sig enten med ordinarj eller extraordinarj paaleg, huormed indkompsten kunde forhøyes.
Dog paa did vi eders Kong. Maytts. Naadigste vilge, och
vorris vnderdaanigste schyldigste pligt, vdi di osz mugligste
maader kunde eftterkomme; Daa endog den sienist tilforn osz
offuerleuerede offuerslag paa Rigens indkompst och vdgiftt icke
siunnis sig saa megit att beløebe som udi denne nu siste befindis. Endog vi intid vdi ringiste maader begierrer att scrupulire. Dog eftterdi osz nu, y huor gierne vi och ville, fast
vmugligt er, vid extraordinari paaleg videre att bringe tillveye,
en huis som till did kriegsfolkis vnderholding requireris, Saa
haffuer vi dog till Rigens aarlig indkompst att forhøye eftterschreffuen middel erachtid att kunde vehre tienlige.
1. Att aff den told, som till di Nye boer att opbygge nu
bruggis, der aff kunde aarligen 16000 dr. dertill tagis, och
Resten som beløber sig offuer 28000 dr. kunde perpetueris till
flodens och Holmens Vnderholding.
2. Dernest kunde ennu settis paa di smaa heste, som
eftter Maalit vdi stuor mengde aff Rigit førris, 3 Rigs ort, och
paa di stuoerre 1 Rigs dr.
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3 Item paa huert faar som føerris aff Rigit 1 Rigsort.
4. Paa itt dyssin kort som indføeris 1 Rigsort.
5. Di som ville hereftter iblandt borgeschabit eller dierris
lige giøerre støerre brøllupper, en som forordningen tillader,
schulle giffue till hans K. Maytt. offuer did forrige 100 Rdr.
och for festensøell — 50 Rdr.
6. Paa en Dieli trælast, som vdi toldrullen icke er indførdt,
kunde settis paa huer species, eftter som Jørgen Vind did
haffuer optegnit, Och kunde vngefehr aarligen sig beløebe, en
fem thusind dr.
7. Paa itt pd. toback 1
9. [sic !] Paa itt fiett Suin som vdføerris 1 ort.
10. En gaas som vdføerris 4 /?.
11. Aff en Elendshud kunde foruden commissariernis told
giffuis 1 Rdr.
Och eftterdi andre middel Rigens indkompst med att for
høye, aff osz. vdi denne saa megit vit vdseende faarlige lids
tilstand icke mugligt er att optencke, daa beder vi vnderdaanigst,
eders K. M. vilde sig Naadigst lade befalde, att nogit aff tolden motte
bruggis Rigens vdgiftt dermed att stoppe, Indtil tiderne sig nogit
forandrer^ och mand siden dis bequemliger med andre middel kunde
komme E. M. till vndsettning. Imidlertid siunnis osz och icke
raadeligt, om did saa eders K. Maytt. kunde gottbefinde, och tidernis
tilstand did kunde beuilge, att nogitt aff krigsfolekit, som och for
leden aar bleff beuilgit, motte afftackis. Saa kunde aff den nu till
Sancti Hans dag paabudne dobbelt schatt, som till samme folck
att solde er beuilgit, en god dieli och till eders Kong. Maytts.
gieid dermed att aflegge, forøefris.
Och efttersom vi aff Guds synderlig Naade ennu leffuer
her vdi Rigit vdi den saa saare ønschelig freds tilstand, huorfor
vi aldrig nocksom den fromme Herre och gode Gud tilbørligen
kand tackke, Saa bede vi och eders Kong. Maytt. for Guds
schyld, att eders K. M. som vi, nest Gud, for saadant vnder
daanigst haffuer att betacke, att eders K. M. hereftter som
hid indtill schied er, vilde tencke paa alle di middel, som
der hoesz osz, nest Guds hielp, fremdielis att erholde
kunde vehre tienlige; paa did ald god correspondentz med
alle omliggende Naaboer saa vit mugligt er, disz bedre
kunde holdis vid lige, och vi alt gott, om nogit vformodeligt,
6*
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paakom, kunde haffue osz till dennom att formoede. Hafniæ
den 1 Junij Ao. 1640.
Eders Kong. Majtts.
vnderdaanigste Raad.
Ch. Thomesen
Jørgen Wrne
Clausz Daa
Mogens Kaas
m. pp.

Ehand.

Thage Thott

egen handt.

Ehandt.

Joest Høeg Corfitz Wllffeldt
m. ppa.
Jørgen Wind
Jørgen Seefeldt Christoffersen

Christo. Wllfeld

Olluff Parsberiig
egen haand.

Hannibal! Sehestedt

Gregers Krabbe.
ma. ppa

2.
•Et bidrag til vor bygningshistorie.
Meddelt af Cand. mag. F. Dyrlund.

Borgemester oc Raad i Roskild, om Fraadsteen at føris
derfra hid til Hans Majt^ tieniste.
C5. Saasom for os allerunderdanist er bleven andraget,
hvorleedis der i Vor Kiøbsted Roskild skal findes et slags Steen,
kaldet Fraadsteen, hvoraf Cement skal kunde giøres, oc skal
Vere tagen af de gamle nedbrudte Clostere, Kirker og Geistlige
Residentzer der sammesteds, i hvor Vel de dennem, som sig
deraf har betient, iDgen tiid med rette skal have tilhørt, Da
som Vj samme Steen til Voris tieneste agter at bruge, Saa er
Vores allernaadigste Villie oc befaling, at I dend anstalt giør,
at naar Vores Etats Raad oc Stifftbefalingsmand os Elskelig
H: Otto Krabbe derom hos Eder giør anfordring, hannem da
saa mange af fornefnte Fraadsteen, som ej ere indmurede eller
forfattede i nogen bygning, men alleene til Steengierder oc
Steenbroer brugis, indtil 500 Læs, følgagtig Vorder; Hvorimod
Vj allernaadigst haver beordret at lige saa mange Læs Kampe
Steen, til at lucke Steengierde[r]ne, hvor Fraadsteenene fratagis,
igien dertil byen skal Vorde henførte. Dermed etc: Hafniæ
dend 22 Martij
1692.
(Sælandske tegneiser XLVIII, 422).
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Samme dag fik Otto Krabbe, amtmand m. m., ordre den
anstal at gore, »at bemelte 500 læs Fraadsteene, naar du derom
af Vores Cancellie Raad oc Mathematico os Elskelig Oluf Rømer
tilskreven Vorder, Ved hele Roskild amtis Bønder, i hvem de
oc tilhører, paa een for Bonden beqvem tiid, dog med forderligste fra bemelte Roskild til Vores Kongel: Residentz Stad
Kiøbenhafn, Vorder hid førte, oc paa det sted, hvor fornefnte
Ole Rømer det ordinerer, aflagde; Saavelsom oc at af forskrefne
amtis bønder, 500 læs Kampe Steen — — — til bemelte
Roskild fra de steder, hvor det nærmest og beqvemmeligst
eragtes, igien Vorder henførte«.
(S. st. blad 423, med en »notits« til Rømer om de to foregående ordrer).

At sagen blev til alvor, ses af to den 7de Juni s. å. ud
stedte ordrer til Friderich von Gabel, amtmand over Ringsted
(og Sorø) amter, og til Tage »Toth«, amtmand over Holbæks
amt. Deri hedder det:
»Oc som Vj allernaadigst fornemme at der allerede Ved
forbem: Roskilde ambts bønder skal Vere hidbragt over 200
læs af samme Fraadsteene, oc det skal falde dennem heel
besværligt de øfrige uden andris hielp at hidføre, saa er Vores
allernaadigste Villie oc befaling, at du strax saadan anstalt
giør, at ved det heele Holbeks (Ringsteds) ambts bønder, i
hvem de oc tilhører, med allerforderligste, naar Vores Etats
Raad oc Stifftbefalingsmand derom hos dig giør anfordring,
Vorder hidført fra fornefnte Roskilde ungefer 180 Læs af
forskrefne Fraadsteene, oc paa det sted, hvor — — — Oluf
Rømer det ordinerer, aflagt«.
(S. st. 483-84, med »notitser« til Krabbe og Rømer om de to sidste ordre.)

At O. Rømer ved denne tid havde med byggeforetagender
i hovedstaden at gore, ses f. e. af hans levnedsbeskrivelse ved
Philipsen i Nord, univers.-tidsskr. 5te årg. 3die hft.; men til
hvilke bygninger det er, man særlig har haft brug for den
roskildske »frådslen« (fragsten, kildekalk), er meddeleren ube
kendt. Måske brugtes de til h. m.’s tjæneste erhvervede fråd
sten kun til at brænde Kalk af; se en ytring af Roskilde
rådstue-protokol 1720: Årbøger f. nord. oldk. 1870, s. 146.
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3.
En Ansøgning fra Henrik Steffens.

1804.

Meddelt af I. E. Dittmann.
Originalen bevares i Krigsministeriets Archiv.
Til Sammenligning med den Skildring, som Steffens i denne Ansøgning
giver af sine Livsvilkaar, maa læses hvad han fortæller i »Hvad jeg oplevede«,
I, S. 83—105, om de pinlige og trykkende Forhold, under hvilke han befandt
sig i Kjøbenhavn, og som ikke alle ere berørte i Ansøgningen.

Underdanigst Promemoria!
Jeg har med Gaarsposten modtaget et ^Brev fra Hans
Excellenz, Baron von Massow, kongelig preussisk Staatsminister,
af hvilket jeg herved tager mig den Frihed, i dybeste Uncferdanighed, at overlevere Deres Kongelige Høyhed et Udtog.
Jeg føler med den inderligste Taknemmelighed, hvormeget
jeg skylder vor allernaadigste Konge og den Pligt, endogsaa
med Selvopoffrelse at tiene mit Fødeland, jeg tilstaaer, at kun
gandske besynderlige Omstændigheder kunde undskylde det
Ønske, at modtage denne mig saa smigrende Vocation og
vover underdanigst at underkaste dem Deres Kongelige Høyheds
naadigste Bedømmelse. Intet kunde smerte mig meere, end om
jeg, ved at yttre dette Ønske skulde i Deres Kongelige Høy
heds Øyne blive anseet for en utaknemmelig Undersaat, og
jeg har derfor det smigrende Haab, at De, naadigste Prinds!
vilde værdige mine Grunde Deres besynderlige Opmærksomhed.
Jeg nævner de Grunde først, som ere tagne af min oekonomiske Stilling, og hvilke jeg selv erkiender for de svageste.
Hans Kongelige Mayestæt har allernaadigst forundt mig en
Understøttelse af det videnskabelige Fond af 600 Rdl. aarlig, og
desuden, naar man maatte finde mineralogiske Reiser nødvendige,
600 Rdl., for hvilke jeg skal reise imod at Befordringsomkost
ninger blive mig erstattede. Jeg kan med Sikkerhed altsaa
kuns beregne mine Indkomster til 600 Rdr. aarlig, og naar jeg
endog reiser, tør jeg dog ikke, for min Familie vente andet
end et høyst ubetydeligt Overskud af den mig til Reisen for
undte Summe. Men med en Summe af 600 til 800 Rdl.
aarlig kan man, med Familie, i Kiøbenhavn, kun føre et høyst
indskrænket Liv og maae bestandig ængstiges af Næringssorger,
hvilke isærdeleshed blive trykkende naar man, som af mig,
fordrer videnskabelige Undersøgelser, der fremfor alle forud-
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sætte et sorgfrit Sind. Dog denne min Stilling bliver derved
endnu ubehageligere, at jeg, af den nævnte Summe nødsages
til at afbetale en ikke ubetydelig Giæld. Jeg vover underdanigst
at giøre Deres Kongelige Høyhed opmærksom paa denne Giæld,
som jeg har indviklet mig i, blot for ubehindret at kunde
overlade mig til det Studium, jeg fortrinligen troede mig skikket
til. Fra min tidligste Ungdom frasagde jeg mig al Understøt
telse af min Familie, for at kunde studeere Naturvidenskaberne.
Endeel, ikke velhavende, Mænd, understøttede mig, fleere be
troede mig Penge i Tiltroe til min Retskaffenhed og i Haab
om, at mine Kundskaber vilde sætte mig i Stand til at tilbage
betale dem. I 8 å 9 Aar studerede jeg uden nogen Under
støttelse fra Regieringens Side, og indviklede mig derved i en
Giæld, som jeg ved denne fordeelagtige Vocation, der, naar
beregnes, hvad jeg ved Forelæsninger og som tydsk Skribent
kan fortiene, lettelig forskaffer mig 2500 Rdl. aarlig, sættes
istand til, inden kort Tid at afbetale. Jeg holder det for min
helligste Pligt, som retskaffen Mand, at afbetale min Giæld,
naar jeg formaaer det, og førend jeg taler om mig selv og
mine videnskabelige Beskiæftigelser var det min Skyldighed at
giøre Deres Kongelige Høyhed underdanigst opmærksom paa
hvad jeg skylder andre.
Men meere end min oeconomiske Stilling vil den viden
skabelige og mine Beskæftigelsers Natur i Deres Kongelige
Høyheds Øyne, som jeg dristigen haaber, retfærdiggiøre min
underdanige Begiæring at turde modtage bemeldte Vocation.
Mine Beskiæftigelser i mit Fødeland ere af en tredoppelt
Natur: — jeg kan virke ved mineralogiske Reiser —
naar disse maatte vorde mig overdragne — ved Forelæs
ninger og ved Skrifter.
Det kan neppe være Regieringens Hensigt at benytte sig af
mine mineralogiske Reiser. Jeg har vovet underdanigst at indlevere
en Plan til en mineralogisk Undersøgelse af Norge. Jeg tilstaaer
gierne, at det Vidtløftige ved denne Plan og den chemiske
Indretning, som efter min Overbeviisning maatte foreenes med
den, fordrede en ikke ubetydelig Anstrengelse, hvis den skulde
blive frugtbringende^ Regieringen fandt uden al Tvivl Udfø
relsen af denne Plan altfor betænkelig. Det blev derfor blot
paa en usikker og precær Maade overdraget mig, naar det
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maatte findes nødvendigt, at anstille mineralogiske Reiser.
Den første af disse af min Plan aldeles uafhængige Reiser,
havde til Hensyn at undersøge Saltkilderne i Oldesloe i For
bindelse med Gipsbierget ved Segeberg.
Om min indleverede Beretning om denne Reise har havt
nogen Nytte eller ikke, er endnu bestandig bleven mig ubekiendt, og endskiønt Aarstiden er saa stærkt fremrykket, venter
jeg dog, indtil dette Øyeblik, forgieves paa en Ordre til en
anden Reise, hvilken jeg dog, skulde jeg fuldkommen sættes
i Stand til at forberede mig til mine Reiser, nødvendigviis
maatte ønske at have i Hænderne i Vintermaanederne. Jeg
har heraf draget den Slutning, at Regieringen anseer de Rei
ser for overflødige, som jeg, endskiønt de ikke bleve anstillede
efter den Plan jeg anseer for den gavnligste, og hvilken, saavidt jeg har erfaret ikke engang paa nogen Maade er kommet
i Betragtning, dog gierne, med Opofrelse af min Tilbøyelighed
til stille videnskabelig Grandskning, ja endog til Skade for min
Sundhed, da de udfordre den allerstærkeste legemlige Anstren
gelse, havde vildet paatage mig.
Ligesaalidet troer jeg at turde smigre mig med, at det er
Regieringens Hensigt at anstille mig som Docent. Allerede
siden Aaret 1796 har jeg, og som jeg tør sige, med Biefald,
boldt Forelæsninger ved Universitetet i Kiel. I Aaret 1798
blev jeg allernaadigst anstillet som Adjunct ved det philosophiske Facultet sammesteds. Ikke destomindre har jeg ikke det
ringeste Haab om at blive anstillet ved det herværende Univer
sitet. Universitetets høye Patron synes ikke at være mine
videnskabelige Grundsætninger gunstig. Da nu Høysammes
Utilbøyelighed til at aabne mig en academisk Carriere ikke er
grundet paa nogen personlig Misgunst, men paa Grundsætnin
ger, og mine ligesaalidet, ved Haab om nogen borgerlig Fordeel, tør fornægtes, saa drister jeg mig ikke til at haabe nogen
fordelagtig Forandring i denne Henseende. Meget yngre Do
center ere fordeelagtigen anstillede og mig er hidtil ikke en
gang forundt den, med min Stilling saa naturlig forbundne
Professortitel. Da det nu ikke er mig paalagt at holde Fore
læsninger — hvilke jeg hidtil uden den ringeste Fordeel af
blot Tilbøyelighed har holdt — som tolereret Docent —

89
saa er det klart, at denne Beskiæftigelse ikke kan være den,
som man holder gavnlig for mit Fødeland.
Uden al Tvivl er altsaa den Understøttelse, som mig —
uden at der er mig aabnet nogen Udsigt til et egentligt Em
bede — allernaadigst er forundt, at ansee som Pension for mig,
som Skribent. Jeg erkiender det Hædrende i en saa siælden
Udmærkelse med den dybeste Taknemmelighed; men tager mig
herved dog underdanigst den Friehed at bemærke følgende:
Jeg kan, i mit kuns faa Mennesker interesserende Fag
ikke meere vove at fremtræde som dansk Skribent. Jeg vo
vede det engang, men saavel jeg som Boghandleren havde Tab
ved et Skrift, som uden al Tvivl i Tydskland vilde have for
skaffet mig en ikke ubetydelig Vinding. Men som tydsk Skri
bent gavner jeg mit Fødeland, idet jeg gavner Videnskaben
overhovedet — dersom jeg ellers i Sandhed er i Stand til at
udvirke noget til dens Gavn — ligesaa vel i Tydskland, som
her. Idet jeg altsaa benytter mig af et saa fordeelagtigt Til
bud, unddrager jeg mig ikke fra at virke til Gavn for mit el
skede Fødeland.
Naturphilosophien er en Videnskab, som ved Professor
Schelling og mig har faaet sin nærværende, fra den forrige
saare forskiællige Form. Siælden lykkes det Lærde , at deres
Bestræbelser, især naar de ere afvigende fra de herskende, erkiendes medens de leve. Jeg har havt den siældne Lykke at
see en Lærestoel i dette nye Fag oprettet paa et af de ansee
ligste Universiteter, og mig selv voceret som dets Lærer. En
saadan Opmuntring maae nødvendig opflamme min Iver i et
et Land, hvor det jeg ønsker at udrette, blant alle Lande
meest forstaaes og har opvakt den almindeligste Interesse.
I mit Fødeland synes derimod en bestemt Fordom at herske
imod mine Bestræbelser. Nogle unge Mænd undtagen interes
serer ingen sig for mine videnskabelige Ideer. Jeg er udelukt
fra alle videnskabelige Forbindelser, ligesaavel som fra Univer
sitetet. Denne Fordom flyder af mine Bestræbelsers Natur, og
at jeg anfører dem, kan paa ingen Maade giælde som en Bebreydelse for mit Fødelands fortiente Lærde. Jeg modsiger saa
bestemt den Gang en Mængde Videnskaber har taget, Opposi
tionen er, i det mindste her, endnu saa nye, Leiligheden til offent
lige Yttringer saa indskrænket, at en fuldkommen Oversigt over
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alle Grunde vilde udfordre [en] lang Række af Aar, i hvilke jeg
altsaa, uden Opmuntring, uden Deeltagelse, kiæmpende med en
Opposition , som jeg i Tydskland allerede tildeels har overstaaet, maatte arbeyde i den ubehageligste Stilling.
Disse ere de Grunde med hvilke jeg i dybeste Under
danighed vover at understøtte min Begiæring, at torde modtage
en Vocation , som sætter mig i Stand til at vove et dristigt
videnskabeligt Foretagende, hvis Udfald kunde være uvis og
hvis Værdie i mange Lærdes Øyne endnu er uafgiordt, af
mange bestrides. Jeg har den faste Overbeviisning, at Deres
Kongelige Høyhed selv vil skiænke disse Grunde Deres naadigste
Biefald, og vover derfor tillidsfuld at fremkomme med min an
den underdanigste Bøn:
Hans Mayestæt Kongen har af Fondet ad publicos usus
allernaadigst forundt mig et Laan af 700 Rdl. Det vilde være
en utilgivelig Dristighed af mig, om jeg vilde vente denne
Summe eftergivet. Min Bøn, som jeg i dybeste Underdanighed
vover at fremføre, er blot, at mig maatté sættes slige Terminer
til Afbetalning , som nogenlunde stemme overeens med min
Stilling. I disse vilde jeg, med den varmeste Taknemmelighed
forpligte mig til at afbetale samme.
Og hermed overlader jeg da tillidsfuld min Skiæbne i
Deres Kongelige Høyheds Hænder, i det jeg smertelig beklager
min Stilling, der tvinger mig til at frasige mig den naadigste
Regierings hulde Beskyttelse.
Jeg vilde doppelt føle dette, dersom denne Vocation nød
sagede mig til for bestandig at forlade mit Fødeland, og der
som jeg ikke nærede det skiønne Haab, engang i Tiden, under
lykkeligere Omstændigheder, naar mine videnskabelige Bestræ
belser maaskee ogsaa her turde vorde meere erkiendte, at
kunde opofre mine modnere Kræfter i den naadigste Konges
Tieneste.
Kiøbeahavn d. 15. Mai 1804.

underdanigst
H. Steffens.
Auszug aus einem Brief von den Hm. Baron v. Massow,
Königl. preussischen Staatsminister, an Dr. Steffens.
Bey der neuen Einrichtung der Universitet Halle haben Seiner Majestæt
der König ihr vorzügliches Augenmerk auf möglichst vollständige Beset-
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zung der Lehrstuhle mit Mænnern gerichtet, die sich als Schriftsteller und
Gelehrte auszeichnen, mit diesen Eigenschaften gute Lesegaben und vor
zügliche Würde des moralisch-sittlichen Mannes verbinden. Wenn ich also
Hern. Dr. Steffens &c. mit Genehmigung Sr. Königl. Majestæt die Stelle
eines Professoris ordinarii der philosophischen Facultæt hiemit antrage, so
geschieht es in der sichern Erwartung, dasz Ihre bekannte Talente, mit dem
Eifer eines die Wichtigkeit des academischen Lehramts ganz fühlen
den verdienten Staatsbedienten, für die Litteratur und Jugendbildung des
preussischen Monarchie thätig würken werden: Die Ihrem Lehrstuhle an
zuvertrauenden Disciplinen hoffe ich so gewæhlt zu haben: wie sie von Ihnen
bis jetzt vorzüglich mit Beifall als Gelehrter bearbeitet worden. Sie würden
nehmlich hauptsächlich lehren : Naturwissenschaft und Naturphilosophie
überhaupt und besonders der todten Natur, vorzüglich Mineralogie und
Bergbau, letzerer sowohl in technischer als in Rücksicht dessen Staats Di
rection. Sehr angenehm würde es mir sein, wenn Sie demnächst auch ein
Collegium über die Philosophie der organischen Natur lesen wollten.
Sr. Majestæt haben für diese Stelle ein Fixum von jæhrlich Eintausend
Reichsthaler preussisch Courant aus der Universitäts-Casse bestirnt. Ich
zweifle nicht, dasz Ew <fcc. diese Besoldung acceptabel finden werden, da
die Freqvenz der Universität Halle, die gewiss bey deren neuen Organisa
tion noch zunehmen wird, einen ansehnlichen Honorarien-Ertrag erwarten
læsst und die Lebensmittel in Halle viel wohlfeiler sind als in Copenhagen.

4.
6 Breve fra Dronning Marie Sophie Frederikke til Biskop Balle.
Meddelte af Chr. Bruun.

Brevene, der ere skrevne med en fast og zirlig Haandskrift, ere af Biskop
pens Datterdatter skjænkede til Universitetsbibliotheket. De have været ind
lagte i Convoluter, men disse ere nu tabte. Saavel Retskrivningen som
Interpunctionen er bibeholdt. — Dette Bidrag var det sidste, som afdøde
Fuldmægtig A. Petersen gjorde færdigt til Danske Samlinger.

1.
Kiel, d. 3. Feb. 1S06.

Med inderlig Taknemmelighed, har jeg imodtaget Deres
Brev. Deres gode fromme Ønsker, til den 28. Jan:, svarer, til
Deres øvrige, af mig saa vel bekiendte Tænkemaade, og rører
mig meget: Kronprinzen, saa vel som jeg, veed at sætte Priis
paa den. Min Datter, er ligeledes, meget erkiendtlig, for Deres
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venlige Erindring. Vi ønsker Dem alle, bestandig Sundhed, og
Velgaaende; og at De maae længe endnu, vandre paa den
Bane, som De hædrer til alle Retsindiges Tilfredshed.
Marie.

2.
Kiel, d. 23de Nov. 1807.

Deres, mig saa behagelige Skrivelse, har jeg modtaget,
med den inderligste Taknemmelighed: Umueligen, kan jeg ud
trykke den, efter mine Følelser: jeg haaber desuagtet, at De
vil være overbeviist, at ingen, sætter høiere Priis, paa Deres
Erindring, paa Deres Venskab, end jeg. Deres gode Ønsker,
har rørt mig meget; saa vel som Deres, saa opbyggelige Præ
diken, og Bøn, De har havt den Godhed, at sende mig: jeg
takker Dem hierteligst derfor. Gud Velsigne Dem, for Alt,
hvad De giør, til Deres Medbrødres Bedste! Han ophold Dem
endnu længe! Han styrke Dem, bestandig, i Deres skiønne
Kald; og lade Dem opleve igien, den Glæde, at see vores
kiære Fædreland, lykkelig, og i een ærefuld Fred! Vi har
sandelig staaet meget ud; men dog kan vi aldrig, noksom erkiende Guds Naade, som har reddet Os, af Ulykker, som var
endnu at befrygte; og som vist, vilde have ødelagt Os gandske.
Saa længe jeg lever, skal jeg rose derfor, Herrens Barmhiertighed: saa længe jeg lever, skal mine ivrige Bønner, ikke ophøre
for Danmarks Vel. —
Med den oprigtigste Høiagtelse, forbliver jeg,
Deres Hengivne
Marie.

3.
Kiel, d. 18 April, 1808.

Med den inderligste Taknemmelighed, har jeg modtaget,
Deres Skrivelse, af d. 9de: og med rørt Hierte, Alle de fromme
Ønsker, som De yttrer, ved de nuværende Omstæfnjdigheder:
Gud hører de! og vilde opfylde dem! Gud beskytte Danmark!
og dens gode Konge! De foreener vist, Deres ivrige Bønner,
med mine; og forstaaer bedre, end jeg kan tolke det, mine
Følelser, i disse Tider. — Min ældste Datter, som takker Dem,
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ligeledes med mig, for Deres Deeltagelse, ved Hendes Upasse
lighed; er nu, Gud skee Lov! fuldkommen vel igien. Hun har
havt Meslinger, paa den letteste, og lykkeligste Maade, man
kann tænkes. — Min kiære, lille Pige, befinder sig ogsaa, ret
vel, Gud være lovet! og tager i alle Maader til. Hvormeget,
Hendes Existenz, Hendes Helsen, er nu Glæde, og Trøst, for
mig, kann De, med Deres, saa ømme faderlige Hierte, vist let,
forestille Dem: især i een Tiid, hvor jeg er skilt, fra Hendes
gode Fader: Gud ophold mig, den Glæde, den Trøst!
Jeg anbefaler mig endnu, i Deres Erindring; og slutter
med de oprigtigste Ønsker, for Deres Velgaaende —
Marie.
4.
Kiel, d. 4de Nov: 1808.

Jeg har imodtaget, Deres Skrivelse, af d. 22de Oct: med
inderlig Taknemmelighed. Deres gode Ønsker, rører mig ret
meget; saavel som de Forsikkringer, af Deres bestandige Deel
tagelse i alt, hvad der angaaes [sic!] mig: det er mig, et nyt
Bewisz af Deres Tænkemaade, for mig, hvorpaa jeg sætter saa
stoer en Priis: jeg anbefaler mig denne, ogsaa i Fremtiiden,
med min ældste Datter: som takker Dem, mange Gange, for
Deres Erindring, ved hendes Fødsels-Dag. — Vores Glæde, ved
Kongens Ankommst, kan De let forestille Dem: Maatte Hans Op
hold her, kun ikke blive alt for kort! — Lev vel, og lykkelig;
forglem mig ikke, i min saa lange Fraværelse. Alle mine Øn
sker, forener jeg, med Deres, for vor kjere Fædrenelands Vel:
Gud bønhøre Os! —
Marie.
5.
Kiel, d. 5. Jan: 1809.

Jeg vilde berøve mig , en sand Fornøielse , om jeg ikke
selv, svarede paa Deres sidste Brev, og bevidnede Dem, min
hiertelige Taknemmelighed for Deres gode Ønsker, ved AaretsOmvexling.
Jeg takker Dem tillige, ret meget, for de tvende Exem
plarer, af Deres opbygelige Søndags - Blad; hvoraf jeg, efter
Deres Villie, har givet det ene, til min ældste Datter: hun er
Dem særdeles taknemmelig, for Deres Erindring; og hilser
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Dem, mange Gange. — Vær ogsaa oberbeviist, om mine op
rigtige Ønsker, for Deres bestandige Vel: Forsynet, opholde Dem,
endnu længe, længe! Jeg forener, mine ivrige Bønner, med
Deres, for Danmarks Lykke, for varig Fred og Roe: Himmlen
skienke Os, disse Velsignelser! — Forvisset, om Deres Deeltagelse, kan jeg ei undgaae , at sige Dem , at min saa kiære,
lille Datter, er Gud,skee Lov, vel! og har faaet sine første 5
Tænder, med det største Held: hun giver mig allerede, Trøst
og Glæde, ved alle Ledigheder: Gud bevare, og opholde dette
elskede Barn! — Jeg anbefaler mig ogsaa, for fremtiden, i
Deres gode Erindring; og forbliver,
Deres hengivne
Marie.
6.
d. 1. Feb. 1813.

Sildig, kan jeg først udtrykke Dem, omendskjøndt ikke
mindre hiertelig, min inderlige Tak, for Deres mig saa behageSkrivelse. — Deres fromme gode Ønsker, saavel ved Ledighed
af vores elskede Konges Fødselsdag , som og for min kiære
Broders Helbredelse, haver rørt mig uudsigeligen: Gud vilde
bønhøre dem! —
Modtag, den atter gjentagne Forsikkring, af min oprigtigste
Høiagtelse.
[Underskriften er afklippet].

5.
Et Brev fra Finn Magnussen til J. G. Liljegren.
Meddelt af Arkivassistent Yngvar Nielsen.

Originalen forefindes i det von brinckmanske Archiv paa Trolle-Ljungby i
Skaane, tilhørende Hs. Ex. Grev H. G. Trolle-Wachtmeister, blandt
• Utlåndska originalbref och urkunder«. Den gjengives ordret, men med
nogle Ændringer i Retskrivningen.

Kjøbenhavn, den 1ste September 1821.

Formedelst min Fraværelse paa en Reise i Jylland, Fyen
og Sjælland, hvorfra jeg først kom tilbage i nu afvigte Maaned,
kom Deres Velbaarenheds høist interessante og kjærkomne
Skrivelse mig ikke tilhænde førend henimod dens Midte; da
var Hr. Kammerjunker H., som havde bragt den , ogsaa reist
herfra, saaat jeg siden ikke har kunnet opspørge en Leilighed
til Stockholm, hvormed jeg agtede at skrive og tillige oversende
en liden Bog, nemlig min Reise til Jellinge 1820, ret nylig
udkommen, skjønt den kun vilde være et ubetydeligt Vederlag
for D. V. mig tilsendte Hjeltesagor, 2 Dele, og Fornlemningar,
4 Hefte , samt andre mig meget kjærkomne Blade og trykte
Underretninger, for hvilke jeg aflægger min skyldigste og ær
bødigste Taksigelse.
Endvidere modtog jeg ved samme Leilighed fra D. V. 10
Rigsdaler Species Banco i Sedler, som vexledes af mig for 10
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Rigsdaler 30 ft Rigsbank Sedi: deraf clarerer jeg D. V. Contingent til det islandske litterære Selskab , som snart er for
faldent til Betaling for indeværende Aar, og aflægger Dem i sin
Tid Regnskab for det Resterende.
Det lader til, at den mythologiske Strid endnu ikke er her
til Ende, da Prof. Baden vedbliver at indsende sine Pjecer mod
Nordens Oldsager og gamle Literatur; den sidste er en Slags
Paskil over Nials Saga (hvoraf en dansk Oversættelse udkom
ifjor ved Rahbek). Pjecen skal jeg sende Dem, saasnart Leilighed gives. Hans senere Smaaskrifter ere ellers recenserede
med liden Berømmelse i et af vor Literaturtidendes sidste
Nummere. Bladet Telegraphen vedbliver og at drage tilfeldts mod
ham og begge Brødrene paa en ublidere Maade. Gustav B.
har ellers faaet en lignende Hilsen i Lit. Tid., dog i Anledning
af hans andre Skriblerier, ligesom og i flere Blade; i den sidste
Tid har han dog forholdt sig ganske passiv. Den offentlige
Stemme har meget imod dette par nobile fratrum. Graters
Breve over den nordiske Mythologi og hans Gudeforsamling
ere for nylig udkomne i dansk Oversættelse ved en ung Skue
spiller Overskou, som ogsaa vil udgive et Tidsskrift under Navn
af Skandinaviens og Germaniens Fortid. I et af de sidste
Nummere af Goettinger Anzeigen (som D. V. vist faar Leilighed til at se) staar et Slags Recension mellem mig og T. Ba
den, hvori hans Anfald paa den nordiske Mythologi paa den
ene Side dadies, men den Dom dog afsiges: at vor Mythologi
ikke kan være skikket for Kunstnere. Om de svenske Kunst
værker, hvilke jeg har paaberaabt, siger Rec. i en Anm. »Sie
befriedigen schwerlich den Blick — sind eitle Spielerey« o. s. v.
Hvorfra ved han vel sligt? da han her maa dømme om det,
som han ikke har seet, ligesom den blinde om Farverne.
Ligesom T. Baden, i en af sine Pjecer, citerer den tydske
Rec. Goethe, nu for Tiden det germaniske Orakel, saa det lader
til (ogsaa efter Ordføiningen at dømme) at det bekjendte jurare
in verba magistri er ham en Hovedregel. De Hhr. sige, »at den
nordiske Mythologi er ligesaa ubrugbar for Kunstneren, som den
indiske og ægyptiske.« Jeg mener, at denne Sætning er lige
saa falsk, som overilet. Hine Mythologiers Charakter grundes
tildels paa Ideer, ganske forskjellige fra vore, om menneskelige
Skikkelsers Skjønhed, hvortil Klimatets store Forskjel især
maatte give Anledning, dels paa æthiopisk Phantasteri (indblan
det i den kaukasiske Ur-stammes Forestillinger), og tildels endeligen paa ældgamle urimelige Gudemodeller, som Præste
skabet havde strængelig paalagt alle Kunstnere at efterligne.
Intet af dette fandt Sted hos vore Forfædre, som vare af det
selvsamme ublandede Menneskeslags, som Grækerne, og havde
de samme Forestillinger om legemlig Skjønhed m. m., hvorfor
de ogsaa mutatis mutandis maatte have lignende Ideer om gud
dommelige Skikkelser i det hele. Dog — dette henkaster jeg
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kun løselig paa Papiret uden at have Tid til ret at udvikle
disse Tanker.
Portoens Kostbarhed nøder mig til at afbryde og indskrænke
mig for denne Gang til det vigtigste. — Dertil regner jeg Lings
og Forsells Kobberværk over de nordiske Guddomme, som jeg
ønsker snart maatte udkomme, ligesom og at de bedste Male
rier og Billedhuggerarbejder af denne Art, som hidtil ere frem
bragte i Sverige, maatte udgives i Kobber- eller Sten-tryk. Af
mit ganske Hjerte ønsker jeg det ædle gothiske Forbund til
Lykke med dets for hele Norden patriotiske Foretagender; gid
de maatte faa den heldigste Fremgang til vore fælles literære
Fienders Ærgrelse og Beskjæmmelse.
For Aftrykket af den Lingske Medaille (som ogsaa glæder
mig meget paa den brave og sindrige Digters Vegne) havde jeg
nær glemt at aflægge Deres Velbaarenhed min inderligste Tak.
Jeg henvendte mig til Secretaire Deichmann, som den
Gyldendalske Boghandels Eier, angaaende de til Stockholm be
stemte Subscriptionsexemplarer af min danske Eddas 1ste Del.
Mod Forventning hørte jeg da, at de ikke vare afsendte, fordi
de reelle Boghandlere der, med hvem han stod i Forbindelse,
ikke vilde paatage sig Indcasseringen af Pengebeløbet ved Ud
delingen til Subscribenterne. Kunde D. V. vel give ham ved
mig et godt Raad i denne Henseende, eller vilde De maaske
selv have den Godhed at paatage Dem denne Ulejlighed? I al
Fald behøvede Exemplarerne ikke at udleveres der, førend de
vare betalte. — Fra Hr. Pastor Bergwall har ellers hverken jeg
eller det isl. Selskab hørt Noget i den senere Tid.
Grater lever endnu i fuld Vigeur. Efter et Brev, som jeg
fik med Prof. Nyerup fra ham, agter han at udgive et nyt
Tidsskrift, tildels bestemt til den nordiske Oldtids Forsvar samt
vor Gudelæres Anvendelse paa de skjønne Kunster m. m.
Deres Velbaarenhed vilde behage at underrette mig om,
hvad det mig fra Dem tilsendte 1ste Hefte af Eddornas Sinnebildslara m. m. koster, at jeg kunde refundere Dem, hvad jeg
er Dem skyldig.
Tør jeg bede Dem være af den Godhed, ved Leilighed at
melde Fru Majorinde Alsing min ærbødigste Compliment. Fra
vore fælles lærde Venner her i Staden kan jeg hilse Dem selv
paa det indstændigste og forbliver med udmærket Høiagtelse
Deres Velbaarenheds
hengivneste og ærbødigste
Finn Magnusen.
E. S. Siden min Hjemkomst har det Scandinaviske Sel
skab ikke holdt nogen Forsamling. Saa snart det sker, skal
jeg ikke forglemme at melde D. V. ærede Løfte og Ytringer,
som uden Tvivl ville være det meget kjære.

P. Resens Efterretninger om Københavns Rådhuse«
Meddelt af O. Nielsen.

I Origines Hafnienses S. 170 siger Pontoppidan: »Stadens Rådhus var
i denne Periode (nemlig 1443—1536) på tvende Steder. Det forste, som lå
på Hjornet af Norregade og Klædeboderne, blev Anno 1492 ved Mageskifte
overladt til Kannikerne ved vor Frue Kirke, da det måske har været altfor
lidet til sådant Brug. Det kaldtes i de sildigere Tider efter en af sine Be
boere, som var en navnkundig Medicus, Asbacks Hus, hvor jeg selv i min
Ungdom har logeret. Dets Kældre vare usædvanlig store og stærke, såsom
de havde fordum været Stadens Fængsel. Dernæst blev anlagt et nyere
Rådhus på Hjornet af Norregade og Studii-Stræde, hvor nu er Bispegården.
Dog dette varede ikke længe, ti Kong Hans fandt det så belejligt og bekvemt
til en Universitetsbygning, at han forst lånte det af Magistraten på en halv
Snes År, siden blev det derved, uanset Magistratens Protestation, som til
forn er meldt lidt udførligere« osv. Tillige meddeler Pontoppidan Tegninger
af de to Bygninger, som de så ud i hans Tid. Det er ikke vanskeligt at
se, at Pontoppidans Beretning er fuld af Forvirring, ti når man efterser det
Brev, der udstædtes om ovennævnte Mageskifte 14921), nævnes deri, at
Kapitlet fik »den Københavns Bys gamle Rådhusgård liggende vesten og
norden fra samme vor Frue Kirke på et Hjorne, østen næst den Helligånds
Klosters Jord og Bolig«, og det er jo tydeligt, at ved Hjornegården vest og
nord for Frue Kirke ikke kan forstås andet end den nuværende Bispegård.
Pontoppidan har ikke lagt Mærke til dette, men ment, at den Ejendom,
Kapitlet erhvervede sig, var forskellig fra den, Universitetet fik, og hilder
sig i Modsigelse, idet han på den Måde må lade Byen i en Tid være uden
Rådhus, ja endog lader den afslå sit nyere Rådhus forend det ældre, idet
han S. 145 ganske rigtig udsiger, at hint 1479 overlodes til Universitetet.
Dog, vi vil ikke gå i Rette med Pontoppidan, uagtet sine mange Fejl er
hans Bog et uundværligt Kildeskrift for alle, der sysler med Københavns
Historie. Urigtigheden i hans Beretning er også indset af Kali Rasmussen,
der i Werlauffs Universitetshistorie 1850 Side 7 har meddelt følgende:
»Stadens ældste Rådhus lå på den nuværende Bisperesidenses Plads.

*) Trykt i Rørdams Kbnh. Kirker og Klostre Till. Nr. 77.
Danske Samlinger VI.

7

98
Hele denne Bygning — antiqua domus consulatus — indrommedes Univer
sitetet 1479. Studiestræde kaldtes derfor ved År 1419, 1450 og 1474 Råd
husstræde; 1424 Rathusstræde in parochia S Petri sita, dernæst gamle
Rådhusstræde (Pont. Orig. Hafn. S. 151, 198, 438, 440); skönt 1488, 1491
og følg, også blot Rådhusstræde. Senere var Rådhuset på Hjörnet af Nörregade og Klædeboderne indtil 1492, da det ved Mageskifte blev overladt til
Kannikerne ved vor Frue Kirke; det er dette Rådhus, som i Jordskyldsbogen
af 1498 kaldes det gamle Rådhus, hvorfor Byen fik andre Grunde til Veder
lag af vor Frue Kirke (Pont. Or. Hafn. S. 436, 448). Endelig blev Rådhuset
få År efter opført på Gammeltorv; dette kaldtes 1496 det ny Rådhus, Råd
husgården, Rådhuset (Pont. S. 436—38). Beliggenheden af dette Rådhus
angives temlig bestemt i Jordskyldsbogen hos Pont. S. 438 (»en Bolig ved
den nordvestre Side ved Rådhuset i det Stræde, som løber af gammel Torv
og neder til Kattesundet») og i et Dokument af 1525 (»det Stræde vesten
for ny Rådhushaven i St. Giemens Sogn» Pont. S. 200).« Kali Rasmussen,
der har set Pontoppidans ovenomtalte Modsigelse, har søgt at komme ud
af Forvirringen ved at göre Rådhuset på Klædebodernes Hjörne til det andet,
idet også han har overset Udtrykket i Mageskiftebrevet af 1492, en Art
Fejltagelse, som denne grundige Mand ellers såre sjælden begik. Derimod
har han Fortjenesten af först at have vist, at allerede 1496 det ny Rådhus
lå på Gammeltorv. At Udtrykket i Jordskyldsbogen om det gamle Rådhus
har Hénsyn til det på Hjörnet af Klædeboderne, er alene en løs Formodning,
ti der nævnes alene den Jord, som Byen fik i Mageskifte for det gamle
Rådhus, Uden ät der ér Tale ohti, hvor dét ligger. Derimod har mærk
værdigt nok L. Both i sin Københavns Beskrivelse 1865, uagtet denne Bog
ellers ikke meget udmærker sig fremfor Forfatterens andre løse, overfladiske
og upålidelige Skrifter, trådt Sandheden nærmere, idet han, som det næsten
synes, uafhængigt af Kali Rasmussen har eftervist Rådhuset på Gammel
torv åf Jordskyldsbogen 1496, og tillige udfundet, at det Rådhus, som Ka
pitlet fik 1492, var det samme, som det, hvori Universitetet havde Lokale,
og at det lå på Hjörnet af Studie- og Rådhusstræde. Som en Følge deraf
udelukker han Huset på Hjörnet af Klædeboderne og Nörregade fra Rækken
af Rådhuse, men fører unyttige Beviser for, at den Jord, som Kapitlet 1492
gav i Mageskifte, aldrig er brugt som Rådhus, noget, som ingen har påstået,
ti denne Jord lå på det andet Hjörne af Klædeboderne.
Ved nu påny at eftersøge de Kilder, der kan give Oplysning om dette
Emne, får man følgende Udbytte:
Förste Gang, Rådhusets Beliggenhed i Studiestræde nævnes, er udentvivl i
den Oplysning, at Hr. Hans Nielsen, der døde 16 Okt. 1400, til St. Jakobs Alter i
Frue Kirke gav 1 Gård i St. Peders Sogn nord for Rådhuset, med 1 Gård
imellem dem1). Nu vides, at det daværende Rådhusstræde og den tilstød
ende Side af Nörregade hørte til St. Peders Sogn, så en Gård nord for Rådhuset
må have ligget på Nörregade. Men nord for det antagne Rådhus i Klæde
boderne lå Saltboderne2), dér fortsatte Nörregade til Gammeltorv, og denne

x) SRD. VIII. 546 og Rørdam Kbnh. Kirker og Klostre 127, 196.
®) Saltboderne havde vel Navn af Gården Saltkarret, der var den anden
Gård på Gammeltorv fra Klædeboderne,
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Gades østlige Side lå vistnok til Frue Sogn og den vestlige til St. Peders Kirke,
så her kan Rådhuset ikke have ligget. Dernæst nævnes 1437 en Jord og
Grund »liggende norden næst Rådhuset, som det nu er i Kbnh. vesten
vor Frue Kirke i St. Peders Sogn«1) og 144* omtales en Grund sønden næst
Rådhuset og vesten for vor Frue Kirke i St. Peders Sogn2), hvilket ikke kan
være andre Steder end Norregade eller Studiestræde.
1446 nævnes en
Gård og Jord i St. Peders Sogn, norden næst Rådhusgården8). 1450 nævnes
i et Skøde »Jord og Grund og Stenkælder, liggendes i København i det
Stræde som løber fra Rådhuset og til det gamle Marked øster ved Gaden
norden næst den Gård, som Hans Vogn nu bor i»; endvidere »den Gård,
som Hans Henriksen nu bor, liggendes i Klædeboderne vesten næst forskrevne
Gård som Hans Wogn nu bor«4). Deraf ses, at Hans Vogn har bot op til Hjornegården mellem Klædeboderne og Norregade, og den førstnævnte Grund ligget
i den sydlige Ende af det nuværende Norregade, hvilken Ende da kaldtes
Saltboder, ti samme Grund nævnes i et Skøde fra samme År, som »den
Jord og Grund liggende i København i Saltboder, norden ved den Gård,
sont Hans Vogn nu bor, med de Kældre, som byggede er på forskrevne
Grund«5). 1463 omtales samme Ejendomme: »den Gård . . . ., liggende udi
vor Frue Sogn sønden næst Apostels Alters Jord til Saltboder og så på
den anden Side ud til Klædeboder0). 1464: »Stenhusgård og Grund ud til
Saltboderne og det Hus og Grund til Klædeboderne, som nu er i 1 Gård
og jeg selv ibor i vor Frue Sogn liggendes hart op til vor Frue Kirkes
Stenhus på Hjornet og sønden næst Apostels Alters Gård«17). Heraf ses, at
Rådhuset da ikke kan have været på Hjornet af Klædeboderne, hvilken
Gård her siges at tilhøre Frue Kirke.
Af Rådhuset, der, som vi har set, idetmindste fra 1437 og sandsynligvis ved
År 1400 har været den nuværende Bispegård, førte det nuværende Studie
stræde Navn af Rådhusstræde og det nævnes aldeles bestemt som Rådhus
stræde i St. Peders Sogn 1424, 1464, 1466, 1477, 14798), ligesom også alene
Rådhusstræde 1457, 1463, 1476°). Når samme Gade imidlertid 1485, 1489,
1493, 1496, 1516 kaldes gamle Rådhusstræde10) og 1504 det gamle Rådhus
stræde i St. Peders Sogn11), så er det tydeligt, at Rådhuset for 1485 er flyt
tet, ligesom det jo også i Mageskiftet af 1492 kaldes det gamle Rådhus.
1479 lånte Kongen en Del af dette Rådhus til Brug for Universitetet på 10
År, rimeligvis fordi man da var ifærd med at bygge et nyt. Da de 10
Aar var gåede, tog Borgemester og Råd det igen til sig uagtet Universi
tetets Modstand (»Borgemestre og Råd og nogle af eder [Borgere] toge det
gamle Rådhus vældelig fra Doktorerne og Mestrene der i Byen, som de

J) Københavns Dipi. Nr. 123. 8) Rørdam a.St. 130.8)Københavns Dipi. Nr. 133.
4)Ny d. Mag. 1.123. 5) smstds. 125. e)smstdsl56. Pontopp. sigerS. 198
altså urigtigt, at »Saltboder mod Norregade« 1416 og 1464 lå i St. Pe
ders Sogn, men det forholdt sig vel med denne Gade som med Norregade, at den vestre Side hørte til St. Peders, den østre til Frue Sogn.
’) smstd. 157. 8) Ny d. Mag. I. 157, 160, 181, 182, 183. Rørdam
Kbnh. Kirker og Klostre 132. °) Ny d. Mag. 1. 127, 156. Rørdam 130.
10) Rørdam 184, 231. Orig. Hafn. 198, 438, 440. u) Ny d. Mag. I.
184, 185.,
7*

100
havde til deres Nytte og Behov»), hvorfor Kong Hans i et Brev:af 15 Dec.
1491 formanede Borgerskabet at sorge for, at det kom tilbage, og vente,
til Kongen selv kunde komme tilstede og afgdre Sagen1). Følgen deraf
blev det næste År afsluttede Mageskifte.
Det er ikke rimeligt, at der de få År 1479 til 96 har været Rådhus
på noget andet Sted end hvor det lå det sidste År, og Rådhuset på Gammel
torv bliver således det, der byggedes, da det ny Universitet indtog det
gamles Sale.
Nu kommer det Sporgsmål frem: har Rådhuset da fra gammel Tid
altid ligget på Studiestrædets Hjorne? og vi vil til Besvarelse heraf finde en
Ytring, der alt foran er meddelt. I det Brev fra 1437, som Resen har op
bevaret, omtales en Jord og Grund »liggende norden næst Rådhuset,
som det nu er i København vesten vor Frue Kirke»; »Rådhuset, som
(□: hvor)’det nu er«, vidner om, at det ikke da kunde være så længe siden,
at Rådhuset var blevet flyttet til sit daværende Sted, og at man havde i
Minde et andet, der ikke var det mere. Og derved kommer vi da tilbage
til Pontoppidans Fremstilling efter Resen af det forste Rådhus på Hjornet
af Klædeboderne og Nørregade, som vi ikke kan give nogen anden Plads i
Rækken end for an det i Studiestræde, og vi tor på Resens Avtoritet, der
levede 200 År efter at det efter vor Antagelse var flyttet, og i en Tid, da
Traditionen var langt stærkere end nu og da han, som beklædte den hdjeste
Plads i Stadens Styrelse, havde Adgang til langt flere Oplysninger om dens
Fortid end nogen anden, fuldt stole på, at man idetmindste på hans Tid
vidste af, at der havde været et ældre Rådhus i Klædeboderne. I den
gamle Jordebog, der er forfattet 1375—89 (sidst trykt i Københavns Diplo
matarium Nr. 75) nævnes S. 103 i Tyskemannegade en Frue Kirkes
Jord nærved Rådhuset.
Tyskemannegade kaldtes senere Suderboderne
(sammesteds Nr. 84), hvilket Navn siden ændredes til Skoboderne, hvoraf
endnu Navnet Skovbogade er tilbage. Tyskemannegade, der egenlig da var
det samme som nu Vimmelskaftet, som gik lige til Bjornebrogade, nu
Købmagergade, var altså Fortsættelse af Klædeboderne. Den ovennævnte
Jord er den forste, der i Jordebogen nævnes som liggende i Tyskemanne
gade, og idet den nærmest foran nævnte Gård i Klædeboderne siges at
hedde Sudervrå eller at ligge ved Sudervrå, ses disse Ejendomme at have
ligget nær ved hinanden. Rådhuset har altså da enten ligget i Klædebod
erne eller i den derved nærmest liggende Del af Tyskemannegade. Men der
ved komme vi ikke til, at det kan have været Hjornehuset ved Norregade (Salt
boderne), med mindre Klædeboderne da kun har været bebygget på Gad
ens nordre Side, og der mellem Hjornehuset og Tyskemannegadens Begynd
else har været åbne Pladser. Der kunde jo være den Mulighed, at Resen
og andre, der har vidst, at det ældste Rådhus lå i Klædeboderne, som det
så ofte går, har udpeget en bestemt anselig Gård dertil, uden at der var
andet end Gisning, der talte derfor, men jeg skal ikke nægte, at enhver
Forklaringsmåde, der kan give Resen Medhold, har det storste Krav på
Troværdighed.
Følgende Afhandling af P. Resen findes i Afskrift blandt hans Samlinger til

) Trykt i Rørdams Aktstykker til Universitetets Historie S. 129.
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Københavns Historie i Rådstuearkivet og beskriver de tre Rådhuse, Staden
havde haft til 1681. Det daværende, der så udførligt beskrives, brændte
1728, og på dets Plads opførtes et nyt, der er beskrevet i Vitruvius, Hafnia
hodierna, Danske Atlas og flere Steder. Efter dettes Brand 1795 flyttedes
Rådhuset til sin nuværende Plads og indviedes 1817.

Det forste Rådhus i København er uden al Tvivl ved da
værende Byens Magistrat til den Brug forst grundmuret op
bygget, hvilket Rådhus lå efter daværende gamle Københavns
Storrelse midt udi Staden, straks ved Gammeltorv, som er det
forste Torv her i Staden, på Hjornet af Klædeboderne til Nørre
gade, hvilket Mester Adam Daniel Asback, Bartsker, nu ejer
og bebor, og kaldes samme Rådhus i efterfølgende gamle
Rådhusets Mageskiftebrev gamle Kopmanhawen Bys Radhus,
og er der fra Rådhuset snart midt ud på Gaden i Klædebod
erne under Gadens Bro og Rendesten en gammel gevelt
[hvælvet] Fængselskælder, så hoj, at en Karl kan derudi stå,
og er den i Breden 3 Al. 1/2 Kvartér, og er Indgangen dertil
ud til Norregade igennem en anden Kælder (som skal gærne
have været Stads- Vin- og Øl-Kælder), hvor denne Fængsels
kælder ligger ud i synder i Klædeboderne med 2 Dore for,
og har der været et Skillerum midt udi, så at der har været
2 Fængsler, og i det som ligger til Norregade har været et
Vindve, men i det andet intet Vindve.
Dette Rådhus blev År 1492 mageskiftet fra Byen til vor
Frue Kirke, ved hvilket Mageskifte vor Frue Kirke fik det
gamle Rådhus, og vor Frue Kirke derimod afstod til Staden
det Stenhus, som ligger på Hjornet tvært over fra del gamle
Rådhus ud til Gammeltorv, hvilket nu Jakob Eskenberg ejer
og bebor, og blev det Hus siden en Residens for Byskriveren,
hvilken Residens Henning Nielsen som en Byskriver forst be
boede1).
Mester Daniels Hus i Klædeboderne ældste Pergaments
Brev er dateret 1548, 13 Nov., og er skødet af Rektor og Profes
soribus til Kristen Jensen, Borger i København, og gives efter

J) Herefter følger Afskrift af de to Mageskiftebreve af 6 og 13 Avg. 1492,
både Byens og Kapitlets, men da det ene af disse er trykt i Rør
dams Kbnh Kirker og Klostre Tillæg S. 106—108, forbigås de her.
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dette Brev årlig Jordskyld deraf 15
danske, og nu giver
Mester Daniel deraf årligen til Universitetet 5 Rdl -1
Ovenbemeldte Byskriverens Residens, som lå ved Saltkar
ret2) imod Gammeltorv og ved Mageskifte for det gamle Råd
hus er kommen til Staden og til Byskriverens Residens, er
solt fra Staden År 1615 for 700 Rd. til Peder Kristensen
Kræmmer efter hosfølgende videre Skødes Indhold:
Vi Borgemestre og Rådmænd udi København, Peder Mad
sen og Isak Coruitzsen Bys Kæmnere sammesteds, göre alle vitter
ligt, at eftersom det Stenhus liggende østen for Gammeltorv
på det sydvest Hjörne med Klædeboderne, hvilket af Arilds
Tid har været en Residens til Byskriveren her i Byen, som nu
på Bjælker, Lofter, Mure og i andre Måder storlig bygfældig,
strækker i synder til Hospitalets Bolig ud til Gammeltorv, Salt
karret kaldet, og efterdi Byen desforuden nu påhænger stor
Besværing og Udgift til det gamle Vejerhus og anden Byens
forfaldne Ejendom at bygge og ved Magt holde, da har vi med
samtlig Råd og fri Vilje solt og afhændet og nu med dette
vort åbne Brev sælge og aldeles afhænde fra os og vore Efter
kommere Borgemestre og Rådmænd og Byens Kæmnere på
Byens Vegne til ærlig og velforstandig Mand Peder Kristoffersen, Kræmmer, Borger her sammesteds, hans Hustru Kirstine
Jensdatter, begge deres Born og Arvinger forskrevne Stenhus
med Jord, fri Grund og Bygning for 700 Rdl., hvilke han har
forsikret Peder Madsen Kæmner på Byens Vegne til Fremtarv at skal udsætte på Rente, som han med sit Regnskab
videre forklare skal. Ti hjemle og tilstå vi hermed forskrevne
Peder Kristoffersen, hans Hustru, begge deres Born og Arvinger
forskrevne Stenhus med Jord, fri Grund, Hus og Bygning udi
sin Længde, Vidde og Bredde, oppe og nedre, eftersom det nu
på alle Sider indmuret, bygget, begrebet og forefundet er, at

*) I et Hdskr. (A. M. ’ Kvart Nr. 879), der er forfattet 1600 og
nogle og 30 af Professor Hans Rasmussen Brokmand (if. H. Rørdam)
og meddeler Efterretninger og Uddrag af Skøder på Universitetets Grunde,
beskrives denne Gård 1591: »På Hjornet af Klædeboderne ud med Siden
til Norregade er et Stenhus muret af Grunden med en Kælder under.«
9) Saltkarret nævnes i Jordebogen 1582 som Hospitalets Gård på* Gammel
torv, der ydede årlig 16 JC.
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have, nyde, bruge og beholde til evindelig jordfri Ejendom eje
og beholde skulle, og kendes vi os og vore Efterkommere
Borgemester og Råd og Byens Kæmnere på Byfens Vegne ingen
ydermere Lod;1 Del eller Rettighed at have Udi eller til for
skrevne Stenhus, Jord og Grund, fordi Peder Madsen er her
for på Byens Vegne fornojet og forsikret, som for er meldt;
derfore, om så skede, det vi dog ikke formode, at forskrevne
Stenhus, Jord, Grund, Bygning eller nogen des rette Tilbehøring
hleve forskrevne Peder Kristoffersen, hans Bustru, Born eller
Arvinger udi nogen Dom og Rettergang for vores Vanhjemmels
Brøsts Skyld afvunden og fradomt, da tilsige vi hermed for
os og vore efterkommendes Borgemestre, Råd og Bys Kæm
nere at vederlægge forskrevne Peder Kristoffersen, hans Hustru,
Bom og Arvinger med et andet så godt og velbelejligt Sten
hus på jordfri Grund og Ejendom her i København eller fuldt
Værd i den Sted inden 6 samfelde Uger derefter og holde det
dennem skadesløst i alle Måde. Til Vidnesbyrd have vi Borge
mestre og Rådmænd med Vilje og Vidskab ladet hænge vores
Stads Sekret hos forskrevne Kæmneres Besegling hierneden under.
Givet og skrevet udi København den 8 Maj Anno 1615.
Det andet Rådhus lå tvært over fra vor Frue Kirke på
Nørregade ved Hjornet af Studiestræde, hvor nu Bispegården
er, som kan sluttes af disse tvende Skøder, som her efterfølger,
af hvilket det ene er af Dato 1437 og det andet dateret 1446:
[Her findes de to Skøder, der omtales i Indledningen og
som nu er aftrykte i Københavns Diplomatarium Nr. 123 og 133].
Heraf slutter jeg, at ved Rådhuset, som har da været på
Hjornet udi Nørregade til Studiestrædet, som er Halvdelen af
nuværende Bisperesidens, har denne ovenbemeldte Grund været,
hvorpå i en Linie med Rådhuset ér bygget den nederste
grundmurede halve Del ned ad NOrregade til Norreport, hvil
ken Bygning tilsammen er nu Bisperesidensen, og kan endnu
ses, at den nederste Del er til den forrige Del muret, og har
den nederste Del Kampesten til Grund, hvilket den øverste
Del ikke har; desforuden har denne nederste Del en Inskrip
tion, hvilket den øverste Del,; som var Rådhuset, ikke har.
Inskriptionen er denne*
Anno milleno quingenteno duodeno
conditur hec edes doctis aptissima sedes,
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antistes moritur Roschildensip, sepelitur
illic morte comes Jacobo cum fratre Johannes
elligitur Lago præsul. pietatis imago,
huic cum succedit clerus devotus obedit,
Sclavi cum Dacis componunt federa pacis
Dacia letatur pax quia tuta datur
Hec et plura lege sub principe facta Johanne.
Quid referam pluris? princeps est janua juris,
expers ille paris est dominusque maris1).
Ved den østlige Side af denne Inskription står et Effigies
med to Bogstaver A. F. og et; Våben. A. F. betyder Anders
Friis, hvis Våben er det, som derhos står. Anders Friis til
Sløsdorf var Cantor Hafniensis, Magister artium Hafniensis og
Rector Academiæ Hafniensis År 1500, 1504, 1511, 1512, 1513,
hvorom Er. Vindingii Academ. Hafniensis kan læses Pag. 58.
Denne Anders Friis har 1512 ladet bygge den nederste Del
til dette gamle Rådhus, hvilket fornemmes af bemeldte In
skription, som derpå står, _og har gjort af det gamle Rådhus
og denne tilfojede, Rygning et. Lectorium ; eller Auditorium academicum, hvilket blev kaldet efterfølgende År 1513 Universitas
generalis studii Hafniensis, udi hvilket År Doktor Peder Albretsen var dette Universitatis generalis studii Hafniensis ViceCancellarius og tillige Rådmand i København, hvoraf hoslig
gende Stræde kaldes Studiestræde. Han har derforuden tilforn
År. 1500 ladet bygge Rochi Kapel ved vor Frue Kirke, hvilket
bevises med nogle gamle Vers, som findes herom i sælandske
Bispes Stiftskiste optegnede med min sal. Farfaders Dr. Hans
Povlsen Resen, fordum. Biskop i Sæland, egen Hånd:
M.:D. quando datur, Christo preaul tumulatur,
dum Roschildensjs Nicolaus2) nomine, mensis
quando November erat iustius, ut preerat
trina nimis sane, quum regna regente Johanne
Te deus autore, qui tis [?] stat matris honore
; Hic chorus inicium fertur habere suum,
*) Pont. Orig. Hafn. 144—45 Jfr. Resens: Inscriptiones Hafn. 247—48.
Her er lidt Plads iben til nogle Ord, som han ikke har kunnet laese,
men ovenfor har tydet.
’) Biskop Niels Skave. (f 1500)
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Quo domino, placeant' cuncti, qui celica psaltant,
Quam dedit ipse strui Fris1) et amore sui2).
Til des storre Bekræftelse, at hvor nu Bispegården [er]
har tilforn været det gamle Rådhus, har jeg fundet disse Ord
skrevne i en Bog: Ædis episcopalis fuit olim vetus curia civi
tatis, deinde sub rege Johanne lectorium siue auditorium
academicum A. D. 1512, post vero Lutheranam reformatio
nem facta est habitatio episcopalis. Sr. Erasmus Vinding, As
sessor i Hbjeste Ret, har mig berettet at har læst iblandt
Universitetets Papirer, at K. Kristjan I skal have gamle Byens
Rådhus til Universitetets Brug År 1491, men i Kongens og
Dronningens Fraværelse tog Borgemestre og Råd i København
det med Magt tilbage igen, hvorudover År 1492 blev Esbern
Skave [læs: Skriver] proconsul ved Kongens Brev i almindelige
Herredage uødt til at skaffe Universitetet det igen3).
Da det gamle Rådhus på denne Måde er blevet et Auditorium
academicum, har der været [en Indgang?], søm kan endnu ses paa
Bygningen, hvilken Indgang er forandret År 1583, da samme
Hus var en Bispe-Residens, og er da gjort , en Indgang og Ind
kørsel til Bisperesidetisen udi Studiestræde, hvilken den Dag,
idag endnu er, ti År 1583< da Dn Povl Madsen var Bisp, lod
Kristoffer Valkendorf til Glorup, da kgl. Majestæts Renterne*
ster, siden Hofmester, bygge og forbedre Bispegården ved vor
Frue Kirke med det ny Gavlhus og andre Huse og Bygninger
ned ad Studiestræde, hvilket står optegnet i den sølvbeslagne
Bog, hvorudi Københavns Privilegia ere indskrevne, hvilken be
meldte Valkendorf selv gav til Råd stuen.
Tværs over fra Bispegården på det andet Hjorne i Studie
stræde til Nørregade har min Morfader Dr. Peder Vinstrup,
fordum Bisp i Sæland, ladet År 1598 opbygge et grundmuret
Hus med hvælvede Kældre og Jærndore for Kældren, på hvil
ken Grund tilforn stod et Hus med Lervægge og Stråtag.
Dette Hus og Gård fik min Fader Dr. Hans Hansen Resen, da
Theologus her på Akademiet, siden Biskop i Sæland, efter min

*) Anders Friis.
a) Er efter en anden Optegnelse af P. Resen meddelt af H. Rørdam i
Københavns Kirker og Klostre S. 162.
•) Se Indledningen.
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Mormoders sal. Anne Eisenbergs Død, og lod han samme Gård
forbygge År 1647, eftersom den var meget forfalden. Siden
har Vitus Bering den ejet og1).
Det tredje Rådhus ligger nu midt imellem det gamle og
ny Torv. Dette Rådhus i sig selv, i hvilket År det er bygget,
vides ikke, men det kan sluttes, at det må være bygget
enten sidst i Seculo 1400 eller og forst i det Seculo 1500, efterdi
Staden skilte sig af udi År 1492 med det allerældste og forste
gamle Rådhus på Hjornet af Klædeboderne, og År 1512 havde
Staden og alt skilt sig af med det andet Rådhus på Nørre
gade3). Ellers at dette Rådhus var til 1586, kan fornemmes
af den Liniedansers Historie, som skede i samme År fra vor
Frue Spir til Rådhuset, hvorom i vor Frue Kirkes Beskrivelse
videre meldes. Dette Rådhuses Figur, hvordan det har været
af Begyndelsen, kan ses på Københavns Tavle År 1596.
Til dette Rådhus at bygge har Staden haft en Teglovn
straks udenfor Byen, som ligger i Ladegårds Mark, hvilken
Hr. Statholder Kristoffer Gabel købte af Staden til at få al
Ladegårdens Mark til sig, og det skede År 16..8). Og de
Folk, som arbejdede i Teglovnen, bode i Teglgårdstræde her
i Staden. År 1566 var endda denne Teglgård i Brug, og År
1583 havde Staden to Teglovne, en gammel og en ny. Siden
er dette Rådhus forbedret og siret med to Tårne og Spir med
Kobber betækte, med Gavlene og ny Vindveskarme af hugne
Sten, så og med en Altan ud til Nytorv på en Hvælving,
hvorudi står Kong Kristian den fjerdes Navn, og er Al
tanen betækket med Bly, hvilket er sket År 1605, efter
Stadskæmnerens Regnskab for det År, hvorudi står, at det ko
stede 1996 Dir., uden Tvivl at forstå, forsåvidt Kæmneren der
til har udlagt, men hvad Blytækkere, Stenhuggere etc. (!);
hvilket Årstal er i hugget Sten på Tårnet ud til Gammeltorv
over Doren under Solskiven, hvorunder på Torvet er en lang
Jærnstang, hvor på Enden er en Jærnpande; derudi er i for
dum Tid optændt Ild til Lysning om Natten for Vaglen på
Rådstuen. Udi denne Jærnpande efter Kgl. skriftlig Befaling
*) Denne Sætning er ikke fuldført.
’) Om Misforståelsen se Indledningen.
8) Teglgårdsvangen, som Gabel købte, lå imellem Peblingesøen og Farimagsvej og tilhørte fra 1698 den senere Blågård.
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af Dato 1663, 17 Nov. har Slotsfogden Jokum Waltpurger det
afslåede Hoved af Korfits forrige Ulfeldts Effigie opsat, så at
Hovedet kunde vende sig imod Løvestræde, hvor han havde
sin Gård, da han her bode. År 1505 købte Ambrosius Bog
binder, Borgemester, tre Trappestene, som ligge for Rådstuens
Dör den Dag idag er1). Disse tre Trin er med Deller bedæk
kede noget vide ud i Trinet for des mageligere Gang og det
År 1670. Dog findes alle tre Stene derunder endnu.
År 1635 er det Gadeværk ved Rådhustrappen ud til Gam
meltorv bekostet, og vog det 3*1* Lispund og 6 Skålpund, å
Pd. 15
er 285 Sietdaler.
År 1668 udi April Måned blev det Galleri på Rådstuen
gjort efter mit Angivende, hvorpå Præsident, Borgemester og
Råd står, når Hans Kgl. Majestæts Mandater bliver for Borger
skabet oplæste, hvilke dertil bliver advarede Dagen tilforn ved
Rodemestrene i hvert Kvarter, og har i samme Galleri Råd
stueskriveren og sit Galleri for sig ved Rådhusdoren, hvorudi
han står og oplæser kgl. Majestæts Breve og Befalinger for
Borgerskabet i Magistratens og Borgerskabets Nærværelse. Til
forn stod Magistraten på nogle gamle og svage Bænke, hvilke
Bænke endnu på Rådhuset findes, hvorpå Folk, som har noget
på Rådstuen at forrette, hviler sig.
År 1674 in Augusto gav forrige Rigens Kansler Griffen
feld, nu Schumacher, til Københavns Rådstue de danske Kongers
Effigies fra Kong Dan til Kong Kristjan IV inclusive.
År 1674 in Decemb. gav han og til Rådstuen et stort
islandsk Horn med Sølv beslaget.
Han gav og til Nyårsgave udi Jan. 1676 detskönne Sejer
værk, hvorpå hver Time efter hver Times Slag en af efterfølg
ende 12 Psalmer høres:
Af Dybsens Nød råber jeg til dig.
Af Höjheden oprunden er.
Krist lå i Dødens Vånde.

*) I en Afregning, som Hans (ikke Ambrosius) Bogbinder 1505 gjorde
med Byen, hedder det (»Magistratens Vedtægtsbog» Bl. 1): »Item ther
vt offwer bliffwer byen hanum om xij marck skyllig for the trappestens,
som ligge for den nyé raadstwe. Thette kommer borgemestere oc radt till
at betale».
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Fader vor udi Himmerig.
j:
Fra Himlen hojt komme vi nu her.
Hvad kan os komme til for Nød.
Jeg råber til dig, o Herre Krist.
Jeg vil mig Herren love.
Når min Tid og Stund er forhånd.
Sjunge vi af Hjertens Grund.
Som Hjorten med Torst befangen.
Vor Gud han er så fast en Borg.
For dette Værk at opsætte, stemme og vedligeholde blev
akkorderet med Mathias Sorensen Urmager 1676 den 8 Marts.
År 1647 den 9 Jan. gav Lavrids Eskildsen Rådmand et
stort Slag-Sejerværk til Rådhuset, som står i det norderste
Tårn, som havde sine Visere til alle fire Sider af Tårnet, men
nu ikkun en i den norderste Side, og var M. Hans Stenbuch
daværende Sejermager (Mag. Christierni Stenbuchi, professoris
Hafniensis Fader) den forste Sejermager, som det stillede i
god Skik, og fik siden årligen af Staden for at holde det ved
lige 30 Sidir.
Ved Rådstuen på det Kammer, hvor Rådstuens og By
tings-Bøger bevares, i Skabet findes disse Antikviteter:
År 1542 har Kong Kristjan III hojpriselig Ihukommelse
givet til det danske Kompagni en forgyldt Sølvkæde med en
forgyldt Papegoje derudi hængende, på hvilken ene Side er
Kong Kristjan IH’s Effigies med Glas bedækket og på den an
den Side en Kalcedon; på Stenen står J. S., uden Tvivl er
det Guldsmedens Navn, og på den anden Side af Grenen ovenbemeldte Årstal, hvilken Kæde øg Papegoje vejer 26 Lod og
11/«1 Kvintin.
Årligen efter Pinsedagstider skøde Adel og Borgerskabet,
ja undertiden Kongen selv til en Papegoje opsat på en hoj
Stang uden Vesterport, og når dette skede, da hvo der vandt,
blev kaldet Papegojekonge, og han skulde bære den om sin
Hals den Dag fra Stedet, hvor de skød i så Måder tilmåls,
ind i det danske Kompagni, hvor blev holdt den Dag et Gæste
bud, som kaldtes Papegojekongens Gæstebud, hvorom videre
kan liæses i dét danske Kompagnis Forklaring. Denne Kæde,
siden [i] det danske Kompagni nu ikke bruges enten sådanne
eller andre Gæstebud, er på Rådstuen i Gæmme hos efterfølg-
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ende Dronning Dorotheas ovenpå det Kammer, hvor Rådstuens
og Tingets Protokoller, Skifteboger og Pantebøger etc. bevares
i Skabe dertil omgjorte og gjorte År 1677. Udi ovenbemeldte
År 1542, da bojt bemeldte Konge gav denne Kæde til det
danske Kompagni for dem, der kunde skyde vel, og dermed,
når Behov gjordes, kunde forsvare Voldene for Fjenden, lod
han og kalde og fordre her til det danske Universitet her i
Staden en fornemme Theologum fra Vittenberg D. Johannes Machabæus Scotus til at undervise Ungdommen på Akademiet til
at forsvare Religionen imod dens Fjender.
Hvitfelds Dan.
Kron. Pag. 1529.
Udi År 1557, forend Christianus III døde År 1559 Ny
årsdag (Hvitfeld P. 1554), gav Dronning Dorothea, som var
Hertug Magni af Saxens Datter og blev gift med Christiano III
Konge i Danmark etc. udi År 1525 (Ar. Hvitfeld Dan. Kong.
Krøn. in Fol. Tom. 2. Pag. 1287. 1397) til Københavns Råd
stue et Sølvsmykke forgyldt, af efterfølgende Form og Storhed,
udi hvilket den nederste aflange runde Sten er en Ametyst,
den øverste firkantet, den store runde i Phoenix og den af
lange runde kantede, som er på den venstre Side af det sak
siske Våben, ere Safirer; den Sten, som er hvid, er en
vemisk (!) Diamant, de 9 runde Perler, som ses i samme Smykke,
er norske Perler betydende gærne de 9 Sysler, hvilke ellers
de 9 Hjerter i Danmarks Våben betyder. Dette Smykke findes
endnu i År 16 .. på Københavns Rådstue udi god Forvaring, og
blev det givet til Brude dermed at smykke1).
Stenene i dette Smykke kan have sådan en Betydning, at
den øverste Sten betyder Gud, som er over alle Ting udi den
runde Verdens Kres, som betegnes med den runde Sten i
Ornen, samler fra alle Hjørner tvende (som gives tilkende ved
de 2 Fugle) at skal ved Ægteskab være 2 (2 Stene ved Sid
erne af Våbnet), som skal leve sammen, indtil den morke
Død (den morke Ametyst som er i Enden af Smykket) skiller
dem ad.
At den ene Sten, som er på den hojre Side af Våbnet, er
*) Herefter er ladet Plads åben til en Tegning af Smykket, som Resen
selv har udgivet i Descriptio Samsoæ 1675 S. 62 og 63 tilligemed en
Beskrivelse på Latin.
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en Diamant, hård og hvid, bemærker, at Manden skal være i
Huset som en Diamant, den fornemste, hård og mandhaftig,
hvid o: med Hellighed, Skikkelighed og Forstand stå sit Hus
for. Den anden Sten på den venstre Side af Våbnet er »ophefven« og kantet, betyder, at Kvinden skal ved Barnefødsel
have stor Smerte, Kors og Bedrøvelse. Hvad Formen er anlangendes, som er som en Dor for et Hus, da ikke alene ved
Ægteskab begynder en at holde Hus, men endog for Ægte
folk, der lever med hinanden, er Ægteskab en Dor til
Himmerig.
På den anden Side af dette Smykke er efter de gamle
Romeres og de Grækeres Manering en sær lang Hægte til at
fæste samme Smykke på Brudens Klædebånd, som kaldtes af
de gamle Romere Fixula og siden Fibula, Sabinis Fifula, instrumentum connexioni aptum, og eftersom der er adskillige
Slags Fibulæ (nemlig simplex og mixta: simplex er enten civi
lis eller og medica; civilis er enten architectonica eller og
chirjirgica; mixta kaldes gymnastica sive comica, hvorom Jo
hannes Rhodius, født i København, men død i Padua i Italien,
en meget lærd Mand, har skrevet en skon Traktat på Latin,
trykt til Padua 1639 med Titel: de Acia), da er denne Fibula
civilis vestiaria, hvilken, som Isidorus de originibus lib. 29
cap. 31 [siger], pryder Kvindernes Bryst *etc. Dette samme bekræfter
og en gammel skreven Bog, som findes udi Ambrosiana Bibliotheca til Milano. Disse Fibulæ vare i gamle Dage gjorte af
Jærn, Messing, Sølv, Guld og andet Metal forgyldt, og regnes
de iblandt Kvindfolkenes Smykker af Placidus Luctatius Thebaid.
7 V. 658, Thomas Dempsterus og Prudentius lib. 2 in Syrn.1)
hvilke der opregnes disse:
.... Grinalis acus, redimicula, vittæ,
fibula, flammeolum, strophium, diadema, monile.
Petrus Faber er også i samme Mening og derfor fører
disse keiserlig Rets Ord: Fibulæ ornamentorum magis quam
vestis sunt, hen til Kvindfolkenes Smykke og Prydelse (Semestr,
lib. 1. cap. 16 de aur. et arg. leg.) Og vare sådanne Smykker
i gamle Dage med Ædelstene og Perler som en Opmuntring
til Dyd besatte, hvilket erfares af Virgilius, som Æneid. 5 V.
312 skriver:
‘) o: Psychomachia, V. 448—49.
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lato quam circumplectitur auro
Balteus, et tereti subnectit fibula gemma,
og af Statius Thebaid. 7 V. 658:
. fibula rasilis auro
Taenariam fulva mordebat jaspide vestem.
Nok af Claudianus:
Collectæ tereti nodantur jaspide vestis.
Så og af Papinius:
ignea gemmis cingula.
Omsider af Trebellius Pollio hos Zenbium: Ad conciones
galeata processit cum limbo purpurea gemmis dependentibus
per ultimam fimbriam media etiam cochlide veluti fibula mu
liebris adstricta, brachio sepe nudo, hvorudi ved cochlide for
stås Perler. Og synes da nu fibularum aurearum et gemma
rum Oprindelse at findes udi den hellige« Skrift, hvor Gud har
befalet den ypperste Præst at bære sådan Prydelse på sit
Bryst, hvilket Kongerne har efterfulgt, og siden Kejseren, og
på det sidste er det kommet til gemen Brug. Hvad fibularum
Form er anlangendes, da var sådanne fibulæ i gamle Dage
mesten Del halv runde, som det er og nogle ganske, herom
kan læses bemeldte Rhodius de acia cap. 5 a pag. 14 ad
pag. 50., og kan ikke alene af dette Smykke fornemmes, at
fibularum Brug har været hos de danske, men og ses det
samme af Dr. Ole Worms (som af vores Fædreneland meget
har fortjent ved hans store Flid med at opsøge danske Anti
kviteter) Tractat de prisca Dan. poesi, hvor han ved Torn,
som ellers betyder på dansk det samme, hvilket Latini kalder
spinam, forklarer fibulæ in zona acciculam.
År 1613 har Borgemester Mikkel Vibe givet til det danske
Kompagni fire Sølvbægere med Låg på, som vejer .... . . , og
står hans Navn, Våben og Årstal derpå.
År 1582 lod Kristoffer Valkendorf til Glorup, kgl. Maje
stæts Rentemester, på sin Bekostning udskrive Københavns
Privilegier på Pergament in Folio med sådan en Hånd, at
ingen skal andet [tro], end det er Kobbertryk, og det forste
Bogstav på hvert Privilegium er med Figurer konsteligen og
sirligen skrevet, at det ligner Kobbertryk, og er denne Bog
af ham givet til Borgemester og Råd på Rådstuen, Københavns
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By til Ære og Magistraten til en venlig Kærligheds Tegn.
Derforuden har han og ladet skrive én anden Bog på Magi*
stratensLon, Stadens Rente og Indkémster, både inden Porten
og uden Porten, nok på Rente og Indkomst som ligger til vor
Frues, St. Nikolaj og Hellig Gejstes Kirker, til vor Frue Skole,
Hellig Gejstes Hospital, så og til Prædikanterne; item til fat
tige husarme, hvilken Bog han også har givet til Rådstuen.
År 1612 blev forst begyndt på Rådhuset at boldes Bryl
lupper, og blev givet for hvert Bryllup 20 til 23 Daler.
Af Rådhuset for Borgerskabet og menig Mand forkyndtes
den . . . Aprilis1) 1629:
1. Kong Kristoffers Privilegier, som er Københavns al
mindelige Byret.
2. Kong Hanses Privilegier til Enden.
3. Af Kristjan IV’s Reces de Dato 1615 disse efterskrevne
Artikler, Byens Skik og Vilkår mest bekvemmendes, som er
forst:
11.
Om Krudt og Salpeter ikke at udføres.
12.
Om gjort Guld, Sølv og Kedelkobber ikke at udføres.
20.
At [ingen] fremmed eller udlændisk må nogen Vin udi Køb
stæderne indlægge der siden efterhånden at udsælge.
24.
Om Gældsbreve at fornoje.
25.
Om den der ligger Bom ihjel.
28.
Om Bryllupperne udi Købstæderne; på denne Artikel synes
ikke utjenlig at skulle følge den hele Forordning om
Bryllupper, Barsler og Begravelser sub dato Hafnia d.
1 Maj Anno 1624.
30.
Om dem som flytter af Riget at efterlade den sjette
Penning.
*) Altså vel på Søgneting efter Påske.
sket en eller to Gange om Året.

Formodenlig er sådan Oplæsning
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31.
Om Certification på hvis der udskibes.
35, 36 og 37.
Om Alen, Vægt og Tøndemål.
38.
Om Skomagere.
44.
Om Betlere.
4. Hvad sig Søretten belanger, da efterdi den er udi
Tryk at bekomme, dertilmed udi idelig Brug hos dennem så
vel som segler, som ellers t’.I Søs trafiquerer, synes nu om
stunder ikke fornøden at oplæse.
5. Eftersom her udi Byen endnu findes mange ulovlige
Ildsteder, uanset Hans Majestæts strenge Befaling derimod ud
gangen såvelsom mangfoldige Påmindelser derom skete og hørte
ere; da, efterdi Somren er udi Hænder, så at hver kan dertil
fornøden Sten, Kalk og Ler til Købs bekomme og i Forråd for
skaffe, skal enhver, det vedkommer, endnu til Overflod hermed
være påmindet, samme deres ulovlige Ildsteder, Køller og Bag
erovne selv at nedbryde lade, og så lovlige og velforvarede
igen med forderligst lade opsætte, så éj nogen skadelig Ildebrand
deraf kunde være at besporge, hvorom at erfare nu til St.
Hans Dag Midsommer Visitation og Hussøgning skal anstilles, og
dersom endda befindes, at [af] Husherrerne eller de, som samme
ulovlige Ildsteder, Køller og Bagerovne vedkommer, Hans Maje
stæts nådigste velmente Befaling uagtet til dets Reparering
med Tilførsel og Forråd af Sten, Kalk og Ler ingen Begynd
else at være sket, men sligt endda som tilforn udi Vejret hen
slaget haver, da skal slige ulovlige Ildsteder, Køller og Bager
ovne efter hojstbemeldte kgl. Majestæts Vilje og Befaling, i
hvem de tilhører, ej alene af de tilforordnede Mænd blive nedslagne,
men de skyldige, som Byens Jurisdiction ere undergivne, derforuden
deres Bøder udgive; når som og Forsømmelsen findes hos Hus
herren, som noget Hus har bortlejet, hvor forskrevne Ildsteder
uden Fare efter Danemænds Besigtigelse ikke kan blive bestå
ende, skal det dem, som Huset udi Leje har, være frit fore
derpå at lade fly, og hvis derpå efter lovligt Bevis bekostes,
udi Huslejen afkortes, hvormed Husherren sig at lade noje af
Danske Samlinger. VI
s

114

Borgemester og Råd, om han ellers ikke vil, skal blive tildomt, hvorefter enhver må vide sig at rette.
6. Om Fremmede at herbergere.
Ingen skal sig understå nogen udlændiske fremmede at
herbergere, uden de det den samme Dag eller Aften efter kgl.
Majestæts Mandat ved Gæstens Navn og Tilnavn, hvorhen, med
hvad Besked og hvad hans Bestilling her er, Byfogden til
kendegiver, hvor sligt til videre Efterretning, når Behov gores,
rigtig skal blive antegnet og til Bog ført.
7. Om sine Huse at bortleje.
Skal og ingen bortleje sine Huse til nogen fremmed, som
sig ikke allerede hos Borgemester og Råd har angivet, deres
Navne ladet indtegne, de være Husherren bekendte eller ej,
forend de det tilforn beviser for Borgemester og Råd, hvorfra
de komne ere, og at deres Navne udi Byens Bog bliver ind
skrevne, under 3 Års Huslejes Fortabelse, hvorfor skal også
hermed særdeles være påbudt og afskaffet Kældre eller Hytters
Bortstædelse til nogle løse og ledige Folk, det være sig Karl
eller Kvindfolk, hvilke så tillige hos godt Folk, hvor de
tjener, ikke må have deres egen Vilje1), undertiden og af anden
ulovlig letfærdig Årsag og for storre Libertets Skyld til at
synde, sætter dem Stolen for Doren, alene under den Prætext,
at de ville sidde og tappe 01 ud, og er imidlertid ikke andet
end en Dækkenmantel over deres egen og andres Horen og
Buben, Gud i Himlen til storste Fortørnelse og mange til For
argelse og mere Bestyrkelse udi sit onde Væsen, derforuden
løber sligt og snart imod vores Bys Privilegier og andre ad
skillige kgl. Forordninger, slige løse Kompaner, som ikke
endnu ere kvalificerede for ærlige Borgere at betros og antages,
som sig her udi Byen til Nærings Bedrift at nedlade, meget
mindre er sligt Kvindfolk, som sig holder for Piger, og så
danne som andres Værgemål og Inspektion bør at være under
givne for egen Viljes og Selvrådigheds Skyld, at tillades, hvor
efter mangt et fattigt Menneske er blevet forført og til Ulykke
og Fordærvelse geråden.
8. Huder, Studde, Løsgængere, Selvfødinge og Betlere.
Sammeledes skal ej hos sig til Huse opholde »Hudde«2),
*) Her og i det følgende må endel være glemt.

Form. Bedragere.
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»Stude«1), Løsgængere eller Selvfødinge Mands- eller Kvindesper
soner, hvilke udi den Sted enten bør godt Folk at tjene eller Byen
forvises efter kgl. og andre gode Skikkelser og Forordninger,
såvelsom ej heller fremmede Betlere under Straf.
Om Svin.
9. Ingen Borgere eller Indbyggere her i Staden skal sig
understå imod kgl. Mandater og Forbud her inden Portene at
have Svin enten [på] Egel2) eller uden Egel, ej heller uden Port
ene holde Svin løsgangendes på Byens Fang eller ellers holde
på Egel under Svinenes Fortabelse.
Staldrum og Indkvartering.
10. Til kgl. Majestæts Hofjunkere og andet Rytteri, som
kan hændes at komme hid til Byen igen, skal hver Indvåner,
som besidder Borgergårde, efter kgl. Forordning og Befaling
vide sig forsvarligt Staldrum til Heste og Losering til Karlen,
om de derfor efter Mandaten ikke vil stande til rette.
Om Skifter.
11. Skal og være forbudt »taacke«8) Skifter og alle blinde
Vinkel- og Bænke-Kontrakter om Arv, med hvilke ikke aleneste
mangen umyndige tit og ofte sker forkort, mens endogså blandt
andre Arvinger og interesserede vidtløftig Klammer og Trætte
gemenlig udi Længden forårsages, hvorfor, når enten Mand
eller Kvinde forårsages at skifte med deres Born og Arvinger,
skulle de lade Byfogden og andre Øvrigheds Fuldmyndige, Byens
Kæmner og den svorne Byskriver derover være, ved hvilke
skriftligen skal antegnes efter ret og lovlig Taxt og Vurdering
alle de Species af rørendes og urørendes Gods, udi hvilket
Arvingerne og i Besynderlighed de umyndige nogen Rettighed
kunde have og sligt efter Loven, Recessen og Byretten at an
vendes og bestilles de umyndige og rette Arvinger til Gavn og
Fremtarv, som det sig bor udi alle Måder.
Om Seddel at tage til Præsten.
12. Og at sådant des bedre og rigtigere ske må, skal
ingen Enkemand eller Enkekvinde tilstedes eller forløves at
forandre sig udi Ægteskab, forend de ret og lovligen har jevnet
og skiftet med deres Bom eller andre Arvinger, som forskrevet
x) Stådere?
2) Svinesti.
8) Tokkeskifte o: Skifte efter eget Tykke.
8*
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står, og når sådant sket er, skulle alle de, som udi Ægte
skab sig ville begive, derpå annamme en Seddel og Bevis,
som den svorne Byskriver dem på Borgemester og Råds Vegne
og efter deres Befaling skal meddele, for Sognepræsten at
fremvises, eftersom af Arilds Tid sædvanligt været har.
Om Gaderne at jævne og oplægge.
13. Med Gaderne, hvor Behov gores, at jævne og op
lægge, hver for sin Fortåg med de tvende dertil forordnede
Rådmænds og Kongens Byfogeds Vidskab, såvelsom Skarnet
til rette Tider fra Gaderne at lade udføre efter kgl. Mandater
og Byens Privilegier, skal enhver fortænkt være eller pantes
for, som vedbør.
Uden Byen hver for sin »Fortå« at brolægge.
14. Hvem som Huse og Haver uden Porten har, skal
også sig beflitte, så vidt enhver sin Plads sig strækker, deres
»Fortog« at brolægge og det vedligeholde efter kgl. Mandats og
Befalings Indhold.
15. Skal og hermed være påmindt Bryggere, Bagere og
Slagtere, at de sig således efter deres meddelte Lavsartikler
og Borgemestres og Råds gjorte Taxt skal vide at rette, så at
enhver, den fattige med den rige, som med dem handler og
køber, sker Fyldest og sig ingen tilbørligen derover har at
besvære, såfremt de ikke ville tilbørligen stå til rette.
Om Vognmænd.
16. Og eftersom befindes, at endel Vognmænd sig und
ertiden ikke vil lade leje, uden til de Steder, hvor de kunne
vænte sig en ny Fragt tilbage igen, eller og man dem dobbelt
vil betale, hvilket ikke bor eller må lides, mens er tilbørligt,
at de den ene Vej som den anden ere villige til at lade
[sig?] bruge med deres Heste og Vogne, når dem godt Folk for
Fyldest ere begærendes, al den Stund de efter deres Lavs
Artikel andre Heste og Vogne at bruge og bortleje ville
formene, hvorfore, såfremt nogen Vognmand i Lavet befindes
efter denne Dag, slig Utilbørlighed mod nogen at bevise, det
være sig med Føringskab for billig Lon og Betaling uden al
lovlig Undskyldning at forsige eller [over] tilbørlig Vognleje nogen
at tvinge, og det dennem lovlig kan overbevises, skal straffes der
for som vedbør.
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Om Færgemænd.
17. Hvorefter sig udi lige Måde Færgemænd her for Byen
vide at rette.
18. Efter hvilken såvelsom oplæste kgl.' nådigst forlente
Byret, Privilegier, Recessens Artikler og Statuter, som ellers
alle andre kgl. Majestæts vores nådigste Herres her af
Rådhuset Tid efter anden publicerede Mandater og hos Bog
trykkeren Henrik Waldkirck, for hvem det vil have1), har tilkøbt
sig, alle og enhver foruden nogen Uvidenheds Undskyldning har
at rette og for Skade at tage Vare.
Anno 1636 Torsdagen den 14 Jan. blev dette forskrevne
på Københavns Rådhus for menige Borgerskab og Almue til
stede vare, offenlig oplæst og forkyndt3).
Til dette nuværende Rådhus ere to Indgange, en fra
Gammeltorv, som er den fornemste, i det Tårn, som er til
Gammeltorv, over hvilken Dor er Kong Kristjan IV’s hojlovlig
Ihukommelse og hans Dronnings Våben, og på hvilken Dor
hænger fæstet det gamle Alenmål. Så og den anden Indgang
er fra Nytorv tvært over fra den forste Indgang i det Tårn,
som er til det ny Torv; ved disse Indgange går man ind på
Rådhuset, hvor Borgerskabet samles, når Kongebreve og Be
falinger offenlig oplæses, så og Parterne, som har nogle Sag
er til Rådstuen. Herudi er et Galleri, hvorpå Magistraten og
Rådstueskriveren står, når Kongebreve oplæses, hvor oventil
på den syndre og østre Side hænger de danske Kongers Effigies fra Dan til Kong Kristjan IV inclusive, hver med et tysk
Vers.
På den søndre Side i det øverste Hjorne ved Rådstueddren
hænger det Sangværk, hvorom tilforn er meldt iblandt Køben
havns Memorabilia Nr. 12.
På den østre Side midt udi er År 1662 indfæstet en Kugle
med 2 Brandtænger, med hvilke Brandtænger Brandmestrene fat
tede de gloende Kugler, som Svensken skød herind i Staden i
Belejringen og derhos står denne Inskription: Anno 1659 den
11 Februari war der Storm hier vor Kopenhagen, da war ich
Andreas Frecken von Breslau Murmeister hier in Kopenhagen
’) Her må noget være glemt.
2) Nedenunder har Resen skrevet: >Af Rådstuens Archivis«.
at sådan Oplæsning også fandt Sted strax efter Jul.

Heraf ses,
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Elterman für die Brandtmeister und Brandtgesellen allzusammen, diese Brandzangen brauchten wir vor die feur Kuglen.
Anno 1662.1)
Under Loftet hænger 5 Messing-Lysekroner, som er førte
fra det danske Kompagni, hvor de tilforn hængte ; nok er der
fæstet en Messing-Lysearm på den søndre Side midt tvært
over fra Galleriet, hvor Borgemestrene står, når Kongebreve
oplæses.
Fra dette Rådhusværelse går man ind på Rådstuen, som
er i Rådhusets vestre Del og Hjörne, så og til Corps de Guarde,
som er Rådhusets østre Del og Hjörne.
På Rådstuen står et Bord for det Vindve, som er i nord,
hvorunder er en Bænk med en Bænkedyne på, hvorpå Præsi
denten og de tre Borgemestre sidde; Præsidenten og den
øverste Borgemester midt for, og den anden Borgemester på
den höjre Side af Præsidenten, og den tredje Borgemester på
den venstre Side af den øverste Borgemester. På den venstre
Side åf dette Bord er en Bænk, hvorpå 4 Rådmænd og Byfog
den i København sidder, hver på sit Hynde, som de lader
indlægge, når de först kommer ind på Rådstuen at besidde sit
Sæde. På den østre Side af bemeldte Bord er en anden Bænk,
hvorpå i lige Måder sidder 4 Rådmænd og Byfogden på Kristjanshavn. Midt på Bordet for Præsidenten står et Timeglas med
Justitia ovenpå og på den ene Side Fides og på den anden
Caritas, hvilket Eskild Jensen Byfoged År 1631 har givet til Råd
stuen, og imellem Præsidenten og det samme Timeglas er
en lav Bogstol til at skrive på med gront Klæde beklædt.
Lige indenfor Dören for det Vindve, som er i den venstre
Side ved Kakkelovnen, står et Bord, hvorved Rådstueskriveren
sidder; under dette Bord er indelukt en stor jærnbeslagen
Kiste med en Lås og tre store Hængelåse for, hvilke Hænge
låse ingen kan oplukke, uden en bliver derom undervist, og
har Præsidenten og de tre Borgemestre dertil hver sin Nøgle,
og udi samme Kiste bevares de husarmes, så og vor Frue
fattige Skolebörns Kapitaler, som ere dertil givne af höjlovlig
Ihukommelse Kong Fredrik den II og Kong Kristjan IV, nok
af velb. Peder Oxe, og Inger Oxe, min Farfader Dr. Hans
’) Jfr. Resens Inscript. Hafn. S. 259.
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Povlsen Resen etc. med deres Fundatser, med en Hovedbog
på samme Håndskrifter, så og på Stadens bortskyldige Gæld,
begyndt År 1678, med en Bog på alle Københavns fattiges
Midler, som høre til Bornehuset, Hospitalet, husarme.
På
Rådstuens østre Væg står to store velgjorte Stykker, det ene
er Kong Salomons Dom imellem to Koner, som trættede om et
Barn, på hvilket vores allernådigste Konge Kristian V sidder
i Kong Salomons Sted på Tronen1).
Dette Københavns Elogium findes på Københavns Delineation på Rådstuen trykt 1596 af Kaspar Illuminerer og Byens
Maler boendes i Løvestrædet, på hvilken København kaldes den
navnkundige og kongelige fri Hovedstad:
Hafnia picturæ nymphis dilecta colore
Nobilis hic proprio delineata nitet.
Hyberno Daniæ navalia sidere classis
Æquoreis hyemant fluctibus arva Marcis.
Regia magnarum splendentia tecta domorum
Ac simul australis fulgida porta jacet.
Moenia magnificæ Daniæ sublimia regis
Arcis coerulea doride cincta vides.
Hinc sancti rutilat Nicolai lucida templi
Machina sidereo consociata Deo.
Hic Augusta patent flatus delubra perennis,
Ac Renii (?) magna religione domus.
Virginis a Christo tria post bis secula quinque.
Ac tria lustra sato condita templa patet.
Ante Pieridum Phæbo præsente plalestra,
Proxima conspicuo culta decore micat.
Invico lacerans haec parvula dente medullas
Percipe mutata Zoile mente percor.

Med sin gestalt och rette geleydt
Er Kiøbenhafn her af contrafeidt,
Som af bisp Absolon huide først er funderit
Vdi den første Kong Waldemars tid,
x) Derefter står 5 Blade ledige, der vel skulde indeholde videre Fortegn
else over Inventariet; det følgende hidsættes derfor fra et andet Bind
af Resens Samlinger.
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Effter Christus var fød till Verden bliid
Et tusinde, et hundrepe och tredsindstiuffue,
Der till otte, vill ieg iche liuffue,
Er dend med stor bekostning och apparat
Oc instruction, som der till er satt
Paa kiercher. scholer, Slott och feste,
Som er opbygt mangen Mand till beste,
Oc Siden ziret och velbeprydet saa,
Som Vi maa see her offuen staa,
Samptlig forbedret af alle Statter,
Som giffuis til Riende i alle gader,
Er dend tuende gange bestaldet och vnderlagt
Af Kong Frederich den første med Krigs magt,
Der mand skref tusind ieg sige vill
Fem hundrede och to och tiuffue der till,
Men efter hans død udi trei aar
Der Riget uden hoffuit och Konning var,
Farlig forandring och Snidig oprør
Var da Danneirarch visselig paafør»
Den Luterske Lerdom de strax afverge,
forbød, at dend schulde predichis hære,
Mester Hans Tausen, som af Guds aand
Forst angribende det udi dette Land,
Bleff slet forvist Skone och Siellands stict,
For hånd fordristede sig till at lere sligt,
Men Kiøbenhafns Borgere lagde vind der om,
Oc de hannem strax tilbage bekom.
Der alting Var i saadan V-lad
Oc Almuen Var iche megit glad,
Fordi de plynstris af de Vdlendiske Herrer,
Førster, Greffuer och de Vaterske steder,
Gaff sig Christian hertug i Danmarch ind
Met Krigs Magt och frimodigt Sind
och met munition och Krigs Magt
Kiøbenhafn beskandtzet och omlagt
Paa Ste Oluffs dag udi Guds Aar
Et tusinde, femb hundrede tre och tiufue det var,
For westre, Norre Side och paa Amage
har de taget Vare i it halft aars dage.
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Her var stor iammer, Hunger och Nøed,
At mand od heste, hunde, katte och af Moskbrød,
Paa gammelt torg udi samme udfier1)
Toe hundrede borgere bleff slagen der.
Effter dend Herre till Regimente kom,
Da lagde hånd sin fliid strax der om,
At alting kunde med beskichelighed
Forhandlis Gud till behagelighed,
Paffuens wildfarelse och Munche Regle
Lod hånd afskaffe alle Vegne,
1 wor Frue Kierche lod hånd indvige
Siuff Evangeliske bisper tillige,
At Guds ord udi hans Land och rige
Imod Paffuens Lerdom fast kunde bliffue,
Och boglige Kunster kunde fremgange faa
och alting skichelig i Kierchen till gaa,
Lerde Mend han strax kalde lod
Det samme Guds ord at hielpe paa foed.
Gud os der hos at bliffue allesammen,
Det ynsker wi af hiertet, amen.
Dette Kiøbenhavns Elogium findes på Københavns Delineation på Rådstuen trykt 1610, Pictore S. R. M. Johanne
vanWich, sculptore Johan Diderichsen2).
Hafnia Balthicæ Thedidis quæ surgis ab undis
In portum vili cespite coepta strui,
At nunc vicenum Danorum tempore regum
Crescis et in nubis cornua celsa geris,
Scilicet haec Christo et Christi de nomine Quarto
Maxima quæ jactas sinit referenda bona,
Christo nam hic veri verbi præcinia spargit
Regi Didulia (?) moenia cingit ope.

Udi København har været holdt Byting uden al Tvivl fra
den Tid den har bekommet Købstedprivilegier og især fra År
*) Er vel Udfærd, der her må betyde Tilstand eller lignende.
8) Et Exemplar af dette sjældne Fugleperspektiv af Byen købte afdøde
Fuldmægtig A. Petersen for nogle Aar siden i Tyskland.
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1292, som kan bevises herefter, når om Bytingsprotokoller og
Pantebøger skal meldes1).
Stedet, hvor Byting er holdt i gamle Dage, er mig ube
vidst, men siden Københavns Rådhus er bygget paa Gammel
torv, da skal Bytinget være holdt under åben Himmel på den
hojre Side af Indgangen udi Rådhuset til Gammeltorv og det
indtil den Tid, da Klavs Ravn var bleven Byfoged2), lod han
på samme Sted opsætte et lidet Træhus med Skjul over og en
liden Kakkelovn, på det at Retten kunde derudi holdes under Dække
for Solens Hede om Somren, så og for Regn og Slud i Varme
om Vintren.
Siden År .... er Bytinget forflyttet på den
anden Side af Rådhuset tvært imod dette forrige Byting ud til
det ny Torv under Altanens Hvælving i den vestre Ende, hvor
Bytinget nu beflndes. Og på det at Altanen og Rådhuset
derved kunde have en god Skik, har Peder Dickman (nu By
foged, men da en Vinhandler, som havde lejet Rådhus-Vin
kælder af Magistraten) ladet opmure i den anden østre Ende
af Rådhuset under Altanen lige sådan en Stue, hvorudi de,
som ville være for sig selv og drikke et Glas Vin, kan have
deres Magelighed med sådan Vilkår3).
År 1619 er den Plads, hvor Slutteriet og Rådstuetjenernes
Våninger ere, købt, så og Mestermandens Våning bygget,
dog var endda År 1623 Stadens [Fængsel?] i Gråbrødrekloster
i Tugthustræde. Vide Gråbrødreklosters Beskrivelse.
År 1640 er den Mur af Slutteriet, som er på Hjdrnet
i Sluttergade ned til Rådstuetjenernes Våninger, så og Råd
stuetjenernes Våninger byggede4), men den forreste Del af det
gamle Hus, som blev År 1619 dertil købt, hvor Indgangen
var til Slutteriet, og over Døren stod År 1515, blev til
År 1678 stående og brugt til Slutternes Værelser.
År
1678 blev det gamle Slutteri nedbrudt5), undtagen den Mur,
som blev bygget År 1640 (hvor Slutteriet var for dem, der sad
på deres Liv), hvilken blev stående; og er det nuværende
Slutteri 2 Loft hojt, nedentil grundmuret og oventil imellem
J) Disse medtages ej her, da de er trykte som Tillæg til Afh. om Råd
stuearkivet i D. Samlin. IV. 248-49.
®) Blev Byfoged 19 Febr. 1638, død som Rådmand 1 Nov. 1669.
8) Her er Plads åben til de nævnte Vilkår.
4) Bagved Rådhuset på Nytorv.
5) Jfr. Borgervennen 1819 S. 226.
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Stolper opbygget, som er Stadens Arresthus, hvorudi oven og
under ere meget gode Værelser for Honorat-Folk, som er i
Arrest for Skyld etc. Den anden Del, som er i Hjornet, hvor
hos Rådstuetjenernes Våninger ere, er Stadsslutteriet. Til
dette ny og velopbyggede Arresthus og Slutteri har Hans kgl.
Majestæt Kong Kristjan V givet .
det øvrige har Staden
betalt og kostede det in alles .... Over Doren står Kongens
Navn med hans Symbolum Pietate et justitia i Gråsten ud
hugget1).
*) 1705 købtes Grund til et nyt Arresthus, der blev bygget 1706—13.
Det ældre Arresthus stod længe efter og blev 1729 overladt til Vajsenhuset efter dettes Brand 1728.
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Nogle Bidrag til Kommunitetets og Regentsens
ældre Historie.
Meddelte af S. B. Smith.

Ved en af mig i indeværende Sommer (1870) foretaget
Ordning og Registrering af en Del Universitetet tilhørende Ar
kivsager, hvormed også var forbundet en Revision af det tid
ligere ordnede »Konsistoriums Arkiv«, stødte jeg i dette sidste
på en stor Mængde Aktstykker, som ikke vare optagne i den
af Kall-Rasmussen udarbejdede Fortegnelse over Arkivets
Indhold (trykt i S elm er’s Universitets-Årbog for 1842 S. 20 flg.),
og som, efter den forvirrede Tilstand at dømme, hvori de fand
tes, må antages helt at være undgåede Kall-Rasmussens Opmærk
somhed, som da den langt overvejende Del af dem overhovedet
ikke, så vidt mig bevidst, har været kendt eller benyttet af
nogen nyere Forfatter. Ikke få af de således fundne Aktstyk
ker angå Kommunitetets og Regentsens Historie, og det er et
Par af de mærkeligere af disse, som her meddeles. Særlig
Interesse forekommer den under No. 1 aftrykte Registrant
over en Del ældre, de nævnte Institutioner vedkommende, Do
kumenter mig at have. Foruden andre Oplysninger indeholder
den også nogle hidtil ukendte Bidrag til Kommunitets- og
Regents-Bygning em es Historie.
De øvrige her med
delte Aktstykker ere nærmest at betragte som Bilag til Regi
stranten, idet de alle ere opførte i denne. Under No. 4 vil
man finde Axel Rosenkrands’s Skøde til Kommunitetet paa den
senere Regentsgård, et Dokument, som Kommunitetets og Re
gentsens fortjente Historieskriver, Kancelliråd C.E.F. Reinhardt,
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i sin Tid beklager ikke at have fundet, hverken i Original eller
Afskrift, i noget af de Arkiver, hvor det kunde antages at bero
(Histor. Tidsskrift 3 R. 3 Bd. S. 26 Anm. 1). Det er især vig
tigt ved den nøjagtige Beskrivelse af de stedlige Forhold.

1.

Efftertegnede brefve og documenter hafver Vj underschrefne til os annammed af VelEdle oc Velbrd. Hr. lustits og
Cancellie Raad Wilhelm Mule andgaaende det Kongl. Communitet
her udj Kiøbenhafn, som følger.
No. 1. Niels Skafve Biscop udj Roeschilde oc Capitelet
Sammesteds deris Leyebref til Anders Espesøn paa een Kirchens gaard liggende udj Kiøbenhafn i Nørregade i Vor Frue
Sogn, Norden op til dend Saa kaldet Biscopsgaarden; dat.
A° 1493.
2. Et dito af Biscop Laue Urne udj Roeschilde, udgifvet paa Samme gaard til Jep Tømmermand, dat. 10. Aug. 1516.
3. Universitets Schiøde til Jens Hansen Guld Smid paa
Samme gaard, dat. advents Søndag A° 1543.
4. Forte Jens Hansens Kiøbebref paa bemte gaard oc
tvende Boeder til Velbrd. Hans Bernekov, udgifven d. 11.
Febr. 1551.
5. Schiøde efter forte Kiøbebref til Kiøbenhafns Byeting,
udgifvet St. Ketilli dag 1552.
6. Universitets Schiøde derpaa dat. 3. Febr. 1552, til
forte Hans Bernekov udgifvet.
7. Universitets Schiøde til bemte Hans Bernekov udgifvet
paa een jord oc grund liggendis nest østen op til forte
gaarde (I), hånd hafde Kiøbt af Jens Hansen Guldsmid, dat.
St. Hans Baptist. Aften 1553.
8. Universitets Schiøde till Michel Lauridtzøn Glarmester
paa een jord, gaard oc grund liggende i det Liden Stræde
Ved dend rende, Som løber tvert ofver Nørregade, dat. d. 24.
Martij 1559.
9. Velbrd. Frue Anne Bilde SI. Johan Bernekovs Schiøde
til SI. Dr. Thomas Fincke paa Communitets Vegne, udgifvet
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paa een gaard oc tvende boeder i Nørregade, beliggende Syn
den op til Schiden Strædet oc Universitets Haufge, dat. 3.
Septemb. 1603.
10. Forte Frue Anne Bilde SI. Johan Bernekovs qvitering
paa 1000 Rdr. for bemte gaard oc tvende boeder, dat. 6. Septembr. 1603.
11. Velbrd. Axel Rosenkrandtzis Schiøde paa SI. Hr. Canceller Christian Friisis gaard udj Cannichestræde beliggende, til
SI. Dt. Thomas Fincke paa Communitets Vegne udgifvet d. 10.
Aug. 1618, med derudj indførte alnemaal udj Lengden oc Breden paa alle flire Sider.
12. Derhoes følger Mendenis forretning, Som hafver
maalet Samme gaards begreb, dat. d. 18. Aug. 1618.
13. Dt. Claus Plum Kircheværger til Vor Frue Kirche i
Kiøbenhafn hans Schiøde, til SI. Dt. Thomas Fincke paa Commu
nitets Vegne udgifvet d. 12. Aug. 1637, paa etStoele Stade i de
Lange Stoele for Oeconomo Self oc paa tvende heele Stoele
udj de Stachede til Studijgaards tienniste Folch, Mands oc
Qvindes Personer.
14. Aatte Brefve, Domme oc tingsvinder angaaende Næsbye Kongetiender, passeret imellem SI. Dr Thomas Fincke oc
Otte Brahe til Nesbyeholm A° 1624, 25 og 26.
15. Universitets Schiøde til Dr Thomas Fincke paa Com
munitets Vegne paa een Jord oc grund med 51/« dir. aarlig
Jordschyld, dat. d. 23. Jan. 1616.
16. Fortegnelse paa adschillige obligationer, Som SI. Dr
Thomas Fincke hafver lefveret til Kongl. Maytt imod 9000 Rdr,
Som af Hans Mayt<! er bekommet til at Kiøbe Hr. Canceller
Christian Friisisgaard for i Cannichestræde, dat. 11. Septembr. 1618.
17. C. 4U Bref anl. Kirchernis forraad til Collegii biugning, d. 15. Martij 1600.
18. Et dito om Physici Professoris hauge, dat. 30.
Julij 1600.
19. Et dito om tøndemaal, dat. 10. Septb. 1602.
20. Copie af Communitets Fundats, d. 25. Junij 1621 *).
Er dette Afskriftens Dato, eller, hvis ikke, mon der da ikke her skulde
være Tale om en udvidet Fundats for Kommunitetet, således som Re-
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21. C. 4ti bref om 24 Studenteris Kost udj Communitet
ofver Fundatzen, dat. 6. Decbr. 16031).
22. Et dito angaaende Beldringe Tiende, dat. 18. Febr.
1631.
23. Et F. 3. Bref om Sengeløse lure Patronatus, dat. 17.
Martij 1649.
24. Et dito anl. 1000 Rdlr. af Communitets midler at
gifvis til Frue Barbara Wittrops gaard i Cannichestræde, Jtem
2 pund lius og een Fafn veed til huer Cammer i Regentzen
aarlig, dat. d. 22. Septbr. 1651.
25. Et dito angaaende 2 Sldr ugentlig at gifvis af Com
munitets Midler til Sub-Bibliothec. Mag. Peder Mehrens underholding, dat. 18. Aug. 1653.
26. Fiire Mends besigtelse paa Bernekovs huus oc det
huus ud til Nørregade Norden for gadeporten deris brøstfeldigheder, dat. 5. May 1655.
27. Et udschrift af de Fattiges Directeurers Protocoll her
i Kiøbenhafn angaaende 400 Sldr, SI. Mag. Gregers N. N.2) blef
bevilget, huorudaf Communitetet schulde tilkomme 116 Sldr
3 li, dat. 1. April 1665.
28. Een Commissarii forretning og Domb angaaende
Kalchhuuset ved Studijgaarden ud til Vor Frue Kirche beliggendis, dat. 22. 9br> 1666.
29. Sambtlige Lodseyeris ævig foreening og accord om
Juckerop Fang oc ofverdref i Meerløse Herrid, dat. 21. Octobr. 1668.
30. Høyeste rettis Domb anlangende Beldringe Kongeti
ende, dat. 18. Iulij 1666.
Gfvenbemt0 Documenter og brefve Communitetet vedkom
mende ere af VelEdle oc Velbd. Hr. lustits Raad Willum
Muhle til os nu værende Communitets Inspectores ofverlefve-

gentsens Oprettelse måtte synes at gøre den nødvendig, men hvoraf
man ellers ikke hidtil har fundet noget Spor? (Histor. Tidsskr. 3 R.
3 Bd. S. 28).
*) Uden Tvivl Skrivfejl for: 1630; jvfr. Hist. Tidsskrift 3 Række 3 B.
S. 69.
*) Der har først stået Hansen, men dette Ord er igen udslettet.

128
rede tilliige med een gl. Jordeboeg paa bemt0 Communitets Kongetiender j Saasom de har Staaed A° 1602, da SI. Dr
Thomas Finke schal være kommen til S tædet, Item, huorledis
de har været forandret A0 1654, Og endelig huorledis de har
Staaet A° 1667 i SI. Hans Muhlis tiid, saavelsom Confereret med
Samme Kirchetiender. Noch er os ofverlefvered efterfølgende.
1. Een høyeste rettis domb A. 1662 Om Nildløse Konge
tiende, Saaviit deraf Præsten vedkommer.
2. F. 3. Bref dat. A. 69 ang. Gommunitets Korn at
maa Selgis som best kand, med een Oeconomi Sr Willum
Muhlis Jndleg der om til Facult. Theol.
3. F. 3. bref d. 10. Aug. 1663 ang. at Oeconomus Self
maa lade opbære Schatterne af Communitets goeds oc dend (!)
erlegge til General Krigs Commiss.
4. F. 3. bref d. 20. Febr. 1664 anl. det samme.
5. F. 3. bref dat. 26. April 1666 anl. at Oeconomus Self
maatte feste tienderne bort, som hand best Kunde.
6. F. 3. bref d. 28. Novembr. 1658 anl. 4 borde at un
derholdis i beleyringens tiid oc Præpositum at niude 1 Rdlr.
Ugenti. for Sin fcaast.
7. Et dito dat. 24. Septembr. 1659 til Sr Hans Muhle
anl. at Communitetet maatte reduceris til 24 oc endelig til 12
Persohner, om fornøden giordis.
8. Noch et Knippe gl. brefve og afsigter Communitetets
Jordegoeds vedkommende.
For huilche ofvenbemte Documenter og brefve Velbemte
Hr. lustits Raad Muhle af os paa det Kongl. Gommunitets
Vegne qviteris. Kiøbenhafn d. 5. Octobr. A° 1691.
I. Baggerus.
I. Lassenius.
Hans Wandall D.
Ofuenschreffne at Være rigtig Copie elfter den original
quitantz, Som Hr. lustitzRaad Willom Mule bleff gifuet,
Testerer
Hans Wandall D.
1691, 6. Octobr., da revisionen scheede paa Consistorio,
ere ofvenschne brefve og documenter nedlagde udi Communi
tets Küste paa Consistorio.
Testor
C. Bartholin.
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21).
Jeg Anne Bilde, Salig Johan Bemekous thill Nielstrup,
Kiendis och her med giør Witterligtt, att ieg med min fri
wilge och welberaad huff Haffuer Saaldtt, Skiøtt och affhenndtt
och nu med thette mitt obenne breff Selger, Skiøder och Affhennder fraa mig, minne børnn och worris Arffuinger till he
derlig och høylertt mannd Doctor Thomas finncke paa de
hunndrede Konng. Maietts. Studennteris weignne her wdj Kiøbennhaffnn Enn min gaard och thuennde boeder, legenndis wdj
Nørregaade nest nordenn op till Studiegaardenn, och Strecker
sig wdj bredenn, thill Skidennstrede wed thager, och endis
wed Vniuersitetis hauffue, Legenndis till thennd Recidendtz,
Som hederlig och høylerd mand Mester Joenn JacobBønn pro
fessor nu wdj boer, huilckenn forskreffnne gaard med huBe
och bygning, gaardzrum och hauffue, med aid anndenn Rettig
hed oppe och nedre i høyielsenn, lenngdenn och bredenn, som
thend nu Jndheignitt er och thill Legger med Rette, skall effter
thenne dag werre och bliffue till Euinndelig eigenndomb thill
forne Studiegaard wdj Kiøbennhaffnn, Och Kienndis mig att haffue
bekommitt aff forne Doctor thomas finncke fyllist, fuldwerd och
Redelig betalinng for forne gaard och boeder med annden til
leggelBe, Saa ieg thacker hannom gaatt for goid betallinng i Alle
maade, och Kienndis ieg mig och minne Arffuinger ingenn laad
eller Rettighed effter thenne Dag i forne gaard heller gaardz
tilleggelBe att haffue, Saa ieg nu frij Och fuldkommeligenn
hiembler och tillstaar forn° Doctor Thomas finncke och alle hanns
effterkommere forne gaard, boeder, bygninng, Gaardzrum och
hauffue, som forberørtt er, for huer manndz thillthalle, som
ther paa kunde thalle med rette, Dog Skall forne D. Thomas
finncke och alle hanns effterkommere, som forne gaard och
boeder i haand heffd och forsuar haffuer, wdgiffue den Aarlig
och Seduonnlige Jordskyld, som ther Aff gaar och Altid ganngitt haffuer med rette; Skede thett sig saa, thett gud aldmegtigste forbyde, att nogen thennom, som forne gaard och
boeder med thierris tilleggelBe her effter wdj forsuar skall
hauffue, bleffue med Rette wdj nogenn Domb eller Retter’) Dette Aktstykke er den foran aftrykte Registrants Nr. 9.
Danske Samlinger.

VI.
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ganng for min wanhiemels brøst skyld nogitt aff forne gaardz,
boeders eller nogen thieris forne rette tilleggelBe Affwonnden,
tha beplegter ieg mig och mine Arffuinge inden siette wgge
dag der nest effter att Stannde till rette ther fore, som thetl
sig bør, och holde forne D. thomas fincke och hans effterkommere, som samme gaard och boeder i forsuar haffuer, thett
SkadiBløB wdj alle maade. DiB till ydermirre WidniBbyrd haff
uer ieg forne Anne Bilde Salig Johann Bernekous ladett hennge
mitt Segnete her neden for och med min egen haand wnderskreffuitt och wenligen ombeditt min Kierre och Salige manndz
broder Erlig och Welbyrdig mannd Christian Bemekou till
Birckholm, Ko. Ma. befalingsmand paa Landzkrone Slott, och
min Kierre broder erlig och Welbyrdig mand Eske Bilde till
Suanholm thette mitt breff med mig att forseigle och wnderskriffue. Datum Kiøbennhaffnn thend thridie Septemb. Ett
thusind Sex hunder och threj.
Anne Billde salig
Christiann Bårne
Eske Billde
iohann berne kous kaw eyg. hanndtt.
egen handtt.
mett egen hannd.
(Original med 3 vedhængende Segl.)

31)Rector oc Professores i Kiøbenhaffns Universitet kiendis
oc giøre Witterligtt for Alle, Att Wi effter Vor Allernaadigste
Herris oc Kongis, Kongh Christian den Fierdis, naadigste bevillning oc forloff haffue saaldt oc affhendt oc nu med dette
Vortt obne breff Selge oc affhende fra oB oc Woris effterkommere Professoribus her i Universitetet til Hederlige oc Høylerde mand Doctorem Thomam Finckium, nu forstandere for
de hundrede Kong. Maytts. Studentere, oc hans effterkommere
forstandere en Universitetz jord oc grund med XVI marck
gammel eller 573 Dl. Aarlige jordschyld, som der aff sedvanligen pleyede att gange oc giffuis, hvilcken jord och grund
ligger her i Kiøpnehaffn vdi Nørregade, oc Salige Johan Bernekow tilforne i leye haffde, oc nu er til Studij gaard med gaard
oc bygning indtagitt, Oc forne gaard nu ere paabygdt, den att
haffue, nyde oc beholde aldelis qvitt oc frii for forne JordEr den foran trykte Registrants Nr. 15.
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skylds Vdgifft, den ene effter den Anden til evig tid. Thi
kiendis Vi for oG oc Voris effterkommere Professoribus i forne
Universitet, Att .Vi ingen ydermere rett eller rettighed haffue
vdi eller til samme Jord oc grund i nogen maade, men
oG derfor att haffue bekommett oc oppeborett fyldist oc fuld
verd effter forne Kong. Maytts. breffs liudelse oc indhold til
evig Universitetens nytte, gaffn oc fremtarffue, som er 2131/s
rigsdaler. Saa Vi betacker forne Doctori Thomæ Finckio Venligen oc gierne for redelig oc god betalning. Oc beplicter Vi
oG oc Voris effterkommere Professores med dette Vortt obne
breff att frii hiemble oc fuldkommeligen tilstaa forne Doctori
Thomæ Finckio oc hans effterkommere paa de hundrede Stu
denters Vegne samme Jords oc grunds frijhed oc holde dennem
alle oc hver forne Kiøb skadeGløG vdi alle maade. Til yder
mere Vidnisbyrd haffuer Vi ladett trycke Universitetz Sigillum
hengendis her neden for. Datum Kiøbenhaffn die 23. Januarij
Anno 1616.
(Original med Brudstykke af det vedhængte Segl.)

41).
Jeg Axell Rosenkrantz till Glimminge kiendis oc her mett
vitterlig giør, Att ieg mett min fri villie oc velberaadt huff
haffuer Soltt, skøtt oc affhendett oc nu mett dette mitt Breff
Selger, skøder oc affhender fra mig, min Hustru, børn oc
voris Arffuinger, effter den contractt, ieg mett Erlig oc Velbyr
dig Mand oc Strenge Rider Herr Christian Fris till Kragerup,
Kong. Matt. Cantzeler oc Danmarckis Rigis Raad, effter Kong.
Matt, naadigste befaling giortt oc sluttett haffuer, Till hederlig
oc høylærd Mand Doctor Thomas Fincke paa Kong. Matt. Stu
denters oc communitetz vegne her udi Kiøbenhaffn en min
Gaard mett Huse, Haffue, bygninger, liggendis udi Canickestræde fra Universitetz Residentz langs ned att Kiødmangergade aff Vester i Øster 165 alne j quarter, ringere j fingers
bred, oc fra Samme hiørne indtill Skidenstræde ud mett Kiødmangergade aff Sønden i Nord 62 alne ij korter, ringere j
fingers bred, oc derfra indtill den Universitetz haffue liggendis
’) Er den foran aftrykte Registrants Nr. 11.
9*
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till forne Residentz aff Øster i Vester 120 alne 3 quarter 2
fingers bred, oc er breden mitt offuer Gaarden fra Skiden
stræde giemell baffuen oc Gaarden ud till Canickestræde aff
Norden i Sønder 90lz2 alln; Dett lidile Hus, Som skiuder fra
S. Cantzlers Gaard, Som var hans Soffuekammer oc skiuder
ind paa de Høylærdis grund, er paa Nørre Side aff Øster i
Vester fra muren 8 alne j quarter 3 fingers bred, Breden paa
Samme Hus fra Norden i Sønder mett Sin tagdrobe er 15
alne 3 quarter j fingers bred, Lengden paa forne Hus paa den
Søndre Side aff Vester i Øster indtill muren er 8 alne j quarter
ij fingers bred, Muren i Sig Selff, Som kommer till Husett, er
aff Vester i Øster 5 alne1): Saa Samme Gaard mett Hus,
haffue oc bygninger, Som den nu indhegnett, bebøgett oc Jord
oc naglefest forfunden er udi lengden, breden, oppe oc neder
mett all Gaardsens tilliggelse, dertill mett rette ligger oc hører,
indtett undertagett udi nogen maade, skall effter denne dag
være oc bliffue till evindelig Eyedom till forne Kong. Matt. Stu
denter oc Communitet i Kiøbenhaffn, Dog de Selff udgiffue
skulle den Sedvanlige Jordskyld till Hospitali, Som er aarligen
9 m^. Oc effterdi ieg aff forne Doctor Thomas Fincke paa
Kong. Matt. Communitetz vegne effter forne contractis mening
haffuer bekommett fuld værd oc redelig betalling for forne
Gaard oc alle hendis tilhørende tilliggelse, effter min gode
villie oc nøye, att ieg for god betalling i alle maade hannem
tacker oc fyldiste quiterer, Saa kiender ieg mig eller mine
Arffuinge ingen laadt eller rettighed effter denne dag i forne
Gaard eller Gaardsens tilliggelse att haffue, Men fri oc fuldkommeligen himler oc tilstaar forne Doctor Thomas Fincke oc
hans effterkommere till Kong. Matt. Communitet forne Gaard,
Hus, oc hues ydermere tilhører, for huer mands tiltale, Som
der paa kand tale mett rette. Oc dersom Saa skede, dett Gud
forbiude, att dennem, Som forne Gaard mett Sin tilliggelse her
effter udi forsuar skall haffue, mett rette udi nogen domb eller
rettergang for min vanhimmels brøst skyld nogett aff forne Gaard
l) De her angivne Mål stemme, ligesom i det hele Beskrivelsen af Loka
liteterne, nøjagtigt med den originale Opmålingsforretning (den foran
aftrykte Registrants Nr. 12), som findes vedlagt Skødet, men som jeg
— netop på Grund af denne Overensstemmelse — anser det for over
flødigt at aftrykke her.
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eller forn° tilliggelse bleff affvundett, Da forplicter ieg mig oc
mine Arffuinge inden Sex uger dernest effter lige gott oc
dennem beleyligtt igen att skaffe effter deris nøye oc villie,
oc att holde for110 Doctor Thomas Fincke oc hans effterkommere paa Kong. Matt. Commumtetz vegne Samme skadisløs
udi alle maade. DiB till ydermere vidnisbyrd haffuer ieg forne
Axell Rosenkrantz ladett henge mitt Signett her neden for oc
underscreffuett min Haand, Dertill mett venligen ombedett Erlige oc Velbyrdige Mend Henrick Huitfeld till Lillø oc Palle
Rosenkrantz min kiere Sønn dette mitt Breff mett mig att be
segle oc underscriffue. Actum Kiøbenhaffn S. Laurentii Dag,
Som er den 10. Augusti, Ann. 1618.
Axsell
Rosenkrans
Palle RoBenkrandtz Ax:
egen handtt.
Egenn handt.
(Original med vedhængende Segl. Henrik Huitfelds Segl er dog ikke
aftrykt i den dertil bestemte Voxklump, ligesom han heller ikke har sat sit
Navn paa Dokumentet).

51).
Forteignelse paa de Hoffuitbreffue och Forschriffuinger,
Konn. Ma. Naadigst haffuer ladett Annamme aff Hederlig och
Høiglerde mannd Doctor Thomas Fincke, Professor vdj Kiøbennhaffnns Vniversitet Emod de 9000 Enckennde richs dr., Hanns
Ma. Naadigst haffuer forstracht de 100 Studenter vdj Cummunitetit(l) her vdj Kiøbennhaffnn2), Huor med er bleffuenn betalidt
Affganngenne Christiann friis till Borrebye førige Cantzeler
hanns gaard liggenndis vdj Kannicke Streede her vdj Kiøbenhaffnn till forne Studennters Wonninger och WerrellBer, Som
effter følger.
Frue Mergrette Brahe, Affgangenne Christiann Bernekous
till Birckhollem, hindes Hoffuidtbreff, Daterit Kiøbenhaffn
dennd 26. Octobris Anno 1614. Jnndholder paa
Daller . . . . ijm dr. hoffuidt stoell.

*) Er den foran aftrykte Registrants Nr. 16.
*) Jvfr. Histor. Tidsskrift 3 Række 3 Bd. S. 26 Anm. 1.
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Forloffuere:
Thagge Thott Ottfien till Erickhsholm.
Otte Brahe till Krogholm.
Renten aff for: hoffuidtstoell for ix Maanneder xiij dage,
fraa dennd 1. Nouembris Anno 1617 och till dend 10.
Augustj 1618, 6 Pro Cento, Som beløffuer
Daller .... lxxxxiiij dr. xxviij /i dansche.
Axsell Rosenkrandzs till Gliming hanns hoffuidt breff, Daterit Sanctj Mortenns dag A° 1616. Jnndholder paa
Daller ..... viijct dr. Hoffuidt stoell.
Forloffuere:
Holger Rosennkrandzs till Gliminnge.
Palle Rosennkrandzs till Gliminge.
Rendten aff for: hoffuidtstoell for ix Maanneder iij
daage, fraa Sannctj Mortens dag anno 1617 och till
dennd 10. Augustj anno 1618, Som beløffuer
Daller .... xxxvj dr. xxxiiij /3.
Frue Anne Schouffgaard, Affganngenne Holger Vlstandzs
till Hickebierg, hindis Hoffuidtbreff, Daterit fastelaffuens
Søndag, Som Jndfaldt paa dend 2. Martij anno 1617.
Jndholder paa
Daller .... jm dr. hoffuit stoell.
Forloffuer:
Offue Vgerup till Offuidzsholm.
Rendten aff for: hoffuidtstoell for v Maanneder xij
dage, fraa dennd 1. Martij Anno 1618 Och till dennd
10. Augustj, Som beløffuer
Daller .... xxvij dr.
Frue Wiweke Griis, Affgangenne Peder Mundzs till Sandbyegaard, hindis Hoffuitbreff, Dateritt dennd 1. Martij
anno 1617. Jnndholder paa
Daller . . . . ijm dr. hoffuidt stoll.
Forloffuere:
Offue Vgerup till Offuidtzholm.
Claus Bilde till WandAas.
Renten aff for: hoffuitstoell for v Maanneder xij dage,
fraa dennd 1. Martij anno 1618 och till dennd 10.
Augustj i samme Aar, Som beløffuer
Daller .... liiij dr.
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Claus Bilde till WandÅas hanns tuinde Hoffuidtbreffue,
begge Dateridt paasche dag A° 1618, huert breff Ind
holder paa vjct dr. hoffuidtstoell, Som beløffuer til
sammenns
Daller . . . . jm ijct dr.
Dett Første Breffs Forloffuer:
Offue vgerup till Offuitzsholm.
Dett andet Breffs forloffuer:
Frederickh Parßbierge till Herrested.
Rendten aff forschreffuenne 1200 dr. Hoffuidtstoell fraa
Paasche dag, Som Jndfaldt paa dend 5. Aprilis Anno
1618, Och till dennd 10. Augustj dernest effter i
samme Aar, er iiij Maanneder vij dage, Som be
løffuer
Daller .... xxv dr. xxxiiij ß.
Borgemestere och Raadmend vdi Malmøe deris hoffuitbreff,
dateridt Paasche dag anno 1617. Indholder paa 1000
daller vdj Marcksløcker, Som beløffuer till Enckende
richs daller med 84 ß paa dallerenn
Daller .... $ctij dr. xxxij ß.
Renten aff for: Hoffuidt stoell for iiij Maanneder vij
dage, fraa Paasche dag anno 1618 Och till dennd 10.
Augustj dernest effter i samme Aar, Beløffuer med 84
ß paa dallerenn
Daller .... xx dr. xiij ß.
Forbemeldte Doctor Thomas Fincke haffuer fraa sig
leffueridt, Som frembdelis schall leffueris Innd vdj
Konn. Ma. eigelt Cammers, vct xxvij dannsche Sølffue
Croner och xlix /3, Som beløffuer med lxxxiiij ß till
Enckende richs dr.
Daller .... vijcft lxxxx dr. xxviij ß.

Summarum Beløffuer for: Hoffuitstoell och Rennte med for: reede
Pendinge
Daller .... Nhi Thusinde richs dr., huer dr. till 84 ß dansch.
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Huilcke for110 hoffuitbreffue och reede Pendinge forbemeldte
Doctor Thomas Fincke haffuer fraa sig leffueritt effter
Som forschreffuidt staar, Och frembdelis schall leffueris
Jnnd vdj Konn. Ma. eget Cammers, hans Ma. sielffuer
tillhende. Actum Kiobennhaffnn dennd 11. Septemb. A0
1618.
Konng. Mayts.
Vnderdannige
Thienner
Christoffer Dirickhsen.
Egen Hannd.
(Original.)
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Kirkebogen for Nørborg paa Als 1621—1776.
Udgiven af E. Høyer Møller.

(Slutning.)

1724.

3 H. 3 K.
Døbt Peder Sørensens Handskemagers Datter her af Byen,
Anne Sophie.
NB. Barnet blev født til Verden ikkun med eet Øie, hvil
ket efter Guds Tilladelse en Skaanske Bettelqvinde skal have
forvoldt, som havde ogsaa til hendes Tegn kun eet Øie, idet
at Moderen af Barnet blev engang forskrækket for hende, da
Bettelkonen engang kom uformodentlig for hendes Vindue om
Sommeren, og bad hende om en Synaal. Gud bevare os for
Lyde og Lak.
Løverdag d. 26 Jan. communicerede Hr. Amtmand Wasmuth første Gang privatim udi vores Kirke.
D. 10 Marts begravet Præceptor David Jansens Søn,
6 Uger. Liget blev om Aftenen nedsat udi Kirken, fordi Ingen
var, som ved Dagen kunde synge det hen til Kirken.
2 S. i Faste.
Begr. Poul Thomsen i Pøl, en Tolvmand her i Sognet,
og ellers en god Mand, 76 Aar.
Palmesøndag.
Var jeg paa Slottet at holde der Prædiken og forrette om
sider der Communionen, saasom H. F. D. samme Dag med
sin Hofstat communicerede, og som min Hr. Gollega paa samme
Tid var svag, og jeg maatte forrette ogsaa Gudstjenesten i

1724.
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vores Kirke, saa havde jeg paa samme Dag nok at bestille,
fordi jeg ogsaa om Aftenen maatte holde Vesper paa Slottet,
dog Gud hjalp!
Løverdag begr. Hr. Statius Plagge, som havde været For
valter paa Sandbjerg i Sundeved, og siden Pensionair paa
Harresspryng her paa Alsø, og døde tilsidst her i sit Huus
udi Nordborg, 59 Aar. Han blev med høie Øvrigheds Consens
henbragt om Aftenen under Klokkernes Lydelse, efterat jeg
havde holdt en Parentation over ham udi Huset om dette Livs
Forvaltning.
D. 14 April fik man her den Tiding, at den Høieste Dagen
tilforn havde bortkaldt H. Høigrev. Excellence Fr. Groszcantslerinde Elisabeth Charlotte von Ahlefeld, baarne Grevinde von
Leuningen, paa Augustenborg. Hun var en gudfrygtig Qvinde
imod Gud og naadig imod alle Mennesker, og fornemmelig frigivig
imod de Fattige. Jeg Uværdige kan ikke nok berømme hendes
Naade, imedens jeg var paa Augustenborg.
3 S. efter Paaske.
Paa Eftermiddag paa denne Søndag blev der i Menighedens
Nærværelse en Confirmationshandling med 10 Unge, som før
ste Gang skal gaae til Guds Bord, holdet, fordi den paa Skjærtorsdag efter forrige Sædvane i dette Aar ikke kunde skee for
mange Forfalds Skyld, som den Tid vare.
Chr. Himmelfartsdag.
Var jeg paa Augustenborg og prædikede sammesteds for
Herskabet udi deres Gemak, eftersom den høibaarne F. Groszcantzlerinde, Marie Elisabeth von Ahlefeldt var død, og hendes
Liig stod udi Hofcapellet under et castro doloris.
6 S. efter P.
Prædikede i vores Menighed en Studiosus ved Navn Chri
stian Martini, som er født paa Ærø. Gud har meddelt ham
smukke dona, saavel indvortes som udvortes.
2 Pintsedag.
Idag var vores samtlige naadigste Herskab her udi vores
Kirke, og Gudstjenesten saavel med Sang som med Prædiken
blev holdt paa Tydsk.
D. 9 Juni paa en Fredag begravet min Sal. Farbroders,
Hr. Christian Brandts Datter, Magdalena, som var i hendes
Velfærdstid tilsidst hos Kirkeværgen her i Byen, Hr. Hans
Clementzen Becker, og døde ogsaa i samme Huus. Hun kom
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i hendes Fædres Grav, saasom hun blev nedsat udi Præstebegravelsen, paa hendes Sal. Moder Fr. Regina. 53 Aar.
3 Trin.
Off. absolv. Mads Berendsen og Anne Christensdatter af
Holm, som havde bedreven Blodskam med hinanden. Thi
Manden besov sin Sal. Kones kjødelige Søster, hvorfor han
gav 30 Rdlr. Straf til Øvrigheden og 2 Rdlr. til Armkassen,
og efter at han havde siddet i Fængsel paa Vand og Brød i
to Dage, maatte han tilligemed hende offentlig deprecere.
5 Trin.
Døbte Hr. Senior fra Hagenbjerg vor lille Datter fød d.
4de, og kaldet Dorothea Vilhelmine, efter vores N. Hertuginde,
som selv holdt hende over Daaben, og hendes Princesse, som
stod Fadder.
D. 14 August paa en Mandag Eft. henimod Aften begra
vet en adelig Frue ved Navn d’Onell, hvis Herre havde været
Capitain i Kongens Tjeneste. Hun kom fra Kjøbenhavn at be
søge hendes Frøken Søster, F. Godsmann, som er paa Slottet
hos Hertuginden, og døde derefter udi Sal. Marcus Fogdes
Huus, hvor hun havde logeret.
Der blev holdt en Sermon
over hende i Huset, og blev omsider nedsat udi den adelige
Begravelse udi Kirken. Af hendes Religion var hun reformeert.
55 Aar.
21 Trin.
Idag var Hr. Secretair Faltz med sin Hustrue, som unge
Folk i vor Kirke, efterat de med med min Consens havde
ladet sig copulere udi Felsted Sogn.
22 Trin.
Begr. Jørgen Hansens 3 Børn, døde af Kopper.
23 Novbr. copuleret Johan Bugislav Jansen og Magdalene
Juliane Hansdatter. Brudgommen fik af den naadige Øvrighed Exsprectance paa sin Faders Tjeneste herved Kirken, hvorpaa han og
har giftet sig. Brudens Fader har i dette Aar giftet 3 Døttre bort !
Anno 1724:
Fød 34. Død: 26 Børn og 20 Gamle. Viet 13 Par.
1725.

3 H. 3 K.
Idag blev efter høifyrstelig Befaling og vores Seniors, Hr.
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Otto F. Brandts Consens Johan Organistes yngste Søn, Johan B.
Jansen efter Gudstjenestens Forretning vores Menighed af mig
forestillet, at han efter sit Kaldsbrevs Lydelse skal være sin
Faders Adjunktus og efter hans Død denne Menigheds ordent
lige Sognedegn og Organist, med dette udtrykkelige Forbehold,
at han paa sin egen Bekostning skal holde i Choret ved Sogne
præsten en Person, som er erfaren i Sangen, og kan gaae
hannem tilhænde, hvorfor saadan Person bør Sognepræsten af
Sognedegnen at præsenteres, om han ogsaa er dygtig til at
staae og sjunge i Choret.
Sexag.
Off. absolv. Christian Hansen Bødker her af Byen for
Leiermaal. Han gik næstendeels 3 Aar hen og holdt sig oppe
i Løjt Sogn, førend han vilde afbede sin Synd i denne Me
nighed, hvor han havde syndet, indtil han i Dag ydmygede sig
for Gud og Menneskene.
9. Febr. blev Hr. Amtsforv. Junges yngste Datter, Dorothea Augusta, som døde i Børnekopper, henbaaren om Aftenen
og nedsat i en opmuret Begravelse ved den søndre Side hos
Alteret, nær ved Capelianens Skriftestol.
5. S. i Faste.
Begravet en ung Person af Holm, Lauritz Petersen, barne
fod hen ved Asnæs i Fyen, som var kommen her til Landet
for Udskrivning Skyld i Fyen til Soldateriet. Omendskjøndt
han var 20 Aar gi. saa havde han dog ikke været til Guds
Bord førend han, for et Aars Tid siden, kom her til Sognet
Men efterdi han hverken havde noget Pas heller Skrifteseddel,
dertilmed i Christendom var saare vankundig, saa kunde han
ikke tilstædes til Alterets Sacramente, og i saadan Tilstand
døde han uformodentlig bort. Thi han fik saadan sønderlig
Skik, at han før sit Endeligt blev underlig i sit Hoved og vid
ste Intet til sig selv, saameget som man efter Gisning kunde
slutte, og efterdi jeg fik hans Svaghed ikke at vide førend han
var i saadan Tilstand, kunde man intet videre gjøre ved ham
end som at befale hannem Gud.
Den gode Gud lade hans
Sjæl have funden Naade for sine Øine for Christi Skyld.
Paa Skjærtorsdag blev der holdet Actus Conf. over 14
Unge.
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2 Paaskedag.
Begravet Thomas Rasmussen af Vestergaard i Holm, som
var Tolvmand, og blev af tvende galne Heste overkjørt med en
Vogn, at han deraf tog sin Død. 58 Aar.
D. 25 Mai reiste vores Hertug Friederich Carl herfra at
besøge fremmede Riger og Lande. Til Comitat var hos ham
en ung Herre von Holsten af Kjøbenhavn, og siden vores Her
tugs Hofmester Hr. von Holsten.
NB. Hidindtil havde min Hr. Collega forrettet om Søn
dagene Gudstjenesten paa Slottet, og blev ingen af de andre
Herredspræster bemøiet med at varte derop, uden at jeg paa
visse Tider fra første Begyndelse under dette naadige Herskabs
Regjering forrettede Communionen og Gudstjenesten. Men
det behagede Hertugen at gjøre denne Anstalt i sin Fravæ
relse, at de andre Medbrødre skal varte op med paa Slottet
hver anden Søndag, og Hr. Præceptor Jansen iligemaade hver
anden Søndag.
7 Trin.
Begr. Christoffer Wust, som i 30 Aar havde været Kirke
værge hos vor Kirke. 78 Aar.
D. 25 Juni begr. Jes Lauritzens Barn i Pøl, 6 Aar. Det
var et af 3 elendige Børn, som samme Mand efter Guds Villie
har i sit Huus, saasom det sal. Barn ingensteds kunde gaae;
og de to, som ere tilbage, have desværre hverken Fornuft eller
Forstand!
D. 24 Juli fandtes der neden for Holms Land en død
Mand, som sled der i Stranden. Som man har hørt for Sand
hed, da er han en af 5 andre, som for 14 Dage siden paa
hin anden Side ved Warnæs Hoved udi Wøgelvig, liggende til
Felsted Sogn, paa en elendig Maade uformodendes druknede.
Thi de vare 7 Karle, gifte og ugifte, i en Baad, som førte
nogen Brændeved ud til en Skipper her af Tontoft, ved Navn
Jørgen Hansen, boende paa Broen; og som han havde betalt
dem og de ginge fra ham med Baaden, som var ikke langt fra
Landet, og han gjorde Seil, da var han neppelig kommen et Bøsse
skud fra dem, førend han saae Baaden var fuld af Vand, og
ingen Folk deri. Man mener, at de maaskee have været altfor
meget tilskjænkede, og ere alle faldne i den ene Side af Baa
den, hvorudover den samme er falden over paa dem. Skipper
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Jørgen Hansen lod sin Baadsmand strax roe hen til dem,
hvilken saae, at de to af dem var bjerget, men de 5 andre
vare druknede, af hvilke de dog strax fandt den ene, som
Baadsmanden hjalp at slæbe i Land. Men de Andre kunde
de ikke den Tid finde, førend at idag endnu en under Holm
Land blev funden, som omsider med Øvrigheds Minde blev
hentet over til sit eget Sogn, der at begraves.
D. 25 begr. Jes Bærthelsen, som boede her ved Præstegaarden; var altid en god og gild Nabo.
10 Trin.
Introd. Jens Hansen Nymands Kone i Holm. Hun forsaae sig i hendes Barselseng, idet hun 14 Dage efter hendes
Forløsning, lagde Ild i hendes Bagerovn og æltede selv hendes
Deig; hvorudover hun faldt i en besværlig Sygdom, saa der
kom en Svulst, hvorover kun maatte sidde siden Pintse inden
Kirkegang.
21 Trin.
Blev Dorthe Hansdatter af Pøl off. abs. af Hr. Erik Pontoppidan i min Fraværelse, saasom jeg var paa Slottet til
Communionen, for Leiermaal. Hun udlagde, saasnart det gik
op med hende, Cammerinspectoren Hr. Christian Carl Scharmer, saasom hun havde været Vadskemø paa Slottet og havt
stor Omgængelse med hammen, til sin rette Barnefader. Men
han negtede det aldeles, og soer dertil ikke aleneste skriftlig
for vores Hertug og Herre, som den Tid var paa sin Reise udi
fremmede Lande, men ogsaa for mig som hans uværdige
Skriftefader. Ved saadan casu ambiguo blev der holdt Consi
storium udi Sagen, og omendskjøndt at Stuprata sagde ham
alle Omstændinger under Øien, blev han dog indtil det Yder
ste ved sin Vei. Og havde man defereret ham juramentum
purgatorium, havde ban ogsaa uden al Tvivl aflagt Eden. Men
tilsidst, efterdi det constituerede Consistorium af alle Omstæn
dinger saae, at han umulig kunde være uskyldig, hvorfor man
ogsaa maatte befrygte, at han gjorde en falsk Eed, dersom
han blev dertil admitteret, saa dømte det saaledes i Sagen, at
dersom Stuprata med sin høieste Eed kunde bekræfte, at hun
hverken før heller siden havde havt i slig Maade med Nogen
at bestille, han da, som Barnets egentlige Fader skulde affinde
sig med hende og tilligemed hende offentlig gjøre Afbigt;

143

hvorpaa den Skyldige sig endelig fandt, og gav Stupratæ til
hendes Barns Opfedning 20 Rdlr. Men som hun var falden
paa Slottet, saa burde hun og at have Afbigt der; men som
jeg spurgte mig for, hvorledes det skulde dermed holdes, lod
Hertuginden sige: hun saae helst, at hun sad Bod her udi
vores Kirke.
24 Trin.
Døbt Hofjægerens Mons. Freunds Datter, Dorothea Christina.
Tirsdag d. 20 Novbr. blev vor lille Søn, født den 13de, i
Hr. Seniors til Hagenbjergs Fraværelse døbt af min Hr. Col
lega, og kaldet efter begge Hertuger paa Augustenborg og
Nørborrig, August Frederik.
D. 29 viet Rudolph Frederik Krucov, som giftede sig 4de
Gang.
Anno 1725:
Født 41. Død: 14 Børn og 15 Gamle. Viet 13 Par.
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6 Febr. døbt Hans Clementsen Hagendorfs, min kjære
Svogers Søn Friederich Carl.
D. 13 Febr. blev jeg hent over til Holm at berette en
fattig Enisters Jørgen Grumsens Hustru, som blev kaldet Kar
ren Amme. Jeg fandt hende meget syg og svag for sit Bryst,
saa at hun kuns ilde kunde drage hendes Aande. Efterat jeg
spurgte mig for, hvoraf hun var bleven saa kortaandet, gav
man mig til Svar, at hun for et Par Aftener havde ligget paa
hendes Seng hos hendes Mand, og havde hørt en udenfor
Vinduet kalde paa hende, sigende: Karen! kom nu. Hun
hørte lige det Samme anden Gang, paa hvilko tvende Gange
hun ikke svarede.
Men som det tredie Gang sagde: kom nu
Karen! da svarede hun sigende: nu vil jeg komme. Derpaa
stod hun op af Sengen s. v. i hendes bare Særk og blotte
Træsko paa hendes Fødder, og gik ud igjennem et andet Kam
mer, hvor der sad tvende Koner, som ikke endnu vare gangne
tilsengs, af Huset; og som hun kommer ud paa Gaden hen
ved Laurits Skræders Enkes Plankeværk, syntes hende at der
stod en høi Mand for hende, som hun vilde hen til.
Men
Manden veeg altid for hende, og, omendskjøndt hun mente,
at Manden gik for hende hen til Nørborrig, som hun altid
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fulgte, saa fandt man dog omsider, at hun var gaaet Nør ad
ned paa Marken, hinsides Marcus Fogdes Kaad, og var ikke
langt borte fra nogle Tørvegrave, som dog den Tid vare be
lagte med lis.
Som hun gik ud af Huset sagde hun til de
begge Koner, hvilke hun gik forbi, og hvoraf den ene var
Peder Jostesens og den anden Claus Jessens Hustru: Nu var
der en og raabte paa mig, nu skal jeg med ham. De fulgte
hende strax efter, fordi de saae, at hun gik saa nøgen bort;
men hun løb saa hurtig efter Karlen, som hun sagde at have
seet, at de ikke kunde følge heller faae fat paa hende, som
de ogsaa fandt, at hun havde kast sine Træsko fra sig,
paa det hun kunde løbe des fastere efter Manden, som de
andre intet fornam til. Tilsidst kom de til hende paa Marken,
men hun vilde ikke med dem tilbage, og gav altid for, at hun
skulde med Manden, indtil de førte hende dog med Magt til
Huset igjen. Hun havde en gift Søn, den Tid tjenende hos
Hans Jensen i Byen; som han blev hent til sin Moder, slog
hun ham af Sengen, fordi hun ikke maatte følge Manden.
Denne Passage er en sønderlig Hændelse. Man har aldrig -hørt
om Karren Amme, at hun nogentid har været corrumperet i
hendes Forstand; hun har sagt at hun hverken laae i Slummer
heller i Søvn den Tid hun for Vinduet hørte en raabe paa sig,
men laae ganske vaagen; men efterat hun havde seet Manden,
som hun sagde, vidste hun ikke noget til sig selv, som hun da
ogsaa blev aldeles forkulderet og trangbrystig. Gud bevare
os fra sligt og andre Fristelser I
Sexag.
Idag var jeg paa Slottet og forrettede Gudstjenesten og
Communionen. Ved samme Leilighed deprecerede jeg for Hr.
Cammerinspector, Mons. Scharmer, ob delictum contra sextum,
efter hans høifyrstl. Durchl. vores Hertugs egenhændige Rescript til mig, hvorpaa han tillige med de andre gik til Guds
Bord, efter at han Dagen tilforn privatim havde confiteret.
Skjærtorsdag confirm. 8 Drenge og 3 Piger.
1 S. efter P.
Var der saa stærk en Communion, som der ikke endnu
haver været i min Tid, idet der var 136 Folk til Guds Bord.
6 S. e. P.
Begravet Peder Jostesen af Holm, som var belagt med et
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sønderligt Tilfald; idet der havde sat sig en Svulst og Boldning ved hans venstre Knæbugt, som blev tilsidst forfærdelig
stort som dog ikke vilde sætte sig til noget Materie, men var
saa haard at føle paa som en Steen. Derimod svandt Kjødet
bort af hans anden Lænd, saa at det syntes ligesom Kjødet af
den høire Lænd havde sat sig over i den venstre Lænd, som
derover var bieven saa tyk. Han var dermed beladt i to Aar,
og laae tilsengs i 20 Uger.
D. 20 August blev Sal. Hr. Tycho Poulsen udi Svenstrup
begraven. Vir eximia probitate præstans!
3 Adv.
i Dag blev der holden Taksigelse og Te Deum laudamus
sjungen for H. Hf. Durchl. Hjemkomst fra sin hollandske Reise
til Frankrig og hjem igjen. Han reiste herfra om Pintsetider
forrige Aar, og tog fra Hamborg til Berlin til Kongen af Preus
sen, derfra til Wolfenbuttel og Hannover til Kongen af Eng
land, som den Tid var der, og siden til Utrecht, hvor han
holdt sig oppe den ganske Vinter, og øvede sig saavel i sine
Studeringer, som ogsaa ellers i andre fyrsti. Exercitser. Udi
Foraaret i dette Aar gik han til Paris, hvor han mestens den
ganske Sommer holdt sig oppe, og paa Harvsten drog' han
igjennem Elsas til Dillenborg for at besøge Enkefyrstinden,
som sin Høis. Hr. Faders Fr. Søster, og kom derfra hjem paa for
leden Fredag Nat, karsk og sund, alle hans Undersaatter til Glæde.
Anno 1726:
Født 38. Død 21. Viet 4 Par.
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8 Januar blev vor Hr. Senior og Sognepræst for Hagenbjerg
Menighed, Hr. Otto Friederich Brandt begraven, og hans Collega Hr. Johannes Brandt, Diaconus sammesteds gjorde hans
Liigprædiken over Ps. 71 v. 17.
Sexag.
Off. absolv. Hans Christensen Grav her i Byen for hans
Uskikkeligheds Skyld ved hans Skriftegang udi Guds Huus.
Thi han kom nu for Aar og Dag siden om Løverdagen til mig
i Skriftestolen, og sagde til mig, at han var saadan en grov
Synder, at han ikke kunde sige sin Skriftebøn. Jeg svarede,
at han desmere og før kunde skrifte, jo større Synder han
Dansko Samlinger,

VI.

in
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holdt sig for at være.
Men han blev dog derved, at han
kunde ikke sige sin Skriftebøn.
Derpaa blev jeg vaer med
ham, at han var drukken, spurgte ham derfor ogsaa, om han
ikke var drukken? hvilket han ikke heller negtede. Som han
nu med al Ret burde ved slig en Tilstand at afvises, saa gav
jeg saadan Enormitet ogsaa Øvrigheden tilkiende, hvorpaa han
blev ved Lov og Ret dømt til offentlig at sidde Bod. Men har
i Aar og Dag ikke villet beqvemme sig dertil førend i Dag,
da han gjorde offentlig Afbigt.
4. S. i Faste.
Mandagen blev jeg kaldet op paa Slottet, og udi Hertu
gens Forgemak af høiædle Hr. Amtsforvalter Matthies Christian
Junge de andre Herredspræster og Brødre forestillet, efter
Serenissimi høie Befaling uværdig at være deres Provst. Jeg
havde i en Skr. til Velbyrdige Hr. Hofmester d’Holst frabedt
mig denne Titel, saasom Sal. Hr. Otte Fred. Brandt udi Ha
genbjerg var bleven kaldet Senior; men jeg kunde ikke derudi reussere, idet man gav mig til Svar, at de Nordborgske
Hertuger altid havde havt deres Provster, hvorved det ogsaa nu
skulde blive. Derpaa blev mit Kaldsbrev og Instruction of
fentlig af Herredsfogden, Sr. Lorentz Petersen forelæst, og af
Amtsforvalteren mig overleveret.
Herren forlene mig Viisdom, Mod, Kraft og Styrke at forestaae saadan Funktion rette
ligén !! 1
D. 10 Juni begravet en Pige, ved Navn Syndet Jensdatter,
som tjente hos Præceptoren, Hr. David Jansen, hvor hun ogsaa
blev berettet i min Fraværelse af min Hr. Collega, men paa
forleden Dag lod hun sig bære ned til Herredsfogdens, Hr. Lorents Petersens Huus, saasom hun der forhen havde tjent i 5
Aar, døde der samme Nat, 24 Aar.
2 Trin.
Efterat Gudstjenesten her om Morgenen var bleven forrettet, var jeg udi Hagenbjerg Kirke og introducerede Hr. Erik
Pontoppidan til at være Sognepræst.
25 Juni døbt en Feldskjærs fra Abenraa, Mons. Schreibers
Søn, Friderich Carl.
8 Trin.
Begr. Christen Hellesø af Holm, som forhen havde boet
ude ved Hellesø, men var dragen derfra til andre Lande, før-
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end jeg kom herhid. Tilsidst var han forleden Sommer kom
men i Kongens Tjeneste, og der han var paa et Victualie Skib,
som skulde have været til den Danske Flode, som da var med
den Engelske Flode i Østersøen, led han Skibbrud ved en 0,
som han kaldte Dagerø, hvorved han blev saa ilde knuust, at
han fik et Brud. Derfra kom han i denne Sommer først til
Liibek, og derfra herhid til Holm, hvor han døde 60 Aar gi.
D. 29de August blev vor lille Datter, født d. 24de, døbt
af Hr. Erik Pontoppidan, og kaldet efter min Sal. Moder,
Sophie Elisabeth.
Allehelgensdag.
I Dag valedicerede Hr. Erik Pontoppidan udi sin Prædiken,
og tog Afsked fra Menigheden og mig, for at drage til Hagenbjerg
Menighed. Gud give at hiin maa være forsynet med en god
Hyrde, og give i hans Sted vor Menighed en Hyrde efter sit
Hjerte, og mig en kjærlig Medarbeider og Medbroder for Chr. Skyld.
24 Trin.
Begravet den ældste Kone her i Sognet, Anne Lauritzens
af Holm, 98V9 Aar gi.
1 Adv.
I Dag blev der holden Visitation af mig her i Kirken,
efterat i 9 samfulde Aar ingen var bleven holdt.
17 Decbr. begravet Boelsmand Thomas Rasmussen i Pøl,
38 Aar. Det er det 3die Liig, som inden kort Tid af hans
Huus i en grasserende Svaghed er begravet.
Anno 1727:
Fød 46. Døde 41. Viet 11 Par.
NB. Paa Harvsten i dette Aar fandtes her i Menigheden
en meget svag Tid, ihvorvel ligesaadan en Tid fandtes mestendeels i hele Europa. Thi der grasserede en Art af Febri
maligna, som var meget hidsig og heftig. Mange, som faldt
ned i denne Sygdom, kunde i en langsommelig Tid ikke komme
dem igjen, Mange, allermeest Gamle og Bedagede, døde bort
derudi. I Oxbøl Præstegaard gik denne Svaghed fra den ene
til den anden, saa at neppeligen en i Gaarden blev fri derfor.
Her i Præstegaarden bleve vi efter Guds Villie meget dermed
hjemsøgte, saa at her paa eengang en Tidlang var 6 syge
Mennesker i Huset. Dog, omendskjøndt at Herren revsede os,
saa overgav han os dog ikke til Døden.
10*
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D. 15 Januar var jeg paa Slottet, og holdt en Liigtale
over Ps. 94, 19 over den høisal. Fyrstinde udi Dillenborg,
Dorothea Johannetta, fordi hun idag blev indsat i hendes
fyrsti. Begravelse i Dillenborg. Hun var den sidste af Hertug
Augusts fyrsti. Børn, og døde næsten 50 Aar gi.
2 H. 3 K.
Off. absolv. Lauritz Jensen Nettier her af Byen, og det af
en synderlig Aarsag. Thi denne Mands Hustru havde ført en
Snak ud iblandt Folk, at en vis Ægtemand her i Byen havde
med en anden Ægtemands Hustru peccered contra sextum.
Men som det ikke kunde bevises, og Lorentz Nettier tog sin
flustrues Partie, blev han paa Amtstuen condemneret til 10
Rdlr. Straf, og der han ikke med Gode vilde erlægge dem, blev
han kast i Taarnet, indtil han betalte dem. Dette skete alle
rede for 4 a 5 Aar siden. Men lang Tid derefter yppede han
Sagen paa Ny og beskyldte Amtsforvalteren, at ham i første
Dom var skeet Uret og at Dommeren havde været bestukken
og formued. Over saadan Beskyldning begyndte Amtsforval
teren en Proces med ham, som stod længe hen. Imidlertid,
som Lorentz Nettier for samme Proces’s Skyld, holdt sig al
deles fra Herrens Nadvere, fulgte hans ældste Søn, som Intet
havde med Sagen at bestille, hans Exempel, og holdt sig og
uden nogen lovlig Aarsag fra Gudsbord. Denne Søn blev
juxta gradus admonitionis advaret, at han ikke skulde give i
Menigheden saadan Forargelse. Jeg søgte ogsaa engang i
Kirken at handle i al Venlighed med hans Fader derom, men
jeg blev saare ilde overfuset, saa at Godtfolk paa Kirkegaarden
noksom kunde høre, hvorledes han tog afsted med mig uden
Ret og Skjæl. Hans ældste Søn var til Intet at bevæge, men
han forførte ogsaa vel sin yngste Broder, som i forleden Aar
blev confirmeret at gaae til Gudsbord, at han ogsaa aldeles
bortede sig derfra. Som jeg derpaa næstforleden 2 Adv. holdt
Visitation her i Kirken, kunde jeg ikke andet end som at
erindre paa mit Embedes Vegne, at tvende unge Personer al
Formaning foragtede, og levede uden Aarsag saa hen uden at
gaae til Gudsbord. Men da jeg var kommen hjem af Kirken,
kom Lorentz Nettier og hans ældste Søn fulde af Vrede ind i
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Huset, og vidste ikke det Onde, hvad de vilde sige. Jeg vidste
første Gang intet deraf, at de vare i Huset, og brugte der
mange Insolentser, men efterat jeg havde spiist, kom de paa
samme Dag anden Gang, og vare ret brændendes for Vrede;
derfor vilde jeg ikke tale med dem, fordi at jeg fornam der
var Intet ved dem at gjøre. Ira furor brevis! Ved saadanne
ulovlige Procedurer blev jeg nødt til at klage min Nød for
Øvrigheden, og som der blev holdt Ret og Dom for det ene
saavel som andet over Lorentz Nettier, da var ham vel en
strængelig Straf af andre tiltænkt, men jeg bad for ham, at
Dommen maatte formildes, som saaledes tilsidst udfaldt, at
han først for Thingstokken skulde slaa sig paa Munden, fordi
at han falskeligen havde beskyldt Amtsforvalteren; dernæst
skulde han ligge 8 Dage i Fængsel paa Vand og Brød, om
sider staae i Halsjernet her ved Kirken, og tilsidst gjøre
aabenbar Bod, hvilket ogsaa altsammen paa ham blev exeqveret.
Gud være ham naadig, og bevare os og Vore fra Ulykke og
Skam.
D. 27 Jan. var jeg i Hagenbjerg Kirke og døbte Hr. Joh.
Brandts unge Søn i Launsby, som efter sin Oldefader, der
holdt ham til Daabs, blev kaldet Johannes. D. 11 Febr. visi
terede jeg i Oxbøl Kirke.
Skjærtorsdag confirm. 3 Drenge og 12 Piger.
21 April var jeg i Oxbøl og begravede Hr. Johan Risbriegs
yngste Søn, Friedrik Carl, 11 Aar 5 M.
•Christi Himmelfartsdag.
I Dag blev der actueret et Exempel paa en ung Person
her i Menigheden for hans Gjenstridigheds Skyld, hvormed det
forholdt sig saaledes. Lorentz Nettiers yngste Søn, Daniel, var
paa næstafvigte Skjærtorsdag for et Aar bleven med andre Børn
confirmeret her i Menigheden, at gaae i Guds Navn til Guds
Bord. Men efterdi hans Fader og Moder for en Processes
Skyld, som de førte med andre, ikke vilde gaae til Guds Bord,
saa vilde denne Søn tilligemed sin ældste Broder ikke heller.
Han blev advaret mange Gange saavel af mig selv, som ogsaa
ved andre, at han ikke saaledes uden lovlig Aarsag skulde
borte sig fra Herrens Bord. Men det hjalp aldeles intet, hvor
over jeg blev nødt til, at give Øvrigheden saadan modvillig
Forargelse tilkjende, som derpaa befoel, at han skulde paa det
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Ny træde for Alteret og lade sig atter confirmere for at forny
sit Tilsagn og Løfte, hvoraf han havde beviist ikkun en slet
Prøve. Som denne Befaling blev ham af Øvrigheden formeldt,
var dette unge Menneske saa malicieux, at det turde sige, at
vilde heller lade sit Hoved hugge af, end som han vilde gjøre
det. Dog beqvemmede han sig i Dag, og kom efter den udgangne Befaling frem for Alteret. Som jeg nu havde forhørt
ham af hans Catechismo, hvoraf han vel nok kunde svare, og
jeg derpaa holdt ham hans forbenævnte ubesindige Tale for,
om det kunde være muligt at føre ham til raison, var han saa
dristig, at han mere som eengang tydeligen sagde: han
vilde ligesaagjerne lade sit Hoved hugge af, end som at staae
for Alteret. Enhver som var i Kirken og hørte dette, blev
saare forfærdet; men jeg holdt ved at forestille ham hans Ube
tænksomhed, indtil han nogenledes syntes at finde sig, saa at
han endelig blev igjen confirmeret. Gud lade hans Hjerte
være blevet aabnet og hans Sind, og sende ham den Hel.
Aand derind for J. C. Skyld.
6 S. e. P.
Off. absolv. Lorentz Nettiers ældste Søn, fordi han, under
det Paaskud at hans Fader laae med andre i Proces, hvormed
dog Sønnen intet havde at bestille, var bleven over 2 samfulde
Aar borte fra Herrens Bord, og var med Godt ikke at bringe
til nogen Raison. Han beteede sig, ligesom hans Broder gjorde
ikkun temmelig ved sit aabenbare Skriftemaal. Men man skal
ogsaa fordrage de Onde. Gud vær ham naadig!
D. 30 Juni begravet Jørgen Muurmands yngste Søn her
af Byen, 12 Aar, som ulykkeligen druknede i Søen her ved
Nørborrig. Thi han var paa forleden Søndag Eft. gaaet med
andre Børn ud at svømme i Søen, og efterat han havde
været to Gange ude i Vandet, og havde to Gange ført sig i
sine Klæder igjen, dog alligevel førte han sig dem tredie Gang
af dem igjen, og gik tredie Gang til Vands, og da blev han
ynkeligen, og blev død baaren hjem til sine Forældres Huus,
som bleve herover, hvilket lettelig er at eragte, saare be
drøvede og meget trøstesløse. For 25 Aar, siger man, at paa
samme Sted hvor dette Barn blev, en Foged af Oxbøl, som
vilde svømme der sin Hest, ogsaa er bleven. Barnets For
ældre har fortalt mig, at det i forleden Vinter gik meget paa
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Slottet og kom sildig hjem om Aftenen, da har det, naar det
gik hjem over Slotsbroen, hørt noget tit og ofte jamre sig ved
Søen, man vil og sige, at for en kort Tid siden, der en Mand
er gaaet om Aftenen sildig hjem fra Nørborrig til Launsby,
har han hørt det sjunge paa det Sted, som dette Barn blev
paa. Gud holde sin Haand over os og alt hvad vi eie for
C. Skyld.
7 Trin.
I Dag deelte jeg 20 danske Bibler ud iblandt de Holmer
Boelsmænd, hvilke jeg har kjøbt for de Intrader, som ere
faldne paa Capellan Stolen, saalænge som her ved Sognet, siden
Hr. Erik Pontoppidan drog herfra til Hagenbjerg, ingen Med
tjener har været. Hver tvende Boel finge 1 Bibel, at de skal
have den tilfælles med hverandre, som jeg ogsaa har skrevet
det tydelig nok for i hver Bibel.
Eftersom i disse Tider det har behaget Gud og Serenis
simo at denominere Hr. Mathias Claudius til at være Diakonus
og Medhjælper her i Menigheden udi afgangne og til Hagen
bjerg hendragne Hr. Erik Ponloppidans Sted, saa blev han i
Dag d. 21 Juli her i Huset af mig, som og af Hr. Johan Chr.
Riesbrieg fra Oxbøl og Hr. Joh. Brandt fra Launsby efter
Serenissimi Befaling examineret og dygtig kjendt til det hellige
Prædikeembede.
9 Trin.
I Dag blev her i vor Kirke holden en Actus ordinationis
og Introductionis med Hr. M. Claudius. Først intimerede Hr.
J. Brandt denne Actum for Menigheden efter Ritualets Lydelse,
derpaa gik Ordinationen, assistentibus D. Riesbrieg og D. J.
Brandt, for sig. Derefter fulgte Introductionen, og saa holdt
Hr. Claudius sin første Messe og Prædiken.
Den 20 Octbr. viet min kjære Svoger Hr. Hans Jørgensen
fra Sønderborg og min yngste kjære Søster Sophie Elisabeth
Brandt. Brudgommen havde boet i Batavia paa Øen Java i
Ostindien henved 32 Aar, og havt der 2 Koner til Ægte. Tilsidst, der han allerede var 56 Aar gi. kom han igjen til sit
Fædreland og Stad, og som han kort efter sin Hjemkomst begjærte efter Guds Forsyn min yngste Søster til Ægte, blev han
i Dag henimod Aften i nogle faa gode Venners Nærværelse i
mit Huus copuleret, og derpaa givet et lidet Aftensmaaltid.
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29 Decbr. begravet min sal. Svoger Hans Clementsen
Hauendorff, Bager og Kirkeværge, 61 Aar.
Anno 1728:
Født 29. Døde 49. Viet 15 Par.
1729.

1729.

D. 23 Marts begravet Peder Villadsen Hellesø, 53 Aar.
Idag for 3 Uger siden blev hans Hustru begravet, og nu fulgte
han efter. De har været 3 Brødre, og alle 3 har havt disse
fata, at de en kort Tid efter deres Hustruer ere bievne bort
kaldede.
1 April var jeg i Hagenbjerg og begravede Hr. Joh.
Brandts yngste Søn, Johannes.
Skjærtorsdag conf. 10 Drenge og 8 Piger.
4 S. e. P.
Var jeg til Communion paa Slottet, og maatte paa høifyrstl. Ordre gjøre Afbedelse paa Prædikestolen for Parforcejæger Ditlev Schnitger og hans Hustru.
D. 19 Mai begravet en ugift Karl fra Fyen, som hed Niels
Lauritzen. Samme var d. 14 Januar gaaet fra sit Hjem, Helle
næs, over Isen til Bøiden, men som han vilde gaae tilbage
igjen, blev han under Isen. 17 Uger efter hans Død blev han
fanden ved vor Strand nedenfor Gustengaard, hvor han mig
uvidende blev uden nogen Kiste nedgraven. Men som hans
Venner i Fyen fik Spørgsmaal om ham, kom de herover, og
begjærte, at han maatte begraves paa Kirkegaarden; hvorpaa
han blev opgraven igjen, og hans Venner lagde ham i en
Liigkiste, og lode ham begrave inden den Holmer Port.
D. 23 Juni blev Fr. Godsmann, som hos Hertuginden paa
Slottet var Cammer-Fraulein, og af den Reformerte Religion,
om Aftenen i nogle Par Folks Efterfølgelse nedsat i den ade
lige Begravelse, 60 Aar.
4 Trin.
Idag blev i vores Kirke sjungen Te Deum for vores naad.
Hertugs lykkelige Hjemkomst fra Breslau, efter at hans høif.
Durchl. havde over et halvt Aar holdt sig sammesteds oppe for
at alliere sig med en Enkegrevinde af Moltzhan, født Erpachin,
som siges at være en from Grevinde og af store Midler.
9 Septbr. begravet Ellen Bødkers, en gammel Enke her i
Byen, som laa tilsidst vel 4 Aar paa hendes Sygeseng, hvor-
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udover hun groede saaledes tilsammen, at hendes Knæ stode
for hendes Mund, 80 Aar.
Mikkelsdag begr. Hans Hansen, som ellers blev kaldet
Fremmed-Hans, af Holm, 77 Aar. Denne Mand havde engang
i Sønderborg havt sønderlige fata. Thi han blev sigtet af en
anden Mand sammesteds for nogle Omhæng om en Seng,
hvilke den Sal. Mand forsikkrede ærlig at have tilkjøbt sig.
Ikke desmindre blev han kastet paa Pinebænken, og der man
havde ladet hente nye Strikker og Toug til samme Tortur,
brast de allesammen i Stykker i et Øieblik. Den sal. Mand har
tilstaaet det for mig selv, kort førend han døde.
D. 5 Octbr. døbt vor lille Søn, Daniel, fød Mikkelsdag.
D. 1 Novbr. reiste vor Naad. Hertug og Herre Friederich
Carl til Pløn, herefter der at tage og have sin Residents, thi
der Hertugen af Rethwisch ved Døden for nogen Tid udi
Hamborg af en Inflammation paa Halsen afgik, fik vores Hertug
det Piønske Fyrstendom efter Guds og Kongens Villie, til hvis
Indtagelse han i Dag afreiste. Kongen har reserveret sig at
tage dette Nordborgske Fyrstendom igjen i Possession. Gud
velsigne den Naad. Fyrste og Herre Fr. Carl i Pløn, at han
maa med sin Sæd besidde sine Fienders Porte, og sidde paa
sine Forfædres Stol med Prydelse og Ære.
D. 3die copuleret min Broder, Hr. Christian AugusLBrandt
med min sal. Svigerfaders yngste Datter, Jfr. Margaretha Dorothea Nielsen.
1 Adv.
Idag holdt min Hr. Collega Hr. Mathias Claudius sin Af
skedsprædiken til Menigheden, efter at Hert. udi Pløn har
voceret ham til at være Pastor udi Reinfeld i det Piønske.
D. 23de Ds. vare samtlige Herredspræster af dette Fyrsten
dom her forsamlede at examinere Hr. Martin Crucow, som er
født i Notmark, hvorpaa han blev kjendt dygtig til at beklæde
det hellige Præsteembede.
3 Adv.
Blev Hr. Martin Crucow justo ritu her i Kirken først ordi
neret og omsider introduceret. Men som jeg for Sygdoms
Skyld ikke selv kunde forrette samme Actus, blev Provsten udi
Guderup, Hr. Joh. Brandt derom anmodet, som mig ogsaa derudi var til Villie.
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Efterat Fyrstinden her paa Slottet Dorothea Christina, samt
hendes Princesse, Vilhelmine Augusta, d. 30 Novbr. herfra
reiste med hendes ganske Hofstat, for at residere herefter paa
Reinfeld Slot, .saa at den Nordborgske Regjering nu aldeles
her haver en Ende, saa blev den høis. Hertug og Herre, Friederik Carls Hr. Fader i Pløn, tagen af den høifyrstl. Begravelse
her ved Kirken, og efter Ordre til Vands ført til Lybek, at
bisættes i den høif. Begravelse i Pløn, hvorpaa Begravelsen
her i Kirken efter Befaling blev tilmuret, og findes der ikkun
3 Liig, Hr. sal. Hert. Augustus, hans Gemalinde og yngste
Princesse.
1 dette Aar behagede det den gode og fromme Gud at be
søge mig, ligesom han af sin faderlige Viisdom i 3 samfulde
Aar lod hos mine Domistikker mangen Gang findes svar og
farlig Krankhed, med en langvarig Sygdom, saa at jeg i 16
Uger ikke kunde forrette mit Embede.
Anno 1729:
Fød 43. Død 40. Viet 14 Par.

1730.

1730.

D. 4 Ianuar var Hs. Ex. Hr. Geheimeraad von Platen fra
Sønderborg her paa Slottet, og lod alle Underdaner, som ligge til
Nørborg og Melsgaard, Hs. Kgl. Maj. til Danmark og Norge hylde;
men af os Præster blev samme Homagium ikke endnu udkrævet.
1 Marts holdt jeg her Visitation udi vor Kirke.
Skjærtorsdag conf. 9 Drenge og 6 Piger.
Paaskedag.
Da efter den afgangne Fyrsti. Nordb. Regjering disse 5
Kirker er bleven lagt til Fyens Stift, saa har man i Dag efter
Hs. Høiærv. Hr. Jacob Lodbergs p. t. Episcopus Fionensis Be
faling, begyndt at holde Gudstjenesten efter den danske Ritual,
saa at iblandt Andet med: istedenfor Gloria in excelsis, nu
synges: Alleneste Gud i Himmerig, og for Credo in unum
Deum begyndes med: Vi tro allesammen paa &. Gud hjælpe
Menighederne at tjene ham ei alene med Læberne, men for
nemmelig med Hjerterne, Ham til Ære og Behagelighed. Ellers
har de samtlige 5 Kirker udi Nørreherred her paa Alsø, siden
Anno 1676 d. 7 Juli, og saaledes udi 54 Aar været adskilte
fra det Fyenske Stift, saasom Hertug Augustus høilovlig Ihu
kommelse, som staaer her endnu udi den fyrsti. Begravelse,
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lod ved en Abgesandter (saasom Hertugen den Tid endnu holdt
sig oppe udi Magdeborg), nemlig Hr. Oberstl. Gentsch tage af
de daværende samtlige Præster udi Nørreherred juramentum
fidelitatis, fra hvilken Tid Gudstjenesten saavel i Prædiken, som
i Sang, fornemmelig i denne Kirke, er bleven holden paa Tydsk
og Dansk. Ja! selv i min Vocation, som jeg for 9 Aar siden
fik udi Pløn, blev mig befalet, at holde hver fjerde Søndag en
tydsk Prædiken, hvilken Maade indtil dette ogsaa er bleven
vedholden.
4 S. e. P.
Begravet Peder Pedersen, Boelsmand af Holm, 54 Aar;
han laae over et Aar paa sin Sygeseng, og slog over sin hele
Krop med saadanne elendige Saar ud, at han syntes at være
Lazaro liig.
Idag blev en Kgl. Befaling aflæst, at paa næstk. 25 Juni
skal holdes en Jubelfest i Anledning af den Augsborgske Con
fessions Overgivelse til Keiseren for 200 Aar siden.
2den Pintsedag blev jeg ophentet til Oxbøl til min kjære
Nabo, Hr. Johannes Chr. Riesbrieg, som længe havde været
syg og sengeliggende, og paa samme Tid sagte og saligen blev
i min Nærværelse hjemkaldet fra denne Verden. For 9 Aar
paa samme Dag bleve vi som Brødre sanket her ved denne
Menighed, og nu maatte jeg just paa selvsamme Dag op til
ham at tage Afsked fra ham.
3die Pintsedag holdt jeg Visitation i Hagenbjerg.
D. 2den Juni kom uformodentlig her til Nørborg Velbyr
dige Hr. Etatsraad og Amtmand von Scheel, som eier ellers
den Gaard Faareveile paa Langeland, med Kongl. Brev og In
struction at være Amtmand her paa Slottet, ikke alene over de
tvende Gaarde, Vorværket her paa Slottet og Melsgaard, men
ogsaa over Østerholm og Hardspryng, tilligemed Sæbygaard og
Gudsgave paa Ærø, saa at Alt hvad der har været forhen under
det Norborgske Fyrstendom i Hert. Augusti Tider, det skal
høre nu alt tilsammen igjen. Borgemesteren og Raad i Sønder
borg havde givet mange Suppliqver ind for Kongen, for at
faae det ganske Nørreherred henlagt til det Sønderborgske
Amt, hvilket ei alene havde været helt besværlig for Undersaatterne, men ogsaa gjort denne By fattigere som den er, for
medelst Nærings Svækkelse. Guds Tanker har været andre og
bedre end som Menneskens Tanker, saa at vi haabe herefter
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at blive under Guds, Kongens og tilsendte Øvrigheds Naade og
Tilsyn ved Brødet, ligesom tilforn.
D. 7de var jeg i Oxbøl og holdt Liigprædiken over min
sal. Nabo, Hr. Joh. Chr. Riesbrych, 48 Aar. Til Text havde
han selv i levende Live valgt Ps. 116, v. 7. 8. 9.
D. 12 Septbr. begravet Peder Jepsen, Hjulmand i Pøl, 40
Aar; han var i sin Velmagt den stærkeste Mand i Sognet; men
siden forleden Pintse var han meest sengeliggende af en farlig
Svulst paa det høire Knæ, som en Chirurgus skar Hul paa,
men omsider dog mattede ham aldeles af indtil Døden.
Mikkelsdag var jeg i Oxbøl og introd. der Hr. Bernhardt
Preen, som Ao. 1725 gik som Skibspræst paa det Ostindiske
Skib, Laurvigen kaldet, til Tranqvebar, og var saa ved den
Danske Zions Kirke sammesteds som Medtjener i 21/a Aar;
repatrierede derefter paa det Skib »den gyldne Løve« i næstafvigte Aar, og er saa bleven kaldet til Oxbøl.
Saasom jeg med mine Herredsbrødre af Oxbøl og Hagen
bjerg af Stiftamtmanden Rosenkrands og Biskoppen Lodberg
vare indkaldte til Odense Bispegaard der at aflægge vor Troskabseed til vores nuregjerende allern. Arveh. og Konge Chri
stian 6, altsaa rerste vi d. 19 Novbr. herfra om en Søndag Eft. og
d. 20de om Aftenen sildig kom vi til Odense. D. 21de mødte
vi udi Bispegaarden, og aflagde enhver særdeles sin Eed med
disse Ceremonier, at enhver knælede paa en sort overtrukken
Skammel, og læste for Stiftamt. og Bisk. sin Eed op, hvilken
man derefter maatte underskrive. D. 22de toge vi igjen fra
Byen, men kom først hjem d. 25de for Guds Veir og Vinds
Skyld, som opholdt os saalænge i Boiden.
1 Decbr. viet Sr. Lorentz Petersen, Herredsfoged og Jfr.
Anne Marie Plaggen.
12 Decbr. Tirsdag blev udi Kirken holden en Klageprædiken
over vores Høisalig Konge Frederik 4. Texten, som han selv
havde udvalgt, var Ps. 84, 11.
Anno 1730:
Født 46. Død: 13 Børn og 29 Gamle. Viet 9 Par.
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D. 25 Januar var jeg i Hagenbjerg at holde Liigprædiken
over Hr. Erik Pontoppidans sal. Hustru Madame Francisca P.
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født i Lundum Præstegaard ved Horsens, som i hendes første
Barselseng blev forløst med en dødfød Søn, og 9de Døgn der
efter døde. Ps. 30, 5 havde hun selv valgt til Text.
D. 26de om Aftenen døbt paa Slottet Hr. Etatsraad Scheels
Søn, Anders. Etatsr. holdt Barnet i sin Hr. Svigerfaders (Tit.)
Hr. Geheimeraad Christian Gyldenkrones Sted, og Amtsforvalterinden Mad. Petsch stod Fadder for Etatsraadens Moder, velb.
Fr. Sophie Amalie Wind.
D. 1 Febr. om Aftenen blev jeg kaldet til Hr. Amtmands
Forrider, for at berette ham, der han om Dagen havde været
med sin Herre paa Klapjagt, og af Uforsigtighed istedetfor et
Stykke Vildt blev skudt paa Skram igjennem hans Skuldre ind
ved den venstre og ud ved den høire Side, nede ved gammel
Østerholm i Skoven.
Palmesøndag begravet Thomas Christensens ældste Søn af
Holm, som udi lVs Aar laae ligesom værkbruden til Sengs,
men var ellers begavet af Gud med en god Forstand og Kund
skab udi hans Christendom, og blev derfor efter hans store
Længsel gjort deelagtig i det hel. Alt. Sacramente kort før han
døde. 12 Aar.
Skjærtorsdag blev 21 confirmerede.
Paaskedag begyndte jeg at synge Epistelen og Evangelium
for Alteret, efterat de siden Hertug Augusts Tider vare bievne
ikkun læste.
D. 28 Mai begravet Hr. Andreas Zinck, som havde været
i Africa og America, og boet længe paa St. Thomas. Tilsidst
var han 13 Aar her. 64 Aar.
14 Trin, begravet Gammel Christen Jensen, Tolvmand af
Holm, 57 Aar. Den salig Mand faldt ned af sin Høstvogn paa
Marken, og brød, som han selv klagede, sin Kors-Lænd i søn
der, hvorpaa han 3. Dagen efter døde.
D. 7 Novbr. viet min Hr. Collega, Hr. Martin Crucow med
min Kjærestes Søster, Jfr. Mette Catharine Nielsen.
Fredag efter 25 Trin, begravet Peder Christensens yngste
Datter, Marikke, her af Byen, 27 Aar. Hun var besovet af en
Snedkersvend fra Odense, som derpaa rømte. Og som hun ei
endnu var bleven forløst, og ei heller endnu havde siddet
aabenbare Skrifte, saa lovede hun i tvende Mænds Nærværelse,
at dersom hun kom tilrette igjen, vilde hun gjerne udstaae
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Kirkens Disciplin, hvorpaa hun blev privat absolveret og be
rettet. Imidlertid som dette var skeet om Morgenen, saa døde
hun derpaa om Aftenen, Hvermand til Forundring.
Anno 1731:
Født 29. Død: 26 Børn og 26 Gamle (mange af Mæslinger).
Viet 14 Par.
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1732.

Fastelavnssøndag off. abs. Charlotte Pedersdatter her af
Byen, fordi hun, den sidste Gang hun havde været til Skrifte
og til Guds Bord, paa begge gode Dage til Menighedens store
Forargelse, efter lovlige Vidnesbyrds Udsigelse, havde drukket
sig drukken.
Skjærtorsdag blev 16 confirm.
D. 13de Mai kaldte Gud min yngste Søn Daniel.
4. S. e. P.
Om Eft. paa Slottet døbt Hr. Amtmand Scheels Frøken
Datter, Amalie Margrethe.
Begr. Chr. Baltzersen af Pøl, 45 Aar; han gik og bar
Hvedebrød omkring her i Nørreherred til Salgs, og blev syg
og døde i Notmark.
Trin.
I Dag blev der off. paa Prædikestolen efter Biskoppens
Sigelse gjort Afbedelse for Jakob Bærthelsen Handskemager,
som for nogen Tid faldt i den onde Fristelse, at han vilde begaae Mord paa sig selv, men blev ved Guds Naade reddet.
25 Juli døbt Hr. Amtsforvalter Petsches Søn, Carl Friederik Conrad, som Hertuginden fra Gliicksborg her i vor Kirke
holdt over Daaben.
D. 1 Aug. var jeg i Oxbøl Kirke og holdt Liigprædiken
over Hr. Preens Stifdatter, Jfr. Cathrine Riesbriegs.
20 Trin.
Copuleret Hans Rasmussen og Charlotte Hansdatter af
Holm. Med denne Brud var dette forefalden, at hun for nogle
Aar blev rite trolovet til en Mand af Elstrup, Egen Sogn, hos
hvilken hun var en ganske Vinter i Huset. Men, som Manden
var falden i Drik, tog hun deraf Aarsag, at skille sig egen
mægtig fra sin Brudgom, og drog til sine Forældre i Holm
igjen. Eftersom her var nu ingen lovlig Aarsag, hvorfor de
kunde skilles fra hinanden, og hendes malitiosa desertio blev
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angivet for Øvrigheden, da blev hende anbefalet enten at drage
til sin trolovede Fæstemand igjen og lade sig vie til ham, eller
ogsaa at rømme Sognet. Dette Sidste udvalgte hun, og drog
ned til Aabenraa, hvor hun kom i Tjeneste hos Dr. Koch, for
hvilken hendes Venner androg forberørte Sag, og fik det saa
vidt drevet sammesteds, at Dr. Koch i en Provsteret gjorde en
Skilsmissedom i Sagen, hvilken hun derpaa fremviste for mig,
med Begjæring, at hun nu maatte paa ny opholde sig her i
Sognet. Jeg refererede Sagens Beskaffenhed til Sal. Biskop
Jac. Lodberg, som svarede, at efterdi Dr. Kochs Dom ei af
nogen Overret var bleven underkjendt, saa skulde den blive i
sin Magt og Gyldighed. Derpaa blev hun indlemmet her i
Menigheden igjen, og har holdt sig op hos sine Forældre, ind
til hun nu er kommen al boe i sin Faders Boel.
Anno 1732:
Født 43. Død 33. Viet 10 Par.

1732.

1733.

1733.

D. 29 Jan. viet Chr. Marcussen af Brarup ved Lyksborg
og Ane M. Chrisloffersdatter her af Byen. Det er vel 3 Aar
siden disse Folk bleve trolovede ; men kort Tid efter yppedes
Uenighed imellem dem, saa at Brudgommen drog fra Bruden,
til hvilken han dog nu lod sig vie.
D. 5 Febr. parenteret i Huset over Hr. Amtsforv. Petzsches Svigermoder, og efter Amtm. Dispensation blev hun i
Kirken nedsat om Aftenen.
D. 9 døbt min Hr. Gollegas Hr. Crucows Datter, Anna
Sophie.
2. S. i F.
Off. absolv. Ingeborg Krølle her af Byen, fordi hun for 6
Aar begav sig uden nogen Skrifteseddel her fra Sognet, og i
samme 6 Aar ikke var kommen til Guds Bord, indtil hun om
sider ved Øvrighedens Tvang i Sønderherred kom for nogle
Uger her til Sognet igjen, hvorpaa hun idag for hendes store
Forargelse offentlig deprecerede.
Skjærtorsdag 19 confirm.
7 Mai viet Jacob Jepsen Bager og min Søster Eleonore
Elisabeth Hauendorffs Enke.
D. 22 Aug. var Hs. H. Hr. Biskop Christian Ramus her
i Kirken for at holde Bispevisitats. Jeg prædikede over 1 Cor.
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1, 23. 24, af hvilke Ord Biskoppen ogsaa tog Anledning til at
holde en Tale til Menigheden, hvorpaa han overhørte Ung
dommen, som fandtes Gud til Ære og Tak efter Biskoppens
Vidnesbyrd vel oplyst.
D. 13 Novbr. begravet min sal. Søsterdatter fra Ærø,
Cæcilie Christine Gunnersen, som holdt sig op hos os i 21/s
Aar. 18 Aar gi.
Anno 1733:
Født 31. Død 35. Viet 15 Par.

1734.

1734.

D. 20 April begravet Johan David Jansen, Sognedegn ved
denne Menighed og Organist ved Kirken i 50 Aar.
Skjærtorsdag 25 conf.
D. 20 Juli trolovet Hr. Bonaventura Boysen, en Præsts Hr.
Jacob Boysens Søn fra Magstrup, Haderslev Amt, Apotheker her
i Byen og Jfr. Eleonore Færberin.
D. 26 døbt paa Slottet Hr. Amtm. Scheels Søn, kaldet
efter Kongen og Kronprindsen, Christian Frederik, som af Her
tugen paa Augustenborg, Hr. Chr. August blev holdt over
Daaben.
D. 16' Aug. døbt en besovet Kvindes Kirsten Knuths
Datters Barn, Marie Kistin. Hun tjente i Pløn der paa Slottet,
og efter hendes Bekjendelse er hun bleven krænket af en
fyrsti. Kammerjunker Hr. Hans Rumohr sammesteds.
D. 14 Decbr. var jeg i Egen Kirke og holdt Liigprædiken
over Provstens Hr. Johannes Brandts sal. Kjæreste Fr. Provst
inde Anna Brandt. 66 Aar.
Anno 1734:
Født 44. Død 24. Viet 10 Par.
1735.

1735.

1 H. 3 K. var jeg i Hagenbjerg og holdt Gudstjeneste,
eftersom Sognepræsten Hr. Erik Pontoppidan Søndagen tilforn
tog sin Afsked fra Menigheden, der han af Kongen er voceret
at være Slotsprædikant og Sognepræst til Frederiksborg.
D. 9 Marts døbt Niels Christensens Barn, Urtegaardsmand
her i Kongens Urtegaard ved Slottet, som blev kaldet Holger.
Dette Barn blev af Amtmandens Secretair, Hr. Pfaltz i hans
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Navn holdt over Daaben udi et fremmed og usædvanligt Christenklæde. Thi til Efterretning tjener herved, at Præsterne
fra Arilds Tid og maa vel skeet ikke længe efter Reformatio
nen, som overalt her i Landet saa og her i Nørreherred, har
havt under de forrige høilovlige Konger og Fyrster den Til
ladelse, at de maatte for deres Sognefolk holde Christenklæder,
saa og Brudekrands og Crone at betjene sig deraf ved en og
anden Ledighed. Men en Kammertjener ved Hertugen paa
Augustenborg tragtede udi det forrige næst afvigte Aar samt
lige Præsteskabet efter denne Smule Brød, som de i saa lang
Tid havde nydt, og uden at Præsteskabet vidste det allerringeste deraf, udbrød han offentlig med en kongelig Concession,
at ham, ved Navn Simon Brandt, og hans Kone privative ad
dies vitæ skulde alene holde her i Landet Christenklæder og
Brudesmykker, ihvorvel i samme Concession dette findes ind
rykt, at hvo som selv havde sligt, maatte han ogsaa betjene
sig af og med sit eget, uden at tage det hos Simon Brandt.
Men hvo som begjærte det NB. for Betaling, han skulde tage
det hos Forpagteren. Ved saadan hemmelig og uformodentlig
Demarche, hvori Hertugen og Amtmanden her paa Slottet Præ
sterne til Nakdeel var behjælpelig, kom samti. Præsteskab, baade
i Sønder- og Nørreherred, supplicando ind til det Danske Cancellie og remonstrerede Kongen Sagens Beskaffenhed, bedende
at de maatte ogsaa i denne Post nyde hvad deres Forvæsere
havde havt. Men der man forventede Svar fra det Danske
Cancellie, saasom vi som Stiftspræster derunder sorterer, kom
der i Kongens Navn en Resolution fra det Tydske Cancellie,
at fordi Præsterne ingen Privelegier havde at fremvise, saa
kunde og skulde Kongens Concession til Simon Brandt ikke
revoceres.
Guds Ord siger vel: Ingen skal tage Fordelen fra sin
Broder; men herved maa man tænke: man faaer at lade den
Steen ligge, hvilken man ikke kan løfte.
Skjærtorsdag 7 confirm.
D. 20 Mai viet hjemme i Brudens Stedfaders Seer. Pfaltzes
Huus (ifr. Kgl. Dispensation dat. Frederiksberg d. 31 Jan. 1735)
Hr. Peter Christian Holm, Herredsfoged udi Gram Herred og
Jfr. Thøra Hansen her af Byen.
Danske Samlinger.

VI.

U
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8 Trin.
Var jeg i Hagenbjerg og introd. Hr. Ludvig Wegerslev til
Sognepræst, efterat han havde været i forrige Aar Feltpræst
under de Danske Tropper ved Rhinstrømmen, nemlig under
Grev von Holsteins gevorbene Cuirasseer Regiment.
1 Adv.
Døbt Hr. Amtm. Scheels tredie Junker, Friederich Chri
stian, som blev holdt af hans Svoger, velb. Hr. Justitsraad
Charisius fra Jylland.
Anno 1735:
Født 31. Død 17. Viet 11 Par.

1736.

1736.

Skjærtorsdag conf. 17 Catechumener efter den Maade,
som Hs. Maj. udi hans nylig udgangne Forordning har villet
foreskrive.
D. 28 April trolovet Peder Hansen Maler og Kirsten Knuths
her af Byen. Førend de kunde blive trolovede, faldt dette med
dem for, at de formedelst et offentlig Tingsvidne maatte fra
lægge sig et meget ondt og stærkt Rygte, som gik om dem
her i Sognet, at de nemlig paa begge Sider havde i deres for
rige Ægteskabs Tider besmittet deres Ægteseng. Med ovenbemeldte Vilkaar blev det først af Biskoppen consenteret, at de
maatte komme sammen.
11 Trin.
Gik Peder Christiansen Skomager her i Byen til Gudsbord
uden at udstaae off. Kirkedisciplin for hans Liggermaal; thi
han søgte og erholdt Kgl. Dispensation derfra, hvis Expedition
kostede ham mange Penge, men desforuden maatte han ob
adulterium simplex bøde til Kongens Kasse 26 Rdlr. og ad
pias causas til vores Kirke 4 Rdlr., saa at man vil regne hans
Dispensation har kostet ham over 50 Rdlr., Gid han saa vel
maatte være kommen løs for sin slemme Synd hos Gud, som
han er bleven sine Penge qvit.
17 Trin.
Begravet Evald Jepsen, her tæt ved Kirken, som over 20
Aar aldrig havde hans fuldkomne Sundhed, men var beladtmed
en langvarig og smertelig Sygdom, hvis Tilstand Gud var bedst
bekjendt, 74 Aar.
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D. 30 Octbr. blev her som overalt i Danmark og Norge
holdt et Jubilæum nationale for Reformationen, og blev til Høimesse prædiket over 2 Krøn. 34, 33. 34. Til Aftensang over
2 Tim. 2, 19—21. D. 31 var den anden Jubelfestdag, som
ikke videre blev celebreret, end at Hr. David Jansen, Rector
Sc. Norburgensis holdt en tydsk Jubel-Oration i Skolen, i Ung
dommens og andre Tilhøreres Nærværelse. Den 1 Novbr. var
den 3die Jubelfestdag, som ellers var Allehelgensdag, og
blev holden som ellers.
Anno 1736:
Født 39. Død: 25 Børn og 22 Gamle. Viet 14 Par.
1737.

1736.

1737.

4 H. 3 K.
Prædikede min Svogers, Hr. Johannes Thomsens eneste
Søn Johannes fra Adserballe her i Kirken.
D. 7de Febr. døde paa Slottet Hr. Amtmandens 4de Søn,
Jørgen Erik.
4 S. i Faste.
Begravet Hans Bugislav Frederiksen tilligemed hans Hu
stru af Holm. Dette Par døde i een Nat, og blev paa engang
nedsat i en Grav hos hverandre; han 53, hun 34 Aar.
Skjærstorsdag bleve 17 Catechumener confirmerede og be
kræftede i deres Daabs Naade, iblandt hvilke ogsaa var et
Drengebarn af Holm, Mathies Christiansen, som af Moders Liv
hverken har kunnet høre og derover ei heller tale. Dog har
Gud begavet ham med saa god Forstand og Nemme, at han
til sin Salighed har kunnet fatte de nødvendigste Grundsand
heder, hvilke man deels ved Billeder og Skilderier, deels ved
en og anden Betegnelse har ved Guds Naade søgt at plante i
hans Hjerte, hvortil Gud ogsaa har givet sin Velsignelse, at
han i Dag offentlig for Menigheden efter sin Maade og Formue
ved allehaande Fagter og Gebærder har aflagt hans Troesbekjendelse.
6 S. efter P.
Begravet Chr. Frederiksen, Tolvmand i Holm, 57 Aar.
Mærkeligt er det, at hans Broder med sin Hustru bleve be
gravne 4 S. i Faste, 2 S. efter P. den sal, Mands Hustru, og
nu han selv.
11*
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7 Trin.
I Dag blev Hs. Kgl. Maj. Mandat aflæst paa Prædikestolen,
angaaende de unge Karle og Drenge her i Sognet, af hvilke
nogle skal udskrives til en Landmilises Oprettelse. Aflæsnin
gen alene foraarsagede stor Bevægelse og Bestyrtning iblandt
Unge og Gamle! — Christel Lad din ædle Fred være hos os
i Evighed!
D. 15 August vare samti. Sognemænd i Holm og Pøl
her i Præstegaarden indstevnede at forfatte et Mandtalsregister
over de unge Folk til en Landmilises Oprettelse, eftersom Hs.
Kgl. Maj. ved Overretten i Slesvig allernaadigst lod Præsterne
anbefale, at de skulde forfatte sligt Mandtalsregister. Men der
blev denne Gang Intet deraf under det Paaskud, at de ikke
vilde være de første, som vilde lade deres Børn tegne, for at
indrulleres til Landmilisen. Men Hovedaarsagen var, at de
fattige Folk, som havde opvoxne Sønner, ikke gjerne vilde see
deres Børn indrullerede til Soldater. I). 16, Dagen efter,
fandt sig de samtlige Naboer af begge Byer Holm og Pøl fra
Boelsmændene til Innesterne ind hos mig, og gave saavel deres
Sønner og Tjenestekarle fra 14 til 36 Aar tilkjende, som ogsaa deres Alder, hvilket jeg Altsammen efter Kgl. Befaling
maatte tegne for at udlevere dette Register til Amtmanden.
Gud hjælpe med denne Sag vel tilrette, eftersom den gjør
iblandt Folk mange bedrøvede Hjerter.
D. 17 Aug. trolovet Hans Wrang af Stolbro i Egen og
Elisabeth Charlotte Hansdatter her af Byen. Som dette Par
Folk ere nær beslægtede, idet de ere fulde Sødskendebørn, saa
havde de forhvervet Kongebrev til deres Ægteskab. Til Amt
stuen maatte Brudgommen efter samme Dispensation erlægge
4
i Danske Croner.
D. 23de døde vor allern. Dron. Sophie Magd. Fru Moder,
Markgrevinde fra Brandenborg Culmbach i Kjøbenhavn, og idag
10 Sept. begyndte man her at ringe for hendes Liig, som skal
vedblive i 14 Dage, 1 Time om Dagen.
Anno 1737:
Født 28. Død 66 (meest Børn). Viet 15 Par.
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3 H. 3 K.
Paa denne Søndag Aften fandt sig de Kongl. Commissairer
her ind paa Slottet, for at foretage den Udskrivning af de unge
Folk, som H. Maj. udi næst afvigte Sommer lod paabyde.
Samme Commissarier vare: Hr. Conferentsraad d’Hespen, Ridder
af Dannebrogsorden, Hr. Etatsraad Gæler, begge af Slesvig, Hr.
Cancellieraad Gæler, som var Etatsraadens Søn, Oberst von Dehn,
og tilsidst vor herværende Amtmand. Udskrivningen varede i
4 Dage, paa hvilke de samtlige Lægdsmænd med deres tillagte
unge Karle for Commissionen maatte møde paa Slottet, hvor
iblandt ogsaa mine to Tjenestekarle var, som havde den Naade
at rage dennegang fri. Derimod er mangen Fader og Moder,
saa og ungkarl over saadan usædvanlig Ting bleven bekymret.
Ellers maatte Kongens Undersaatter under Sæbygaard og Guds
gave paa Ærø ogsaa i denne ubeleilige Tid komme herover,
som efter Nogles Gisning bestod af 300 Mennesker, for at lade
de unge Karle indrullere, paa hvilke man i Udvælgelsen faldt.
Skjærtorsdag 21 confirm., og 2 af Capelianen.
3 S. e. P.
Begravet Peder Nielsen, en ung Karl, som døde i en af
mine Vaaninger. Man fortæller om det sal. Menneske, at der
han i sin Ungdom ved en Høi udi Gustengaards Kobbel laae
og sov, han med saadan Forskrækkelse, Gud veed hvoraf! blev
opvakt af Søvnen, at han som et rasende Menneske løb om
kring i Marken, indtil man kunde gribe ham, skjøndt man
aldrig tilforn havde fornummet Sligt ved ham. Siden den Tid
havde han ingen Tid sin Sundhed, men laborerede Apoplexia
i høieste Grad. 30 Aar.
4 Trin.
Off. absolv. Eleonore Friedrichs, som boer her ved Kir
ken, for hendes Forseelse mod det 7de Bud, idet hun havde
hælet med hendes Mand Friederich Tobaksbinder, som for P/s
Aar i Følgeskab med Daniel Brun her af Byen var ved Nattetider gaaet ind i en Mands Peder Hansens Lade i Holm, og
stjal der 2 Faar. Som derpaa holdtes Huusransagelse, idet
Gisningen var falden paa disse tvende Mennesker, fandtes under
Eleonore, der hun havde lagt sig paa sin Seng, at noget af
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det stjaalne Faarekjød laae begraven under hende i Halmen
udi Sengen, hvorpaa hendes Mand rømte. Siden den Tid er
denne Sag bleven offentlig dreven for Ting og Ret, hvorpaa
Udfaldet var dette, at hun efter Dom og Ret skulde gjøre of
fentlig Afbedelse, at hun havde hælet med sin Mand, og des
foruden bøde til Brøde* 6 Rdlr. Der hun nu i Dag efter
hendes Doms Lydelse blev admitteret at sidde aabenbare Skrifte,
begyndte hun, idet jeg efter Ritualet tilspurgte hende, om hun
kjendte sin Forseelse, idet hun havde hælet med sin Mand i
de stjaalne Vare, at nægte at hun ei havde hælet, idet hun
ikke vidste andet end som at Faarekjødet var blevet hendes
Mand givet af hans Cammerat Brun, under hvilket Paaskud
hun vilde skjule sin Skam, og nødte mig til at remonstrere
hende, hvorledes hun ikke kunde sige sig fri fra ovenbemeldte
Hælelse, indtil hun, paa min pro ultimato gjorte alvorlige Til
tale og Spørgsmaal, som sagt er, svarede med Ja, hvorpaa hun
i Guds Navn blev absolveret.
27 Aug. begravet Jes Lauritzen, Boels- og Tolvmand i
Pøl, som kom under Vognen, da han kjørte et Læs Havre hjem
fra Marken, og Hestene bleve kyste.
14 Trin.
Begravet Christen Kallesen af Holm, 90 Aar.
23 Octbr. begravet Hans Christoffer Lyders her af Byen,
60 Aar. Denne Mand havde sær Tilfælde her iblandt os; thi
for 12—13 Aar siden giftede han sig med en Qvindesperson
af Broballe, som forligtes saare ilde med ham, og førend det
onde Spil endtes, forklagede hun ham tilsidst offentlig for det
daværende høifyrstl. Consistorio in puncto impotentiæ, hvor
udover de in totum bleve skilte fra hinanden. Nu tilsidst, før
end han døde, tilskikkede Gud ham dette haarde Tilfald, at
hans Tunge i levende Live raadnede af hans Mund, saa at han
i lang Tid var saa godt som maalløs.
Gud bevare os i
Naade!
23 Trin.
Begravet Maren Thamses af Vestergaard i Holm, det æld
ste Lem af denne Menighed, 92 Aar.
D. 30 Decbr. døbt min Hr. Collegas Søn, Friderich Daniel
Crucow.
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Født 34.

Død 27.

Anno 1738:
Viet 8 Par.

1738.

1739.

1739.

5 S. i F.
Daniel Brun og hans Hustru bleve off. absolverede for
deres Tyverie. De havde været rømt til Fyen, og efter at
være kommen tilbage, blev han greben og sad længe i Arrest
i Slotsporten, og omsider dømt til en Pengestraf, og Vand og
Brød i 14 Dage; Konen i 8. I Dommen var intet anført om
Kirkedisciplinen, enten de skulde for deres Forargelses Skyld
offentlig skrifte eller ikke. Men som jeg confererede derover
med Biskoppen i Odense, gav han mig til Gjensvar, at det
maatte skee efter Lovens pag. 270, og i Følge heraf stode de
i Dag aabenbar Skrifte.
Skjærtorsdag 16 confirm.; af min Collega 3.
1 S. ef. P.
Begr. Berthel Pedersens Hustru af Pøl; hun var hendes
Mands fjerde Hustru, ligesom han var hendes 4de Mand.
72 Aar.
D. 7 Mai begr. Amtsforvalteren Hr. Ambders Kjæreste, 33
Aar; hendes Fader, Hr. Evald Ægidius, havde været Sogne
præst i Bylderup, Tønder Amt. — Hun var en meget from og
christelig Person.
D. 19 Aug. visiterede Biskop Ramus her; jeg prædikede
over Col. 1, 9. 10.
D. 4 Novbr. begravet Simon Christensen af Holm, 40
Aar, hans Hustru 41 Aar, og hans Stedsøn.
D. 18 begravet Anne Jurgens, en gammel Enke i en af
mine Vaaninger. Det var det første Liig, som Dagen tilforn
ved sin Gravs Aabnelse, efter forrige gamle Sædvane, ikke blev
ringet for, idet en Kgl. Forordning Søndagen tilforn var bleven
oplæst, at herefter udi de Fyrstendømmer Slesvig Holsteen
skulde ikkun ringe.; for Liig paa deres Begravelsesdag, dog
saa at Liig Conducten under saadan Ringen kan komme fra
og igjen til Sørgehuset.
Anno 1739:
Født 25. Død 55. Viet 5 Par.
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D. 20 Febr. blev Hr. Provst og Sognepræst Brandt be
gravet, 52 Aar gi. Herren havde begavet den sal. Mand med
store Gaver, som han og anvendte sit anbetroede Pund efter
yderste Formue under Guds vældige Bistand, til sin Frelsers
Ære og Menighedens Opbyggelse; hvorved det har ei feilet
paa Modgang og Besværlighed for ham; thi da han var selv
et brændende Lys, saa skinnede han og for os, som en ret
Johannes, baade med Lærdom og Levnet, hvorpaa fulgte at
han maatte snart fortæres, eftersom en Sygdom af 9 Uger tilsidst d. 17 Febr. Efter. Kl. 3 udslukkede hans Levnets Lys,
og lod ham sagte og salig indgaae til Guds Ansigts herlige Be
skuelse, at nyde sin Herres Glæde. Den af den sal. Mand
udvalgte Liigtext var Rom. 8, 31—34.
Skjærtorsdag 23 conf.
20 Mai døbte Hr. Peder Brandt i Egen, Viceprovst i Nørreherred, Capelianens Datter: Johanne Christiana Crucow.
D. 23 Juli copuleret her paa Slottet, Hr. Vilhelm Frederik
Bondorph, Sognepræst til Jetsmark i Aalborg Stift og Mademois.
Anna Augusta Dietrichsen fra Sønderborg, Kammerpige hos
Fru Amtm. Scheel.
12 Trin.
Introduc. Hr. P. Brandt mig Martin Crucow som Sogne
præst for denne Menighed, hos hvilken jeg havde tjent som
Capelian siden 1719. Den Gud, som har kaldet mig, og hidtil
givet mig Naade og Forsvar, forlade det som hidtil af mig kan
være forsømt, og forfremme osv.
D. 15 Novbr. viet i Huset Hr. Amtsforvalter Joh. Chr.
Ambders og Jfr. Anna Cathrine Schetzeln af Garding.
1 Adv.
Blev Hr. Jens Rasmussen Fangel introd. til Capelian; han
var forhen Hører s. Collega ved den Latinske Skole i Svendborg.
2 Adv.
Off. absolv. Lorentz Jensen Nettier, den Ældre, af Nørborg, som for adskillige Aar havde 1 Gang ved Provstens Vi
sitation, z og 2 Gange ved Bispevisitation, udi Kirken udsagt
mange ugrundede Beskyldninger og gjort stor forargelig Tumult
i saadan Forsamling, efter at han derfor var bleven fiscaliter
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actioneret, og derved indhentet et Responsum fra det juridiske
Facultet udi Kiel, haver Hs. Kgl. Maj. saadant allernaadigst og
allerretfærdigst approberet og confirmeret. Hvoraf den Punct,
som særdeles angik Kirkedisciplinen, saaledes lyder i Dommen:
»Ligeledes til aabenbare Skrifte i Nordborg Menighed, paa
Grund af Foragt for det hel. Sacrament og Prædikeembede,
som og ved hans frække og nederdrægtige Tumult og i Menig
heden givne Forargelse. Hvorhos Præsten, saafremt han i
Fremtiden ikke lader spore nogen Forbedring, og tilsidesætter
den Kirkeembedet skyldige Respect, har at true og forkynde
den i Kong. Chr. V Lovbog forordnede Kirkeban.«
Anno 1740:
Født 35. Død 31. Viet 17 Par.

1740.

1741.

1741.

Trolovet Johan Christensen af Holm og Marie Rasmussen
af Nørborg. Brudgommen var anden Gang skaaren for Brok og
efter Operateurens Attest incapax procreandæ sobolis, og Bru
den var en Enke i hendes 49 Aar. Men efter Hr. Biskoppens
indhentede consilium blev efter deres begge Paastand dette
matrimonium in mutuum adjutorium dem tilladt.
Sexag.
Der gjordes Afbedelse fra Prædikestolen, efter Kgl. Maj.
Forordning for 2 Personer, der havde begaaet Leiermaal, dog
uden at nævne Personerne.
Skjærtorsdag 33 conf.
2 S. e. P.
Communicerede først Lorenz Nettier og hans Hustru, efterat
han 2 Adv. f. A. havde udstaaet Kirkedisciplin, ved at sidde
aabenbare Skrifte, men de begge i 8 & 9 Aar havde holdt sig
fra Sacramentet. Konen blev, efter Biskoppens Decision, tilstædt uden at sidde Skrifte, eftersom ikke havde været tiltalt,
eller paa hende var gjort nogen Consideration. Capelianen Hr.
Fangel administrerede dengang alene Sacramentet.
2 Pintsedag.
Communicerede Høiv. Hr. Conferentsraad og Amtmand
med Frue første Gang offentlig her i Kirken, efter den nylig
udg. Kgl. Fr. at al privat Communion skal være herefter af
skaffet.
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D. 22 Juni døbt Amtmand Scheels Datter: Anna Sophie
Caroline Amalie.
19 Trin.
Viet Mads Pedersen i Pøl og Ane Hansdatter af Hagen
bjerg. Han var den første i Sognet, som deponerede 10 Rdlr.
paa Amtstuen til Skov-Brøde efter Kgl. Fr. 24 April 1737 for
en Attest af Hr. Amtmanden at maatte copuleres til sin Brud
d. 12 Octbr. paa en Torsdag.
22 Trin.
Christen Bondesen og Svigersøn i Præstens Vaaninger stod
aab. Skrifte for at have stjaalet Byg paa Marken.
D. 8. Decbr. døbt min kjære Datter Regitza Sophia,
fød d. 5te.
D. 10 Decbr. begravet Niels Berthelsen af Holm, 49 Aar.
Han tog til -Baads d. 2den Decbr. ned til Aabenraa, og da han
d. 5te vilde reise hjem, udstod han med de Andre paa Vandet
en haard Storm og Regn, saa at de den ganske Dag maatte
med al Arbeide roe, men imod Aften vansmægtede han og
daanede, de søgte paa Løjt Side Landet, og som de andre
vilde gjerne i et Huus med Varme vederqvæge ham, da hans
Mæle ham og var forgaaen, døde han i Baaden Kl. 6.
D. 12 Decbr. begravet Hr. Lieutenant Hans Christof. Larm,
86 Aar; han. havde været 44 Aar i Kgl. Dansk Krigstjeneste, 23
Aar nydt Naadsens Brød og i 5 stedse lagt til Sengs.
Anno 1741:
Fød 39. Død 29. Viet 11.

1742.

1742.

Skjærtorsdag conf. 20 Børn; Palmesøndag af Capelianen 12.
3 S. e. P.
Begr. Charlotte Snedkers af Nørborg, 53 Aar. Hun havde
særdeles fata, og som hendes Levnet var ikke opbyggelig, saa
blev Enden derpaa saaledes, at man ikke kunde faae ret Leilighed til at komme med Overbeviisning hendes Sjæl til Bistand.
D. 1 Mai døde hos hendes Datter sal. Provst Brandts
Enke i Nørborg min kjære Svigermoder, Valborg Nielsen, 68x/9
Aar.
Jeg prædikede over Aab. 7, 15—17. som hun havde
begjæret.
D. 15 Juni døbt min Collegas, Hr. Fangels Søn, Holger.
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Født 29.

Anno 1742:
Død: 14 Børn og 13 Gamle.

1742.

Viet 19 Par.

1743.

1 S. i Faste.
Berettet Lorenz Nettiers Kone af Nørborg, efter hendes
Begjæring, da hun laae paa Sygeleiet og havde i næsten 2
Aar ei søgt det hellige Alt. Sacr.
Skjærtorsdag 22 conf.; Paaskeløverdag af Capelianen 12.
D. 17 Mai begr. Johan Frederik Brandt, Kirkeværge 71
Aar; en Sønnesøn af Hr. Anders Brandt og Brodersøn af Hr.
Christian Brandt, begge Sognepræster her.
2 Trin.
Gik Lorentz Nettiers Hustru til Herrens Bord offentlig,
eftersom hun vel med det hel. Sacr. havde ladet sig i forrige
Vinter hjemme betjene, men ellers over 2 Aar atter borted sig
derfra. Høiærv. Hr. Biskop Ramus gav mig derover ved Nytaar
et Concessions Responsum; men hendes Mand vægrer sig
endnu.
D. 17 Octbr. døbte Viceprovst Hr. Peter Brandt fra Egen
min Datter: Charlotte Margaretha.
20 Trin.
Off. absolv. Marie Magdalene Jørgens, en Enke af Nør
borg. Denne stygge og ledige Qvinde haver hidtil været sær
deles arrig og foragtelig. 1) har hun negtet, ved Advarsel og
da Rygtet var overalt, hendes Horerie for Øvrigheden og
hendes Lærere; 2) ved det hun var begreben i Horerie ud
lagde hun en Sergeant Kæfeling, ved Landmilisen, som er efter
bekommen Afsked reist til Tydskland; 3) da det ikke kunde
opnaae hendes Regning, blev ved det uægte Barns Daab offent
lig udsagt, at Hans Hinrik Larm af Nørborg, som da opholdt
sig paa Melsgaard, var hendes Skadsmand. Herefter blev hun
for de Kongl. Bøder kastet i Arrest, og ved samme Leilighed
udlagde hun for Øvrigheden: Henrik Strobohm, Knapmager og
Hans Lorentzen Reebslager, begge Ægtemænd og boesiddende
i Nørborg. 4) Efter Ritualet adspurgtes hende, hvem der var
Fader til hendes Barn, da hun derpaa i offentlig Menighed
udsagde, at H. Strobohm var det. Efter Gudstjenesten blev
hun ved Øvrighedens Befaling af 2 Vrøgere her af Byen ført
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til Hardeshøi at være forviist Landet. Hvad for et Levnet i
Løndom dette Menneske har ført, og hvor mange Sjæle hun
har forført, er Gud alene bekjendt, og kan af en Christen ikke
noksom begrædes og beklages.
S. efter Juul.
Begr. Mads Mortensen i Holm, den ældste i Menigheden,
over 90 Aar. Forhen havde han god Formue, men døde i
største Fattigdom hos Christen Smed; var ellers meget van
kundig udi den christ. Lærdom, det Gud forbarme sig!
Anno 1743:
Fod 49. Død 28. Viet 11 Par.

1744.

1744.
D. 27 Januar døbt min Collegas, Hr. Fangels Søn, Christian.
D. 17 Marts begravet Ellen Jørgens Høeg af Nørborg, 58
Aar. Det var den Person, hvorover Lorentz Nettier med sin
Familie for saamange Aar siden har gjort saa stor Motus, om
at beskylde hende for Horerie med afdøde Hans Chr. Skræder
paa Løjtertoft; hvorover sal. Hr. Provst Brandt og jeg hans
Eftermand med andre godt Folk af Nettieren har lidt saa
meget; og Enken dog intet er bleven overbeviist, men kom
med Ære i sin Grav. Herren, den retfærdige Dommer, skal
forklare paa hin Dag denne mørke Sag, og da skal sees hvo
der er skyldig eller ikke.
Skjærtorsdag 9 conf., Capellanen 5.
Trin.
Off. absolv. Hinrik Strobohm for Horerie med Marie Jør
gens. (Hans Reebslager var off. abs. 3 S. i Faste).
Christi Himf. Dag bleve de to ældste høiadelige Børn af
Hr. Conf. og Amtm. Scheel offentlig confirmeret, efter at de
havde faaet en grundig Kundskab af Guds Ord om den Lær
dom, som er til Gudfrygtighed, vare bievne overhørte og af
mig formanede forud udi 1/s Aar, gjorde og god Regnskab om
den Grund, Vei og Haab, de have til Salighed, udi Menig
hedens Paahør. Herren lade dem komme den Guds Naades
Gave altid til at brænde, som er i dem formedelst mine Hæn
ders Paalæggelse, at de, som hellige Børn, maae voxe som et
Rosentræ, der groer hos en Bæk paa Marken og giver god
Lugt af sig som Røgelse, og blomstres vel som en Lilie ud-
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giver Lugt, at de maa være vort Haab, Glæde og Roses Krone.
Som disse 2 høiadelige Børn Hr. Junker Anders Scheel og Fr.
Amalie Scheel ere ikkun unge, resp. 13^4 og 12 Aar, have de
høivelbaarne Forældre lovet, at disse Børn nogle Aar skulde
bie, førend de gaae til Herrens hellige Bord, og imidlertid, som
tilforn, med al christelig Omhyggelighed fremdeles undervises
og anholdes til Guds sande Frygt.
D. 15 Juni døde Amtm. yngste Frøken, Anna Sophie Caro
line Amalie.
D. 29 Juni begravet Hr. Herredsfoged Pfaltzes Hustru
Marina, dog efter Begjæring blev ikke, som sædvanlig, oplæst
over hende nogen Personalier.
D. 22 Juli fødtes og d. 24de døbtes Hr. Amtm. yngste
Frøken, kaldet Sophie Elisabetha.
Anno 1744:
Født 34. Død 26. Viet 12 Par.

1744.

1745.

1745.

Skjærtorsdag conf. af mig 12 Tydske, 11 Danske; paa 3
Paaskedag af min Collega 11.
D. 29 Juni blev Veirhanen opsat paa vort Klokketaarn
eftersom den 4 Adv. udi forrige Aar ved en forfærdelig Storm
om Morgenen for Gudstjenesten var nedfalden.
15 Trin.
I Dag blev i Overværelse af Hr. Collega Fangel og 1 Med
hjælper af alle 3 Byer gjort Karen Henriksdatter af Holm bekjendt, at Tamperretten i Odense d. 15 September havde op
hævet hendes Ægteskab formedelst hendes Ægtemands Leiermaal.
D. 15 Octbr. copuleret Hr. Herredsfoged Pfalz og Mademois. E. C. Brosen.
Anno 1745:
Født 40. Død 27. Viet 10 Par.
1746.

Fredagen d. 14 Januar blev efter Kgl. Allern. Fr. her,
ligesom i hele Danmark, holden en extraordinair Faste- Bod- og
Bede-Dag formedelst den grasserende Sygdom blandt Hornqvægel. De forordnede Texter vare: 1) til Froprædiken og
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Høimesse 2 Mos. 9, 3; 2) Til Tolvprædiken Ps. 36, 6. 7;
3) Til Aftensang Hos. 6, 1.
D. 28 Marts døbt min Collegas, Hr. Fangels Datter, Regitza Sophia Elisaheth.
Skjærtorsdag 12 Tydske og 9 Danske conf.; Paaskeløverdag Hr. Fangel 11.
D. 4 Juni døbt Hr. Amtmand Scheels Tvillinger: Vilhelm
Mathias og Regitza Christina Charlotte.
Tirsdagen d. 4 October blev holden en Klageprædiken over
Ap. Gj. 13, 36 til Ihukommelse af høis. Kong. Chr. 6, om
Eft. Kl. 1. Den høis. Konge døde d. 6 Aug. Morg. Kl. 6 paa
Slottet Hirschholm, hans Lig blev i Septbr. ført til Kjøbenhavn.
Hans Alder var 46 Aar 8 M. 6 Dage.
19 Trin.
Gik Maren Hansdatter af Nørborg, efter sædvanlig og lønlig
Absolution til den hel. Nadvere. Det var bekjendt og tilstaaet,
at Chr. Thomsen, Boelsmand udi Hagenbjerg By, havde be
sovet hende. Sagen blev andraget til Tamperretten i Odense
d. 22 Septbr.; men opsat til næste Tamperdag d. 14 Decbr.
Imidlertid erholdt hendes Stiffader Joh. Did. Trepkau en Til
ladelse fra Tamperrettens Notario Hr. Prof. H. Kisbye, at paa
Begjæring hende maatte til Sagens Uddrag til Saligheds Midler
gives Adgang. Man turde paa det ikke saa lige hen tillade
hende uden at staae Kirkens Disciplin saadan Paastand, førend
Hr. Biskop Ramus i en skriftlig Resolution haver forud con
cederet saadant.
Anno 1746:
Født 42. Død 29 (en Deel af Mæslinger). Viet 9 Par.

1747.

1747.
1 H. 3 K.
Denne Dag blev publ. examineret og confirmeret Høivb.
Hr. Conf. og Amtmands Scheels 2 Junkere Frederik Christian
(llx/4 Aar) og Jørgen Erik (10 Aar). De høiadelige Forældre
havde begjært, at disse unge Børn før deres Bortreise herfra
maatte confirmeres. De vare noget unge i Aar, men havde
en meget god Kundskab om Saligheds Orden og Kundskab til
Gudfrygtighed. Eftersom den hele Catechismus (Not. Abbildung
der christl. Glaubens und Sittenlehre) var med dem igjennem-
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ganget og prøvet, beviiste de, at dem ei fattedes paa tilstræk
kelig Kiendskab til Saliggjørelse, hvorved de og bekjendte en
hjertelig Begjæring, Rørelse og Bevægelse til selv at fornye
deres Pagt udi Daaben. Den naadige og trofaste Gud besegle
dette udi deres Sjæl, at de maa herefter bevares fra den Fare,
som særdeles i disse Tider møder mange, og først de Høie.
Begr. Christen Jørgensen Skræder af Holm, 54 Aar; han
havde været i adskillige Aar Degnens Substitut, for i Kirken
ved Choret at være Præsterne til Opvartning.
D. 11 Febr. begr. Gumme Gummesen, TS1/^, som 3!/2
Aar opholdt sig her hos sin Svigersøn, Hr. Collega Fangel.
Skjærtorsdag 16 conf.; min Collega 7.
9 Trin.
Den Dag blev gjort Taksigelse for Hds. Maj. Dronningens
Forløsning d. 10 Juli med en Princesse, ved Navn: Caroline
Vilhelmine, og efter Kgl. Befaling blev efter Prædiken sunget:
O! store Gud! etc.
Tirsdag d. 8 Aug. begravet Hr. Jørgen Pedersens, Pensio
nær paa Hartspryng, ældste Søn, Peter, 10 Aar. Han gik her
i Nørborg i Skole, og druknede ynkelig her i Søen, da En paa
Slottet tillod ham at ride en blind Hest til Vandet.
Anno 1747:
Født 34. Død: 30 Gamle og 17 Børn (Børnekop, grasse
rede). Viet 10 Par.

1747.

1748.

1748

Løverdagen d. 3 Febr. døbt Hs. høigrevelige Naades, den
yngre Greve Danneskjold Samsø, Kammerherre, Schoutbynacht
og Amtmand udi Nørborg, ny fødte Greve. Daabs Acten skete
paa Slottet i Gemakket. Den unge Greve blev kaldet Frederik
Ludvig. Samme Dag begravet Hs. høigrev. Excell. den ældre
Greves Danneskjold Samsø, Kgl. Mai. General-Admiral-Lieutenant, Ridder af Elephantordenen etc. yngste Comtesse Datter,
ved Navn Lovise, c. 4 Aar. Liget blev om Aftenen efter KL
8 uden Ceremonier nedsat udi det adel. Begravelse i nørre
Capel, og efter Begjæring blev kastet af mig Jord derpaa.
D. 7 Marts døbt min Collegas Datter, Ingeborg Christiane
Fangel.
D. 26de Marts døbt'min lille Søn, Daniel Martin Crucow.
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Skjærtorsdag conf. 14; min Collega 6.
Den 16 Aug. copuieret Sr. Hannibal Mønch, Amtschirurgus
i Flensborg og Madem. Dorothea Christine Pfaltzen.
D. 22de Aug. blev Ellen Nisses, en Enke af Lavensbye,
halshuggen med Sværdet udenfor Fægtenborg, for hun havde i
Fødselen aflivet hendes Barn, som hun i Utugt havde avlet
med Lauritz Lanritzen, Hr. Joh. Brandts Svend.
18 Trin.
Begravet Hans Bærthelsen, Smed i Pøl, 44 Aar. Da han
stod paa en Stige at plukke Humle, brast en Spile og han
faldt til Jorden og brækkede det ene Been. Han gav sig i
Cuur hos en Mand i Klingbjerg, Notmark Sogn, hvor han døde.
23 Trin.
Begr. Jacob Wolters Hustru i Nørborg, 48 Aar. Hun med
hendes Mand levede under Fiscalsk Inqvisition og Proces for
den Beskyldning, at deres 2 ældste Sønner skulde have stjaalet
en stor Sum Penge her paa den Kgl. Amtstue. Der beskyldtes
Forældrene, sær Moderen, at have vidst og taget Deel i deres
Børns Tyverie. Hvorfor Sønnerne har næsten i 2 Aar siddet
i Arrest, og deres Moder først en Tidlang siden levede i
hendes Huus, hvoraf hun udi hendes Sygdom begjærede at be
rettes, saasom hun med hendes Mand og 2 Sønner siden Sa
gens Begyndelse ei havde begjært Adgang til det høis. Altar.
Sacram. Reservatis reservandis et prævia adhortatione blev
hende paa Sygesengen efter bodfærdig Bekjendelse meddeelt
Absolution og d. hel. Nadvere, hvorpaa hun Morgenen derefter
døde. Manden begjærede at holde en Liigtale over hende paa
Prædikestolen, som sædvanlig, og da endnu ingen Dom var
falden i Sagen, men svævede under Proces, kunde jeg ikke
nægte Manden det. Jeg holdt Talen over Texten: Micha 7, 7.
— Exord. Ap. Gj. 24, 15. coll. 2 Cor. 5, 9. 10.
D. 20 Decbr. copuieret Hr. Herredsfoged C. G. Pfaltz og
Mad. Dorothea Tieden, en Enke af Jlinder-Pommern.
Anno 1748:
Født 48. Død: 33 Børn (Børnekopper) og 23 Gamle. Viet
23 Par.

1749.

1749.

D. 27de Febr. begravet Lorentz Jensen Nættler af Nør-
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borg. Hvad det haver været for en Mand, og hvad Ufred han
har stiftet i Menigheden og hans Forsømmelse at ikke ville
søge Alt, Sacr., saa og hans Fortrædelighed særdeles med Læ
rerne etc. det giver denne Kirkebog tilkjende, og nu Levende
med vores Efterkommere kunne tale derom. Efter hans Begjæring blev han paa sin Sygeseng berettet af Hr. Collega
Fangel, udi 2 Vidners Overværelse. Ved hans Liigbegjængelse
blev dette observeret, at de begjærede Hr. Collega og jeg
skulde følge Liget, og jeg kastede Jord paa ham; der blev
intet talet til Liigprædiken, dog havdes derved Klokkerne og
Skolens Sang.
Skjærtorsdag conf. 11 Drenge og 7 Piger; Fangel 8.
Paaskeløverdag døbt Hs. Høigrev. Naades S. T. den Kgl.
Kammerherres & Amtmand Hr. U. A. Greve af DanneskjoldSamsø Comtesse kaldet: Dorothea Sophia Christiane Conradine.
Faddere vare: Grosz Canzlerinde Holst, Comtesse Wedel, Prinds
Frederik, Grev Laurvig og Grev Wedel.
3 S. e. P.
I Dag blev den Concession om Christentøiet og Brudekrands, som Sr. Simon Brandt havde A° 1735 erholdt Kgl.
Concession over, ophævet, saasom ingen er forbunden at tage
det hos ham, men kan søge det andensteds. — Male parta,
male dilabuntur.
D. 21 Juli drog det Høigrevelige Herskab herfra.
D. 19 Septbr. begravet Mons. Gerhardt Brandt, Chirurgus
udi Nørborg, 62 Aar.1)
22 Trin.
Ofl. absolv. Maren Pedersdatter, som for 4 Aar siden
havde bedreven Utugt med en Boelsmand i Hagenbjerg.
Anno 1749:
Født 43. Død 54. Viet 16 Par.

1719.

1750.

1750.

D. 20 Januar begravet min lille Datter Charlotte Margrethe,
6 Aar.
Skjærtorsdag confirm. 24; Fangel 11.
D. 30 April begr. Apothekerens Sr. Vettes Hustru.
A) Har med sin Hustru stiftet et Legat for et fattigt Barns Skolegang.
Danske Samlinger.

VI.
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D. 24 Juni ved Solens Nedgang begravet Chr. Pedersen,
Smed i Holm. Han gik Natten mel. 28—29 Mai udaf sit
Huus, og blev funden d. 16 Juni ved Vester Pøl hos Holm
omkommen i Havet, eftersom hau ved sin Tungsindighed ven
telig har druknet sig.
Fredag d. 26 Juni beærede Hs. Kgl. Maj. os her i Nørborg med en allernaadigst Besøgelse. Det skete om Efter
middag mod Kl. 5, og da Hs. Kgl. Maj. een Time havde opholden sig her, og beseet det paa Slottet og udi den store
Have, reiste han med den anseelige Svite igjen til Augusten
borg.
D. 10 Aug. døbt min Hr. Collega Fangels Søn Rasmus.
13 Trin.
Blev Taksigelse gjort af Prædikestolen For- og Eftermid
dag, efter Kgl. Befaling, for den naadige Guds Varetægt, da
der for Hs. Maj. blev d. 6te Aug. præsenteret en Prøve af
hastige Skud af en Canon, og ved den Leilighed af en ulyk
kelig Hændelse kom Ild i det dertil brugende Krud; hans høie
og dyrebare Person blev beskjærmet.
Anno 1750:
Født 48. Død: 13 Børn og 40 Gamle. Viet 14 Par.

1751.

1751.

D. 25 Febr. begr. Sr. Christian Ehrenfried Bøhme, fordum
Byskriver i Sønderborg, 64x/2 Aar.
Confirmeret i Alt 20 Børn.
D. 16 Octbr. om Aft. Kl. 8 begr. Hr. Pension. Krappes
liden Søn Jørgen Anton, 5 a 6 Aar. Dette blev efter den Kgl.
Allern. Fr. for Uert. Slesvig af Ao 1741 paa Begjæring, uden
Ceremonier, Ringen, Sang, Følgskab eller Liigtale, stille nedsat
i Graven, og jeg kastede Jord derpaa.
Anno 1751:
Født 41. Død: 23 Børn og 29 Gamle. Viet 19 Par.
1752.

1752.
D. 1 Marts døde min kjære Datter Regitza Sophia, 101/^ Aar.
D. 17 Marts døde min kjære Datter, Johanne Christiane,
næsten 12 Aar.
Conf. i Alt 8 Danske og 7 Tydske.
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Off. absolv. Agathe Fredriksdatter af Nørborg for Leiermaal med Pet. Brandt. Han havde Kgl. Dispensation at være
fri for Kirkens Disciplin.
D. 15 Mai døbt min Hr. Collega Fangels Datter Anna
Bodella.
D. 22 Juli begr. Herredsfogden i Nørre Herred, Hr. Carl
Gustav Pfaltz, 61 Aar. Blev efter Kl. 6 baaret til sin Begra
velse i Kirken.
D. 3die Septbr. døde min elskelige Collega Hr. Martin
Crucow, Sognepræst her paa Stedet, til Sorg, ikke alene for
den sal. Mands efterladte Enke og 4 Børn, men ogsaa for mig,
som har levet med ham næsten i 12 Aar i Kjærlighed og
Enighed. Den sal. Mand blev begravet den 11 Septbr. paa
Kirkegaarden paa den Nørre Side af Kirken, tæt ved Opgangen
til Kirketaarnet; lige ud for Kirkevinduet.
Anno 1752:
Født 57. Død 66. Viet 22 Par.

1752.

[Efter Crucows Død føres Kirkebogen mere i tør skematisk
Form; i det Følgende anføres kun enkelte Bemærkninger og
Optegnelser, der enten fortsætte Præsterækken, eller som staa
i nogen Forbindelse med det Foregaaende.J
1753.

1753.

10 S. efter Trin, blev Hr. Schrøder introduceret som
Sognepræst.
1754.

1754.

Palmesøndag fandtes en ny Messekjortel ophængt i Kirken,
af hvem den er givet, vides ikke.
Skjærtorsdag conf. 7 Tydske, 11 Danske; Hr. Fangel 9.
2 Paaskedag.
Begr. Frederik Rudolfsen af Holm og hans Hustru; begge
i een Grav.
1755.

1755.

Skjærtorsdag conf. 9 tydske og 4 danske Børn. Hr. Fangel 7.
D. 1 Juli begravet Fru Provstinde Margaretha Brandin.
15 S. e. Trin. Copuleret Chr. Poulsen af Holm og Ellen
12*
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1755.

1756.

Lauritz Enke af Bransbøl, som efter foregaaende Trolovelse
ikke vilde lade sig vie sammen, hvorudover der maatte ind
hentes Biskoppens og Provstens Betænkning, hvorefter Sagen
blev overgivet i verdsl. Øvrigheds Hænder.
22 S. eft. Trin. Off. absolv. Daniel Witt Nættler efter
Øvrighedens og Biskoppens Tilladelse.
1756.
17 Jan. begr. Madam Crucows Søn Daniel.

2 Marts begr. Hr. Henning Wolf, Skovrider i Nordborg.
Conf. 7 Tydske og 7 Danske; Hr. Fangel 7.
D. 30 Octbr. er følgende Beretning fra Hr. Kammerraad
og Kirkens Inspector Velb. Hr. Ambders mig tilhændekommen,
med Forlangende det maatte blive tilført Kirkebogen.
Enken Mad. Hansen i Nordborg cum Curatore har af
christelig Gavmildhed og efter jhendes sal. Mands Begjæring,
som her i mange Aar har været Kirkens Forstander, ladet
denne Kirkes forfaldne Klokketaarn paa egen Bekostning restau
rere, hvilken Istandsættelse efter fremlagte Regninger og Qvitteringer har kostet 83 $ 7 /3. Og da velbemeldte Mad. Hansen
har anvendt og bortgivet denne Summa til Tontoft Kirke, saa
betinger hun sig intet videre derfor, end at det opmurede Be
gravelse paa Tontoft Kirkegaard, hvorudi hendes Sal. Mand
hviler, og hvorudi hun og agter selv at have sin Hvile, naar
det behager Gud at kalde hende fra dette Urolige, det da maa
tillukkes og tilmures, saa at Ingen videre herefter paa det
Sted skal og maa begraves.
D. 2 Novbr. døbt Hr. Fangels Søn Gomme, f. d. 27 Octbr.
[Døde som Provst paa Ærø og Sognepræst i Rise d. 11 Febr.
1810, efterat han først havde været Præst ved den lutherske
Kirke i Dublin, hvorfra han blev kaldet til Tranderup paa Ærø,
og derfra til Rise].
11 Decbr. viet Jes Thomsen fra Asseballe Skov og Ane
Andersdatter i Nordborg; da de vare Sødskendebørn havde de
Kgl. Tilladelse til at vies.
Ao 1756:
Født 57. Død 76. Viet 21 Par.
1757.

1757.
Conf. 7 Danske og 7 Tydske; Hr. Fangel 8.
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12 S. efter Tr. blev Hr. Andreas Rhoed her introduceret.
Ao. 1757:
Født 51. Død 29. Viet 7 Par,
1758.

1757.

1758.

Conf. Hr. Rhoed 9 Tydske og 10 Danske, Hr. Fangel 14.
Født 48. Død 56. Viet 9 Par.
1759.

1759.

Conf. 11 Tydske og 17 Danske; Hr. Fangel 14. — Fød
55. Død 30. Viet 14 Par.
1760.

1760.

Conf. udsat fra Skjærtorsdag til 1 S. efter Paaske: 8
Tydske, 9 Danske; Hr Fangel 12.
D. 16 August ongefær ved Midnat døde Hr. Christoffer
Nicolai Schrøder og blev begravet d. 22de i Kirken.
Ao 1760:
Fød 40. Død 53. Viet 10 Par.
1761.

1761,

4 S. efter P. blev N. Reich introduceret.
Født 55. Død 66, deraf 43 Børn. Viet 19 Par.
1762.

1762.

D. 10 April begr. Jørgen Hansen fra Nordborg, som i
stærk Storm ved ulykkeligt Skibbrud druknede ved Aabenraa,
og efter lang Tid kom flydende i Land ved Hellesø.
Ao 1762:
Født 32 Drenge, 38 Piger (70). Død 52, deraf 13 Koner
og 24 Børn. Viet 11 Par.
1763.

Conf. 9 Tydske og 4 Danske; Hr. Fangel 8.
17 Mai døbt min elskelige første Søn, født d. 10de, og
kaldet Frantz.
18 Sept. begr. Jørgen Pedersen Hellesøe, Tolvmand i Holm,
som faldt ned af en Høstvogn og strax blev død.
Fra 1 Jan. 1763 til Kirkeaarets Ende: Født 39. Død 55
(10 Koner, 35 Børn). Viet 14 Par.

1763.
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D. 23 Novbr. begr. Hr. Generalauditeur Fischers Frue Ida
fød Schetzel.
Skipper Christian Lorenzen, Skipper i Nordborg, faldt om
Natten (12—13 Novb.) ud af sin Baad og druknede i Havet.

1764.

1764.

D. 17 Jan. begr. Ane Peders Enke, 90 Aar.
Conf. 6 Tydske og 4 Danske; Hr. Fangel 6.
20 Mai begr. Mads Justesen fra Nordborg og Mads Clausen
fra Holm, begge vare druknede ved Sønderballe i Haderslev Amt.
24 Mai begr. Jørgen Pedersen Kolmos fra Pøl, 90 -r- 1/s Aar.
4 Octbr. viet Hr. Herredsfoged Tilemann og Jomfru Regitza Sophia Brandt.
30 Novbr. viet Hr. Christoffer Riisbrich, Sognepræst i
Oxbøl og Jfr. Dorthea Margaretha Brandt fra Nordborg.
Ao 1764:
Født 50. Død 43 (13 Koner og 21 Børn). Viet 11 Par.
1765.

1765.
D. 20 Marts døbt min elskelige Datter, Catharina Dorothea,
fød d. 14de.
Conf. 11 Tydske og 12 Danske; Hr. Fangel 15.
D. 21 Aug. visiterede Hr. Biskop Jacob Ramus Menig
heden.
D. 26 Septbr. blev Christen, en Bondekarl, fød i Stolbro,
som havde begaaet 4 dobbelt Mord, da han havde givet een
Pige, som ved ham var frugtsommelig, Gift ind, hvorpaa hun
strax døde i Mels, derefter dreiet Halsen om paa en anden
Pige, hvilken ogsaa ved ham var frugtsommelig, efterat han
næsten et Aar havde siddet fængslet her paa Slottet, fra oven
ned radbrækket, og hans Krop lagt paa en Steile. Den gode
Gud være evindelig lovet, at han gav ham Naade til en sand
Omvendelse, og med fuld Tillid til Guds Naade i Christo
ganske villig at underkaste sig sin fortjente Dødsstraf. De
sidste Ord, han talede, da han laae ned paa Jorden under
Galgen, førend han fik det første Stød i Nakken, var: Jeg
slipper dig ikke, Herre Jesu, før du faaer velsignet mig!
D. 30 Octbr begravet Mad. Dorothea Sophie Pedersen,
Sal. Hr. Jørgen Pedersens Enke i Notmark, 71 Aar.
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Født 40.

Død 24.

Ao 1765:
Viet 13 Par.

1765.

1766.

1766.

D. 17 Marts begr. min elskelige Datter, Cathrina Dorothea.
D. 10 Marts blev holdt Liigprædiken og Klagetale over
høisal. Kong Fred. V. efter Kgl. Bef. over 1 Mos. 48, 21.
Conf. 7 Tydske, 7 Danske, Hr. Fangel 8.
22 April begr. Hans Hansen i Holm og hans Hustru,
begge døde paa een Dag og kom i een Grav.
Trin. Søndag blev efter Kgl. Anordn, holdt en alm. Bede
dag for at tilbede vor allern. Konge en lyksalig Regjering.
15 Decbr. begr. Studiosus Theol. Jørgen Poulsen i Nor
borg, 76 Aar.
Ao 1766:
Født 50. Død 40. Viet 10 Par.
1767.

1767.

D. 13 Febr. døbt min elskelige Søn Thomas Wang efter
min Svigerfader.
D. 1 Mai lod vor allern. Konge Chr. Vil sig salve.
28 Juni off. absolv. Ane Marie Hanses Enke, som i mange
Aar havde forsømt at bruge Saligheds Midler.
Ao 1767:
Født 43. Død 25. Viet 14 Par.
1768.

1768.

D. 20 Marts begr. Ane Jenses Enke i Holm, næsten
100 Aar.
D. 25 Novbr. begr. David Jansen, Skoleholder i Norborg
Skole over 50 Aar, 76 Aar gi.
Ao 1768:
Født 42. Død 23. Viet 7 Par.
1769.

D. 10 Januar begr. Velærværdige Hr. Pastor Reich, fordum
Sognepræst ved Tontoft Menighed.
D. 15 Febr. begr. Claus Rasmussen Mahler og hans Kone,
som døde i den grasserende Syge paa een Dag.

1769.
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D. 9 April blev Hr. Capellan Jens Fangel indsat til Høipræst for Norborg Menighed af Hr. Provst Thostrup. Text:
Ezech. 34, 16.
D. 21 Mai blev min elskelige Collega Hr. Olaus Jacobides
Huulegaard indsat til res. Cap. for denne Tontoft Menighed af
Hr. Provst Thostrup.
D. 28 Aug. begr. sal. Hr. Jens Rasmussen Fangel, Sogne
præst til Tontoft Menighed; han var i Embede i Menigheden
som Diaconus i 29 Aar, og blev omsider kaldet til Sognepræst
i April. Eftersom Hr. Provst Thostrup, formedelst en ufor
modentlig Svaghed, ikke kunde gjøre Liigprædiken, resolverede
Velærv. Hr. Pastor Arentz at prædike ex tempore over ham,
efter den udvalgte Text 2 Tim. 2, 1.
D. 29 Octb. blev jeg Holger Fangel introd. her i Menig
heden til at være min sal. Faders Successor ved Sognekaldet,
efterat jeg paa 3die Aar havde tjent som Cap. p. p. ved Hagenbjerg Menighed hos Sognepræsten sammesteds Hr. Ludvig
Wegerslev.
Ao 1769:
Født 31. Død 50. Viet 12 Par.
Ao 1770:
Født 47. Død 35. Viet 18 Par.

1771.

1771.

D. 18 Marts begr. Andr. Zincks Enke i Norb. 92 Aar.
Conf. 16 Tydske, 11 Danske; Hr. Huulegaard 14.
D. 20 Aug. begr. Fr. Provstinde Walborg Christiane Brandt,
sal. Hr. Hans Caspar Brandts Enke. Hun var en oprigtig Sjæl
i Landet, og hendes Navn skal være her i velsignet Erindring,
da hun af en christelig Mening og Hensigt har legeret 25 Rdlr.
til et fattigt Bams Skolegang i Holm.
D. 23 Aug. døbt min Søn Jens Fangel, fød d. 18de.
Ao 1761:
Født 40. Død 41. Viet 3 Par.
1772.

1772.

24 Mai begr. Maren Kræmers af Norb. 90 Aar.
21 Decbr. døbt Hr. Huulegaards Barn, Mathias Tostrup.
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Fød 30. Død 55.
og Mæslinger.

Ao 1772:
Viet 6 Par.

1772.

Mange døde af Kopper

1773.
7 Febr. begr. Zidsel Anders Enke i Norb. 90 Aar.
1 Juli begr. Mad. Mette Cathrine Crucow, sal. Hr. Martin
Crucows Enke.
14 Juli begr. Mathias Hansen, som i 55 Aar havde været
Skoleholdcr i Holm, 79 Aar. En Mand af den gamle Tro og
Retskaffenhed.
Ao 1773:
Født 30. Død 42. Viet 10 Par.

1773

1774.

1774.

Født 37.

Død 36.

Ao 1774:
Viet 10 Par.
1775.

1775.

D. 5 Jan. døbt Hr. Huulegaards Søn Peter Bring.
28 Mai begr. Hans Hansen i Norborg 93 Aar.
Ao 1775:
Født 55. Død 29. Viet 12 Par.
1776.

D. 17 Novbr. døbt Hr. Huulegaards Datter Petronella Maria.
D. 6 April begr. Hr. Oberst Conrad Nicolai v. Kauffmann,
75 Aar.
Ao 1776:
Født 32. Død 37. Viet 17 Par.

1776.
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Bidrag til Hindsgavls historie i det 17de århundrede.
Meddelte af A. D. Jørgensen.

Vedel Simonsen har i sine »Borgruiner« meddelt ikke så
lidet, vedkommende de forskellige kongeborge på Fyn, der
iblandt også Hindsgavl; men med hvor stor kærlighed og omhyg
gelighed genstanden her end er behandlet, har han dog så
langt fra kunnet udtømme den, at man sikkert vil blive nødt
til på alle punkter at optage undersøgelsen forfra, hvis man vil
opnå sikre resultater. Det gælder mærkeligt nok især for
den senere tids vedkommende, særlig tiden efter enevældens
indførelse; ti intet tidsrum er så lidt oplyst, selv i henseende
til landets rent materielle historie, som netop dette.
Vedel Simonsens fremstilling af Hindsgavls ødelæggelse er
følgende:
»I Karl Gustavs fejde på Danmark, da Nils Lassen, — i
følge præsteindberetningerne af 1757 —, var kongelig foged på
slottet, blev dets bygninger endelig, — formodenlig ved fjend
ens kanonade for at erobre og de Danskes for at generobre
landet—, aldeles ødelagde og tilintetgjorde; en tildragelse, hvorom
jeg blot i Diarium Europæum finder anmærket, at da den
danske feltmarskalk Ewerstein den 4 Novbr. 1659 efter en hæftig kanonade fra den jydske side gjorde landgang på Fyn, be
stormede han tillige det velforskansede og med 100 svenske
soldater, 2 malm- og 1 jernstykke besatte Hindsgavl slot, be
steg det med stormende hånd , nedsablede nogle af besæt
ningen og stak de andre under arméen. Ved denne lejlighed
må slotsbygningerne altså være nedbrudte eller afbrændte. —
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Godset blev derpå efter souveræniteten afhændet til borgeme
ster Hans Juul og rådmand Hans Svendsen i Middelfart, som i
følge Pontoppidans atlas (III 602) af de gamle mure opbygte
en ny ladegård på et andet sted lidt længere fra stranden,
men efter Hoffmans «Fundatzer« (V 382) opbyggede ladehusene
af de kongelige stalde, hvor de nu er beliggende, hvorved
måske bør forstås, at de af de gamle mure byggede sig en
herregård, hvor slottets ladegård eller staldbygninger forhen
havde stået (!). Således blev da slottet forvandlet til en herre
gård, som siden tilhørte Hans Ahlefeldt, Kay Hjort o. s. v.«
»Hvorledes slottet i sin herligheds periode var bygget,
lader sig så meget mindre bestemme, som det er aldeles uvist,
fra hvilken tid den resenske tegning af samme------ egenlig bør
hidføres; efter samme bestod det blot af almindelige bygninger,
uden videre befæstning end den, den høje beliggenhed og de
brede grave forundte. Da imidlertid denne tegning synes at
være ny, hvilket skønnes deraf, at gravene om samme forestil
les tørre, og formodenlig først 1687, da Resen fuldendte sit
atlas, er optaget, så skønnes deraf, at hvad man på tegningen
ser, blot er slottets staldbygninger og udhuse, som endnu stod
tilbage, efterat hovedbygningen i vesten med sine tårne og
øvrige fæstningsværker allerede 1659 var afbrudte, men som
kort efter af borgemester Juul og rådmand Svendsen blev
henflyttede til deres nuværende plads.« (Borgruinerne, 2det
hefte, s. 136 ff.).
Som det af det følgende vil ses, er hele denne fremstilling,
der er gået over i de nyere beskrivelser, falsk og mangelfuld fra
ende til anden. Hvad først »slottet i sin herligheds periode« angår,
da hidsættes en synsforretning af 10 Avgust 1643, holdt af
Henning Valkendorf til Glorup og Sten Bilde til Kærsgård, befalingsmænd på Odensegård og Rugård, i anledning af Hans
Lindenovs enkes, fru Elisabet Sofie Rantzovs, overlevering af
lenet til Klavs Sested. Det hedder der, efter at slottets inven
tarium og gamle brevskaber er opregnede:
Fremdellis haffuer wi Effter Høibemelte Kong: May:
• Naadigste befalling Hindtzgauffll Slottes biugning besichtiget och forfaret och dend wdj føllgende maader
befunden.
Først till det stoere Grundmuret Hus som fruerstuen er
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wdj. Er well holden wed magt med Thag, Schielnen Dør och
Winnduer.
Noch haffuer wi beseet et fiere Kantige Thorn som staar
wed Enden aff same fruerstue huset, huilche er med Siuff
bielcher och med Lange Jernn stenger gandsche Igiennem for
Anchret, och Thornet i Reufflingen opmuret och Schielnet och
gandsche wel forbedret wdj SI. welb. Her Hans Lindenous tid.
Diszligeste begiffuet osz till det lange Hus som er opbyg
get wdj SI. Corfitz Rutz tid, huorwdj findis Kongens och
Dronningen med andre fleere Gechmacker, som findis well wed
magt med schielnen, Lofft, aør och winduer.
Iligemaader haffuer wi besichtiget det hus som Kiøchenet
och borgestuen er wdj, Huorudj findis tuinde Cammere, offuen
offuer det Ene et Røst Cammer omkled med fielle, och det
Andet et gieste Cammer, som findis well wed magt, med
Schielnen winduer och døre, Och borgestuen med nye winder,
och En auffschilld wdj med Nye Saugdeller. Dog same Hus
som Røglofftet er offuer findis 5 fag som iche er Schielnet.
Iligemaa der findis opsat der paa Slottet En nye stalld 21
fag lang, Som staar wed den Norder side paa borgegaards
pladtzenn It Lofft høigt, och er opsat wdj velb: SI. Hr. Hans
Lindenous tid, hvorudj findis et lidet Kammers Som er Affschilld i den ene Ende, stallden langs igiennem er wellbygget,
och wed magt med Nye Lofft, Nye Spiltouer, Hecher, strøe
Krøber, sampt med Solid Kiste, bag hestenne En foerkiste, En
høekiste.
Diszligeste wed Enden aff same stalld staar En gammell
forfallden brandtmur.
Noch haffuer wi begiffuet osz till den gamle stalld, som
staar østen i Borgegaarden, Huilchen Siunis well at haffuer
weret meget brøstfelldigh, Mens nu findes Ret well wed magt
opsat wed den Øster Side med Thuinde driff Kister, och i stall
den med Hecher offuer, Krøbber och strø Krøbber, Item
Spieltouer, Lofft aff Nye forbedret, med en foer Kiste och En
høe Kiste i same stalld, Sampt findis wed den Synder Ende
paa same stalld et lidet Cammer thou Lofft høit, och med En
liden Salt Kielder wnder, Som er tillsammen baade stald och
Cammers well wed magt med Schielnen, Lofft, winduer och dørre.
Haffuer wi begiffuet osz till det Lange hus, som gaar Langsz
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fra fruerstue-huset, Som er wdj Sin længde 27 fag, med En
Brandt Mur lang wed den wderste Side, Som meget er forfallden, och wilde wdj thide Repareris om det schall werre wed
magt, huorudj findis deigstuen med Ett Senge Cammers till
Piggerne, Sampt En Schriffuerslue offuer Poerten och med
brøggers och Melchhus derudj, Huilchen findis well wed magt
med Schielnen, winduer och Loffte, wndtagen ij fag i same hus
findis ingen lofft offuer.
Noch haffuer wi begiffuet osz till Slottens Ladegaard, huorpaa findis 3 huse j Lade j giestestalld, i den ene Ende Koestalden och Oxestallden. Item et Lidet wognschiull som findis
well wed magt, med Thagh wegge och Dørre, vndtagen paa
nogle steder fattes noget Thag, och weggene at ferdig giøre
med Steen, Huilche Ko: Ma: bønder till Slottet Aarligen schall
Lade wed magt holde.
Diszligeste haffuer wi besichtiget En wand Kunst som
staar midt paa Slodspladtzen och ledsaget aff Schouffuen
wnghefer offuer 700 Allen med pipholt Render, Er bekostet
wdj SI. Her Hans Lindenaus tid, findis Endnu well wed magt,
dog der aarligen will gaa bekostning paa, Efftersom Renderne
Sønderspringer aff den store Høielse op aff waalden, samme
wand haffuer at driffue.
lligemaader findis det wester Porthuusz paa Slottet paa den
westerSide meget brøstfeldig med fundamenten och Muren hell
for Raadnedt.
De enkelte værelser m. m., hvis inventarium (borde,
bænke, senge o. 1.) opregnes, er følgende: Fruerstuen, Thornett, Pigernis Senge Cammer, Spids Cammeret, Sommerstuen,
Jomfrue Cammerett, Lensmandens Senge Camer, Liigsstuen,
Cameret derhoes, Kongens Sall, Senge Kammeret derhoes,
det Mellumste Senge Cammer, Dronningens Sall, Pigernis
Cammer, Cammeret neden for, det Cammer offuer Borgestuen,
Kiøchennett, Borgestuen, Stalden, Rust Cammerett, Bobis Cam
mer, Schriffuerstuen, Suenne Kielderen; i Ladegaarden: Koemandens Cammer, Lensmandens drenges Cammers, Camme
ret vdenfor.
Af en lignende synsforretning, holdt d. 21 Maj 1650 af
samme Sten Bilde og Erik Quidtzov til Sandager, da borgen
efter Klavs Sesteds død skulde overleveres til Tyge Belov til
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Frøstrup, ses, at den er kommen en del i forfald i mellem
tiden: der mangler vinduer, lofter og bjælker er rådne,
tagsten nedfaldne o. s. v. Den ny lensmand udvirkede da
også et kongebrev af 16 Avg. 1656, hvorved det tillodes ham
i 3 år at anvende 100 rdl. årlig af lenets indtægter til slottets
istandsættelse.
Summen anvendtes i de to første år, men
imidlertid skulde borgen lide så meget i den ulykkelige krig
med Karl Gustav, at det senere blev opgivet at frelse den fra
ødelæggelsen.
Det er dog en fejltagelse, når denne ødelæggelse selv til
skrives krigen; ti alt før dens udbrud havde lensmanden, som
det synes, opslået sin bopæl i Middelfart, ligesom han her be
værtede de kongelige herskaber på deres gennemrejser, og
på den anden side stod bygningens ydre endnu længe efter væsenlig
uforandret, som Resens tegning, der også er meddelt af Trap
(I s. 592), viser. At den af Vedel Simonsen omtalte kamp
imidlertid ikke er gået sporløst hen over Hindsgavl, ses af amt
skriverens regnskab for årene 1658 - 62, i hvilket det hedder:
»Haffuer ieg giffuet til Huszleie aff en gaard i Melfar ieg haffuer udj boet fra St. Michelsdag 1659 til Paasche 1660, som er
it halfft Aar, da ieg war for Aarszagd at fløtte fra Slottid, der
det af de Suensche war bleffuen ruineret oc en Stoer del affbrutt [meden de Alierede Stoede paa Fennøe — 12 Rdl.«
Ved 1662—63 hedder det atter: »Efftersom ingen Werelzer paa Slottet war, som kunde beboes, Haffuer ieg motte leye
Gaard udj Byen —«.
Der blev imidlertid ikke spørgsmål om at istandsætte byg
ningerne foreløbig, da den pengeknappe tid nødte kongen til
at give slottet med jorden i udlæg for gæld, tilligemed så meget
andet krongods, der især efter den svenske krig 1645 og atter efter
1660 blev afhændet. Det var dog ikke de af V. S. nævnte borg
ere i Middelfart der fik Hindsgavl, men landsdommeren i
Fyn, Jens Lassen, der vil være de »danske samlingers« læsere
bekendt af det i 4de bind af dr. O. Nielsen meddelte stykke:
»en oprigtig patriot.« Efter Extrakt-Protokollen over kongens
afhændede jordegods fra 1652—70 (der ligesom de andre her
meddelte aktstykker findes i indenrigsministeriets arkiv), p. 108, fik
denne Jens Lassen nemlig d. 1 Maj 1662 udlagt Dalum hovedgård
og en del af Rugårds gods, til et beløb af 123,723 rdl. 37/3, og derpå:
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»>A° 1664, d. 27 Julij haffuer hånd iligemaader Erlangit
Kongl. Ma. Naadigste Schiøde paa Stj. Knudtz Closters Hoffuitgaard, Biugninger, oc En deel desz Goedtzs, Sampt en deel
Goedtz udi Nyeborrig Ampt, Odense gaardtz Ampt, Odense
Prowstijgaard, oc Goedtzs, Item udi Rwegaards Ampt, Item
Hindtzgaffls Slot Hoffuitgaard, Biugninger, oc en deel desz
Goedtz, Sampt fra Aszens Prowstij, Roschilde Capittel, Andtworschouf, oc Coerszøer Ampter, Aalborrighuus, Lundenæs, och Silkeborrig Ampter, oc En deel Corfidtzsis (□: tJlfelds) Goedtzs
Til Eyendomb,
— 3986*2 tr. 1 f. I1 io d. a 50 rdl. - 199,326*2 Rd.
193/4 £.«
Jens Lassen satte sin broder Nils til at bestyre Hindsgavl,
og det er da rimeligvis ham, der er sluppen ind i præsteberetningen som »foged« på slottet 1659. I året 1681 måtte Jens
Lassen imidlertid igen gøre udlæg for skatterestanser i sit fynske
gods; blandt andet blev dengang Hindsgavl bøndergods udlagt
til rytterhold, hovedgården selv derimod beholdt Nils Lassen fore
løbig i forpagtning. D. 22 Jan. 1684 skriver dernæst det fynske
renteskriverkontor til kancelliråd og landcommissær Johan Monrath i et postscriptum: »till Hindsgaufls Ladegaard will ophøris
en goed Mand som dend till Phill. kand forpachte, og der
holde dug og disk, formedelst hof Estatens aflag naar hans
Mayt. Reiser«.
Herefter var det da at Hans Svendsen, borger i Middel
fart, forpagtede Hindsgavl ladegård fra 1 Maj 1685—92. *)
Da han derpå ønskede at forny forpagtningen for 6 år igen,
føjede han hertil en bøn om at måtte nedbryde den gamle lade
gård, der lå på et uheldigt sted på bakken, og genopbygge
den midt i ladegårdsmarkerne, samt dertil at bruge de gamle materialier og nyde fire års frihed for forpagtningsafgiften. Dette
gik kongen efter kammerkollegiets forestilling ind på ved reso
lution af 12 April 1692, dog med den indskrænkning, at det
gamle slot ikke måtte nedbrydes, ligesom byggeplanen
til den ny ladegård blev foreskreven ham efter den på Billes
bøl. Denne betingelse, der indførtes i forpagtningsbrevet af
I disse år blev det tilbudt en von Buren i udlæg for et tilgodehavende
på 2640 rdl., men han vilde ikke have det, da skoven ikke måtte
følge med (s. resol. 29 Maj 88).
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25Febr. 93 på følgende måde: »desforuden Saa reserveris ued
dend gammel Ladegaards bortfløttelsze fra Bierged, Ded Gamble
og stoere Grund Murede Huusz som kaldes Slotted Hindsgaul,
at det som af forige tider der har standen U-rørlig, Der og
frembdelles at blive bestående« —, var støttet til en synsfor
retning, der efter kollegiets ordre blev holdt d. 20 Febr. 92, og
som viste, at ladebygningerne fra ældre tid var i den usleste
stand, medens slottet selv kun nævnes i forbigående som »det
grundmurede Huus der meesten er opsat af graae KampeSteen, som er heel brøstfældig.«
Imidlertid skulde naturen snart fuldende det ødelæggelses
værk, der således overlodes til den. Det var udentvivl i den
storm, der d. 10 Jan. 1694 drev vandet i Østersøen op til
en ukendt højde og anrettede store ødelæggelser rundt om på
kysterne, at den gamle »fruerstue« på Hindsgavl fik nådestødet.
Den derom førte brevvexling har ikke været til at finde,
men sagens sammenhæng oplyses tilstrækkeligt af kammerkol
legiets forestilling til kongen af 10 Marts, der lyder således:
»Saasom af amptmand Steenszen udj Fyhn hans Schrifvelsze till os af 27 Jan. Sidstforleden —- er fornummen at
ded gamble Stoere Huus Hindsgaul Kaldet, udj dend meget
Sterche Storm er blefuen beschädiget, og een Deel deraf ned
falden, huorfore Wi har tillschrefuen ham igien dend 3 Februarij dernest efter, at hånd vilde lade wed ambtschrifueren og
mænd ded nedblæste besigtige og Sambie de nedblæste Materialier till videre i forwaring, Som aff ambtschrifueren kunde
till Regenschab føres, og tillige med indgifue sit betenchende
paa huad maade ded øfrige best kunde conserveris till Eders
Kongl. Maytt. Tieniste — huorom hans Suar aff dato 24. Febr. —
er indkommen, og som ambtmanden derudj andrager sit be
tenchende udj 2de puncter 1) at det wilde Koeste en goed Summa
penge om ded gamble huus tillsammen till gaufns Schulde repareris, saasom Muren er megit brøstfeldig og Refnet fra oben
till neden, og ingen saa døchtig handwerchs folck der i eignen
findes, som slig reparation tillbørlig kunde Taxere. 2) at hånd iche
understaaer sig till, at Raade ded Huuszet Schulde nedtages er
aarsagen, da de Høye Herschab for nogle aar siden war der
paa Steden, fornam hånd der hafdes behaug till stedet, formed
elst Udsigtens Schyld imod Kolding Huusz og andre Steder,
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huorfore Vi udj allerdybeste underdanighed indstiller ded till
Eders Kongl. Maytt. egen allernaadigste Villie og Resolution
huorledes dermed Schall forholdes —
Resolutionen af 27 Oktober 1694 lyder således:
Vi hafve allernaadigst for got befunden, at lade indbemelte Hindsgaufls gamble Biugning, saavel det som endnu
staaer, som det der er nedfalden, komme paa auction for dend
meest biudende, dog at det høyeste Bud vorder Os allerunder
danigst refereret førend at derom endeligen sluttes. —
Derpå er der udstedt Proklama d. 3 Nov., hvorved alle
og enhver opfordres til at indsende deres tilbud inden d. 15
Febr. 95. Af rentekammerets forestilling af 11 Maj s. år ses
dernæst, at der kun er gjort et bud på ruinerne, nemlig af
forpagteren Hans Svendsen, der bød 100 rdl. Derimod gjordes
der forskellige bud på hele ejendommen med jorder og skov,
hvorfor resolutionen af samme dag er falden således ud:
»Vi have efter denne allerunderdanigste andragene Be
skaffenhed, till vores Intraders formerelse, allernaadigst for
got befunden, at resolvere og bevilge, ded Hindsgaufls Eyendomb, og ald deds tilliggende efter landmaalingens hartkorn,
sambt den der nu opsadte nye ladegaardz Bygning, og det
gamble Huuz, maae till dend mestbiudende imod reede penges
Betaling udj woris Zahl Cammer, Selges og afhendes —.«
Det højeste bud på avktionen fik Hans Daniel Freinsz’s
arvinger, der på denne måde søgte at komme til betaling for
en gammel fordring, som den nævnte Freinsz, kældermester
hos hertug Kristian Albrekt på Gottorp, havde fra Frederik IlPs
tid for leveret vin (fra d. 12 Sept. 1668 til d. 1 Febr. 1669),
ialt 19,796 rdl. kapital og 3,453 rdl. 45 /3 i rente indtil 1 Jan.
1672, hvorpå Kristian V havde udstædt et gældsbevis d. 2 Dec.
s. år med løfte om betaling på det næste års »omslag« i Kiel. —
Arvingerne fik nu virkelig udlæg i jordegods for deres tilgode
havende; d. 5 Nov. 1695 fik de Hindsgavl for 7209 rdl. 81 /3,
hvilken sum langt overgik det højeste af de tidligere bud —
(kongens årlige indtægter af gården, medens den var bortforpagtet, var 141 rdl. 4^, hvorpå der så kom afdrag af omkost
ningerne ved vedligeholdelsen og alle skatter) — d. 19 Marts
1698 Bådesby og Langholms hovedgårde på Låland med tillig
gende bøndergods og tiender, imod at efterbetale 2514 rdl. i rede
Danske Samlinger.

VI.
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penge og indlevere det kasserede gældsbevis1).
Hindsgavls
ladegård blev d. 1 Maj 1696 overleveret l.D. Freinsz af forpagteren
Hans Svendsen, der var yderlig misfornøjet med den vending
sagerne havde taget, og senere måtte påmindes om at indsende
sine regnskaber tilligemed den ny ejers bevis for, at han havde
afleveret alting efter forpagtningsbrevets ordlyd. Efter resol.
af 27 Okt. 94 skulde den fremtidige køber overtage gården som
skattepligtigt bøndergods, men Freinsz’s arvinger fik den med
ret til at komplettere den i løbet af 4 år til en adelig sæde
gård, hvorfor skatterne i mellemtiden eftergives dem ved
resol. af 5 Dec. 1696.
Således kom da denne gamle, dejligt beliggende konge
borg ved »Melfarsund« for bestandig fra kronen, samtidig med
at stormen lagde dens mure i grus og udhusene krøb ned fra
bjerget »til et bekvemmere sted«. Den delte heri skæbne med
mange andre af rigets gamle borge, der ikke kunde overleve det
dobbelte stød, som pengenøden og lensmændenes forvandling
til amtmænd gav dem. Enevoldskongerne søgte og fandt et
vederlag for dette tab i de prægtige slotte, der rejste sig i
København og det nordlige Sælland; det var en naturlig kon
sekvens af den ny regerings centralisation.
‘) Dette findes tilligemed I. D. Freins og K. Ahlefeldts kvittering i alle
arvingers navn hoslagt den originale resolution af 19 Marts 1698, tilli
gemed vurderingsforretningen over de lålandske gårde o. s v. i rente
kammerets resolutionssamlinger. Det er da vel denne K. Ahlefeldt der
omtales blandt Hindsgavls ejere.
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Et Par Scener af det gamle danske Skuespil:
De Mundo et Paupere.
Meddelte af S. B. Smith.

Den allegoriske Skolekomedie »De Mundo et Paupere«
(Verden og den fattige) er et af vore mærkeligere ældre Skue
spil, mere dog på, Grund af dens Ide — som Nyerup, måske
dog næppe ganske med Rette, har sammenlignet med den, der
ligger til Grund for Faustsagnet — og dens vidtløftige, afvexlende og på sine Steder ret heldigt kombinerede Handlings
apparat end på Grund af Udførelsen i det enkelte, der forholds
vis sjeldnere hæver sig noget over det almindelige. Stykket
er omtalt af så mange Forfattere f), at jeg her, hvor vi nær
mest kun have at gøre med et Brudstykke af det, kan nøjes
med at sige, at det handler om en fattig Mand, som ved at
give sig i »Verdens« Tjeneste kommer til Rigdom og Magt,
ja endog bliver Kejser, men som til Gengæld må forpligte sig
til at fornægte Gud, øve Vold og Uret, være hård mod den
fattige o. s. v.; Betingelser, som han også på det nøjeste op
fylder. Midt i sit ugudelige Levned bliver han syg og dør, og
hans Sjæl føres nu af Djævle til Helvede, efter at der først er
holdt formelig Dom over den. — Som noget af det bedste i

’) Således af Nyerup og Rahbek (Bidrag til d. d. Digtek. Hist. 2, 128—
36 og 169), Overskou (Danske Skueplads 1, 69—71), Dietrichson
(Læredigtet i Nordens poet. Lit. 67 — 68) o. fl.
13*
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Stykket må utvivlsomt fremhæves et Par Scener, der skildre en
Bondes Fataliteter i og udenfor hans Hjem. Der er i disse
Scener både nogen Fremstillingsevne og noget Lune, og Skil
dringen har i det hele her et vist hjemligt Virkelighedspræg,
som afgjort synes at vidne for dens Originalitet. Hvor meget
af det øvrige der er originalt, er vanskeligt at sige, men at
Stykket som Helhed betragtet er en Bearbejdelse af en frem
med, nærmest vistnok tysk, Moralitet, kan næppe være tvivl
somt. Som Bearbejderen eller Forfatteren i snævrere Forstand
plejer man at nævne Peder Thøgersen, og det af den
Grund, at denne Mand, der var Rektor ved Skolen i Randers,
vides den 5te Maj 1607 at have ladet Stykket opføre af sine
Disciple. Der er dog nogen Mulighed for, at Thøgersen ikke
mere er Bearbejderen af dette Stykke end af et Skuespil
»Nabal«, som han lod opføre i Randers den 6te Maj 1607,
og af hvilket en Afskrift haves i det samme Skuespilhåndskrift,
hvori også Komedien »De Mundo et Paupere« er indført (GI.
Kgl. Smlng. 794 Fol., Kgl. Bibi.). Men herom mere ved en
anden Lejlighed.
Hvad der her meddeles af Stykket, er de ovenfor omtalte
Bondescener, i hvilke man ikke uden Grund har ment at finde
Træk, der mindede om »Jeppe på Bjerget«. Disse Scener ere
så løst forbundne med det øvrige, at de kunne tages ud og
læses for sig uden mere end højst et Par Ord til Forklaring
af deres Sammenhæng med Hovedhandlingen.
Foreløbig må
det være nok at sige, at i Stykkets 1ste Akts 4de Scene giver
Kejseren sine Krigsfolk Befaling til at gå ud i Landet og plyn
dre, for derved at skaffe ham Midler til at fortsætte hans
yppige Levned. Herefter følger så:
Actus 1.

Scena 5.

Rusticus.
Thuo Thuors, konne, ieg maa mig kiere,
Med mig det bliffuer io lenger io verre,
Thi strax ieg en thing mon haffue,
Gienesten er en anden med mig aff laff[ue]:
I gaar stod ieg och ferdit vor ploff,
Nu er min vogen stert mit i thou,
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I dag schulle ieg drage hen at schoffue,
Lige saa giern maa ieg lege at soffue;
Alting med mig i villered er,
Mit buggit kar haffuer mist sin thier,
I fordags, vor søn Bagfor var adt hoffue,
Spilt hånd vor thiere, min kiere Toffue,
Giørde mig der med en stor banghed,
Huort ieg schall hen, ieg icke ved.
Gierne ville ieg thill kiøbsted fare,
Huor schall ieg strax thage vaare,
At ieg kand selige guod kiøbsted mand,
At kiøbe nogit hiem paa stand,
Der du kand faa thill husfl behoff,
Och ieg thill heste, harffue och plog?
Rustica.

Dragis thill minde, min kiere mand,
Ret duelig est du ey forsandt,
Thi naar hønsen flyer thill raanne,
Liger du dig thill att blaanne,
Och naar suinen aff dieris lej mon staa,
Daa bliffuer du først kraa.
Men ieg [maa] vage arle och silide
Och haffue mangt et schiden gilde:
Stundum maa ieg j nødtzet maage,
Stundem en pot meelgrød kaage,
Stundem vor kålflue giffue driche,
Saa stryger du mig vd thill pricke;
Stundum maa ieg toffuit thiefie,
Stundum thill vrøuel følge giese,
Stundem schall ieg thiese och spinde,
Stundum schall ieg huoser bind,
Stundum schal ieg lærit giøre,
Stundum schall ieg plogen kiøre.
Nu, nu, ieg giør dit *) liguell gierne
Och bider paa den sure kierne,
*) Således skrives jævnlig i Håndskriftet for: det.
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leg loffued dig, det du fich min throu,
leg schulle thage i med dig paa loffue.

Rusticus.
Ia, ia, Tuolille, ieg maa mig bekiende,
Du mone dig altid stattelig vende,
Thi strax en hønne gaar thill en veg,
Forsøger du gienst, om hun haffuer eg;
Førind nogit schulle gaa dig forbj,
Daa gich du før i en stuor krj,
I schijt och scharn, i døy och dr[e]ch;
leg schiempter med dig, du lille giech.
Men har du nogit, at ieg kand sellge,
Saa vill ieg dig strax pening thælle
Och giøre dig saa dit regenschab klar,
Thro, det ieg siger obenbar.
Rustica.

Vilt du for osfi ret veli kiøbslaa,
Min vaare schall ey thilbage staa:
Vedmell har ieg et schøn stycke,
Vden vmag fich ieg det icke,
leg haffuer det tiest, karet och spunden siell
Och flyet det herlig och vell,
Men anderstedtz lod ieg dit veffue
Och møst derfor en herlig geffue,
Thi veffquinden fech en stattelig bylt,
Med schiden miell och mulilort fylt.
Ieg haffuer och 12 alln blorgarns lart,
Dem fich ieg giord ferdig bratt,
Thi Seenfarru, vor datter, spand dit slet
Och veffuit det ret herlig thet:
Imellom thraen er icke lenger,
End mand 2 finger gennem threnger;
Dit er got noch thil hin schiden mør,
Som altid gaar drecke som søer.
Smør haffuer ieg hen ved 2 pund,
Men det er møgit fuld aff grund,
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Thi naar ieg schall smøret kierne,
Rønser ieg dit icke gierne,
Men lader dit bliffue thill haabe
Och giør kiøbsted folch der med thil tobe;
Er hun schiden eller reen,
G aar daa bort thorffue dag vden mien.
Nogen eeg haffuer ieg och foruist,
Om denom scheer viselig kiff och tuist,
Somme er schønne ny giord eg,
Somme haffuer ieg funden bag vor veg,
Somme roden eg mon verre,
I somme store kylling erre.
Dj ere guode noch thill hin gamill kielling,
Thych i panden, som dit var velling.
Tag nu lart, vemmell och smør thill hobe,
Och staa her icke lenger at snobe,
Selg dit, som du vilt forsuare,
Eller schall ieg dig icke spare,
Men banche dig med denne roch,
Saa du schall faa dj valsche poch.
Rusticus.

Kiere Tuo, band mig icke om poch,
leg kand dog fare ilde noch,
Men effterdj ieg haffuer nu disße vare,
Som ieg schall med thill kiøbsted fare,
Daa var det møgit bedre for dig,
At du ynschit S. Søffrens fred offuer mig,
Der fra thyffue mig vare kunde,
Som liger thijt i Belleruplunde.
Nu maa ieg dog aff sted fare,
Du schalt i husil thag hiemme vare;
Lad see, naar ieg kommer hiem,
At du haffuer slet inthit forglemt,
Toe fad, schee, kander och krus,
Och lauff ret herligt i vor husß.
Vor folch schall du vare och paa,
Och lad denom icke ørcheløfi gaa,
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Men naar di haffuer icke andit at giøre,
Saa lad dem plou och møguogn kiøre,
Och set alting ret schønt thillaffue,
Saa schalt du med mig haffue røgit dage.
Thuo, thag mig hid mit dansche suerd,
Som mig haffuer hiolpet i mangen ferd.
Suer byder fred, pieir mand at sige,
For en bøsB kneet vill ieg ey vige,
Men thall hånd mig et ord i mod,
leg slaer hanom ned vnder min fod.
Nu, nu, ieg maa aff sted fare med hast,
Thi det lider paa dagen fast,
Derfor gaar ieg nu fra dig,
Du ynsche S. Chlemens fred offuer mig,
At hånd mig beuare ville
Fra et ondt selschab och fandens gilde!
Far veli, hierthe quonne, ditte Binde,
leg acter osß penng noch at vinde,
Saa mange at vj kand panthe en gård
Her i dette land i aar.

*

[Umiddelbart herefter fremstilles nu, hvorledes de af Kejseren på Rov
udsendte Krigsknegte røgte deres Hverv. De anholde og plyndre forskellige
vejfarende Folk, en Munk, en Præst og en Købmand. Derefter kommer
Bonden gående, og nu siger Bandens Anfører]

Claus Schøtt.
See, der kommer en bonde lackendis aff Biellderuprijs,
Mig thyckis, hånd haffuer at bære baade gaas och grijs,
Mig thyckis, hånd haffuer eg och høns at bere,
Ha, ha, det er min rette kom herre.
Men see, der løber den schiemelsche bonde hen,
Knecte, vj ville henthe hanom strax igien.

Rusticus.
O lader mig gaa, i guode drabanther.
Cui Claus Schøtt.

Huad, din schiellm, er vi skardanther?
Sla dout, sla dout dene arige thyff,
Das pus feltten thag hanom paa hans liff.
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Rusticus.

O ney, o ney, i guode drabanther,
leg kalder eder ingen ganther.

Claus Schøt ad Misoma[chum].
Misomache, thag fra hanom vedmel och eg,
Sla hanom siden neder i denne leer kleg,
Sidenn schall hand och med osß gaa,
At hand maa komme for vor keiser at staa.
Rusticus.

O vee, o vee mig arme mand,
At ieg er falden i røffuerens haandt.
[Fangerne føres nu for Kejseren, som, før han giver dem fri, endnu
lader dem fratage deres Klæder. Hermed ender Stykkets første Akt.]

Actus 2.

Scena 1.

Rusticus.

Guoddag, Tou Thuors, hierthe quone lille,
leg haffuer verit ad S. Feltens gilide.

Rustica.
Iaa ver veil kommen, sladanther, thill husß,
Mig thychis, du haffuer en herlig rusß.
Rusticus.

Kiere Tuo, du har saa møgit at snacke,
Aff dig kand ieg ret aldrig thienne thack,
leg fich icke dryck vden en gang eller thøse.
Rustica.

Aff din kiebe kand mand øllet osße,
Du giesper och gaber med din mund,
Lige som det var en anden hund.
Suar mig de vaare, du fich i gaar,
Eller du schall faa en fandens vaar,
Mit vedmel, smør och eg, som ieg anduordit dig,
Giør regenschab nu strax for mig,
Eller ieg schall sette dig saa i kuor,
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At du schall faa et brodit laar,
Och dersom ieg icke lenger kand recke,
Med denne rock schall ieg din beene br[e]ch.

Rusticus.
Venner lille, dragis nu thill minde,
Huad mand schall lide aff en bandsat quinde,
Fordj ieg haffuer lid schade paa mit guodtz
Och har saa got Bom inthit thill bodtz,
Der thill maa ieg lide hug och slag
Och mangen roch paa min bag.

Thuo, ver from, daa vill ieg dig sie,
Huor dit har med mig huggit aff veye.
I gaar ieg schulle thill kiøbsted faare
Och selige di herlig och schiønne vaare,
Som du haffuer sanckit med møgen møde,
Haffde ieg daa søid mig i pøtten bløde,
Daa haffde ieg verit en øffnt mand,
Men nu er ieg en stackarl forsand.
Thi der kom thill mig keiserens dravant,
Hånd giørde mig møgit vandt,
Dj thog fra mig alle mine vare,
leg var ochsaa i stor lifB fare.
Blant andit var en, hed Claus Schøt,
Saa slo mig med hans nøffue knøtt,
Tog fra mig vemmell, lart och eg
»Slog mig och neder i noget leer kleg,
Saa scharnit kom i min næse och mund,
leg gylpet som en anden hund.
Mit dansche suer holt ieg noch imel,
Dit mon hånd strax i scharnet veide;
Paa hanom ieg thit och offte hug,
Viselig hånd med sig suerbreff drog,
Thi alt det ieg hug paa hans kiød,
Var lige Bom ieg en gaasB mon bløde,
Fordj saadan folch kand allhaand raaner.
Hielp mig, ellers ieg gienisten daaner.
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Rustica.

Suimer du, saa reis dig op,
Ryschen kneffuel fra thaa thill top,
leg throer, du altid monne soffue,
Men thro mig vist paa min loffue,
Haffde Tuo Thuors, denne liden thøt,
Fait fat paa stor Claus Schøtt,
Daa schulle hun hindis nøffue knøt
Och vende hanom i den schiden pøtt,
Der staar for vor forsti dar,
Saa hand schulle faa en fandens far.
Men du, sladant, schulle vere en mand,
Er dog et flyffandens scharn,
Du schille mig ved alt det, ieg haffde,
Dit schal dig slet inthit baade,
Thi kand ieg ey faa anden thrøst,
Daa schall din bag bliffue affløst.
Thuo Tuor thaller thill sine datter och søn.

Seenfarro, min datter, staa nu bj,
Sladanthers bag at klape fri,
Bagfor, min søn, ver nu thillstede,
Hand schall osß vist en vise quæde;
Alt det, vj thill hobe monne samle,
Haffuer hand forsat, Lang Riser gamle,
Derfor ville vj klape hans hud
Och thoe ham aff den første lud,
At hand schall hoffue arle och silide,
•
At hand var ad Claus Schøttis gilide.
S eenfarru.
Iaa, ia, moder lille, ieg er thill fredtz,
Vj slaa hanom, hand schall sig offuer piß.
Saa sant som di mig Seenfarru kalde,
Hans scheg vil ieg røch aff med alle.
Bagfor.

Her staar ieg Bagfor stiff och strunch,
Med denne kølffue schall ieg hanom banch,
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Hand haffuer giffuet osB saa manget stød
Och lagt vor sølle moder i blød;
Der hund gich sist i barsellseng,
Slo hand hinder, hun fich en naffnløB dreng.
For saadan mange fliere pus,
Hand haffuer giort, den fandens thus,
Ville vj bethalle hanom paa en thid;
Kom nu och stat mandelig bj,
Vor moder ville vj hiellpe paa loffue
Och kiende den stunnner(J) op at soffue.

Rustica.
Bagfor, Seenfare, kommer snart,
At klape Harill med en fart;
Her, her, brodanis, staar du her,
Mit guodtz schall du ey fange mier,
Du raade for dit sist Bom en schielm,
Thag dit thill thach, hør du hiellm.

Rusticus.
Aa, a, Thuo, huor er dit fatt?
Gandsche lidet har ieg bat,
Anthen er du i en vnderlig dantz,
Eller er du fra din veed och^sandtz.
Nei, Tuo, dit maa ey saa vere,
leg schall dig en anden kanst lære,
Vil ieg saa thage hug aff din seek,
Daa maa ieg vell kaldis en giek.
Denne knippeli siuge schall ryste dig,
Hør du, hej, thag dit thill dig!
Thencker du dit, din gamle mer?
eg haffuer io seet en kielling fer.
Rus tica.
Naar ieg min kielling thønde opvende,
Schal du drich aff den nederste ende.

Rusticus.
Før ieg skall drick aff din ende,
Schall ieg dig i dette knippel vende.
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Rustica.
O vj, o vj mig arme quinde,
Holt op, holt op i dette sinde!
Bagfor.
Skam schall du faa, hør du det,
Min armme moder du saa far med.

Seenferdig.
Saa schall wj bancke den schielms krop,
At hand schall faa di valsche poch.
Rusticus.
O Bitte Fanden, hielp nu mig,
Alle disße 3 giffuer ieg dig.
Diabolus Minimus.

Huem er dene, paa mig mone raabe?
Viselig maa hand vere en thobe,
Førind hand Bittefanden mone formaane,
At hand hiellper hanom aff nød och vaande.
Før ieg en schulte bringe thill rette,
Før kommer ieg hunder i klammer och thrette,
Thi ieg er en vacher deeffuell blant alle,
Asmodeum mone di mig kalle.
Mange[n] mand och quinde Better ieg thill hobe,
Kommer denom i nød thill mig at robe,
leg sat for en bonde och hans quone en strich,
Raabte bunden ey nu, saa thro mig icke;
Nu, nu, ieg vill forsøge min løcke,
Om dit kand gaa effter min thycke.
See, see, sladan[t]her, er du der?
Du haffuer vist verit i fendens ferd,
Mig thyckis, du est saa lagt i blød,
At du est miere en halffdød.
Huor er di 3, du monne paa kiere?
Kand sehe det er dem, du loffuit mig ferre.
Rusticus.
Tuo min kuone, Bagfor min søn, Seenfarru min pige,
Haffuer slagit mig alle 3 thillige.
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Rus tica.

leg hør, vor stannis hånd thaller ennd,
Vj ville thill hanom endnu igien.

lam denuo petunt rusticum.
Diabolus Minimus.

See, kommer i 3 nu her thill rede,
En anden vise schall i mig quæde,
I ville den fathige mandtz øyen thilluch,
Nu schall dieffuelen eder derfor pluch.

Belligeratur ibi.
Rusticus.
Sancte Søffren verre løff, ieg slap løsB,
Saa dragis i nu med denne dieffuel bøB.
Diabolus Minimus clamans.

Astrot, Vrgatiloch, staar nu bj,
Och hiellper mig nu i denne krj.
Astrot.
Vrgathiloch, huad siunis dig?
Bittefandens mund hør ieg viselig.

Vrgathiloch.
Dit siunis lige saa for mine øre,
En byt ville hånd osB viselig føre.

Astrot.
Hø, hø, frisch op, her her, her her,
En vacher dieffuell Asmodeus er,
Thi naar vj andre monne osB forsøme,
Sig monne hånd inthit hiemme glemme,
Men før osB altid schiønne bytte,
Saa lenge thill vj faar fylt vor hytte.
Kommer nu i 3, her mon staa,
Med osB schall i thill helffuede gaa,
Du Tou, for du slog din mand, din slem quinde,
I tho, for i hialp thill med hinde.
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Rustica.
O nej, och nei, lad osß vere.

Vrgatiloch.
Kommer, her hiellper slet ingen kiere.

Iam Morio ad Rusticum dicens.

Tach du gud, at du kom loß
Fra thou [Thou?], som var møgit strenge och bosß.
Dog kand du dig thrøste der ved,
At Thoue haffuer mange søstre vdi dette sted,
Som hierne siair, bider och riffuer dieris mend,
Denom thill hielpendis dreng, pige och suend;
Thi en ond quinde vil gierne offner manden regiere
Och vdj husit hosbond och herre vere;
Huad heller hun er liden eller stor,
Daa er hund et ond och arig kreatur,
Dit kand du see vdi lille Toue,
Som viste dig, Harill, at bancke paa loffue.

Var Henrik Bjelke Capitain paa Trefoldighed, Christian
den Fjerdes Admiralskib i Slaget paa Colbergheide,
den 1 Juli 1644!
Af C hr. Bruun.

1 alle nyere Skrifter, hvor der er meddelt Efterretninger
om Henrik Bjelkes Liv, fortælles, at han var Capitain eller
Flagcapitain paa Trefoldighed i Slaget, som Christian den
Fjerde leverede Svenskerne paa Colbergheide den 1 Juli 1644.
Ingen Forfatter har anført en troværdig Kilde herfor, og Slange
fortæller slet Intet derom. Det maa vække Mistanke, og den
maa forøges ved at samtidige Smaaskrifter, som udkom om
Begivenhederne 1644, ikke nævne ham, men vel andre Capitainer paa Flaadens Skibe. Bjelke var Oberst, Officer i
Landarmeen. Kort før Slaget paa Colbergheide havde han
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commanderet paa Bahus Slot, noget senere efter Slaget findes
han atter som Oberst ved Hæren i Norge; det ser underligt
ud, at han ved en enkelt Ledighed træder frem som Søofficer,
medens han længe før havde været og længe efter vedblev
at være Landofficer. Nu kunde man vel nok gjætte sig til en
eller anden Forklaring, f. Ex. at Christian den Fjerde, da han
i Juni vendte tilbage fra Listerdyb, har faaet Bjelke ombord
paa Trefoldighed, at Bjelke har været tilstede i Slaget, men snart
efter det atter er vendt tilbage til Armeen. Men istedetfor
at gjætte, er det bedre at lede efter en samtidig Oplysning,
og en saadan kan tilveiebringes. I det store kongelige Bibliothek findes et lille Skrift paa Tydsk om Slaget; det er 2
Blade i 4° og har Titlen: »Extract Schreiben von der herlichen
Victorie so Gott der Allmechtige Ihr. Konigl. Mayst. verlehnt
hefft, damit die Insul Fehmern entsetzet ist.« Dette Skrift inde
holder en anden Krigsefterrelning, nemlig et Uddrag af et Brev
fra Kjøbenhavn, dateret 27 Juni 1644: Iforgaars Kl. 6 om Afte
nen, da Kongen gik ombord, fortalte han offentlig paa Veien,
at han havde faaet Brev fra Hannibal Sehested om, at han med
sin Armé havde slaget de Svenske paa Grændsen, 300 Svenske
vare faldne, og da man tog Klæderne af dem, fandt man, at
31 vare Qvinder, som havde tjent som Ryttere. Derpaa hedder
det: »Die Norrische Armee effective ins Feldt starck 15000. hat
sich in 3. theile vertheilet, Herr Hannibal hat ein, Obrist. Bielke
den andern, und Obrist. Cratz den dritten theil, gehen gleich
in Schweden, und werden sich an die Kupffernberge alle drey
conjungiren.« Der er paa denne Tid kun en eneste OberstBjelke,
nemlig Henrik Bjelke; om ham har man altsaa vidst i Kjøbenhavn
den 27 Juni, 3 Dage før Søslaget leveredes paa Colbergheide, at
han commanderede et Armecorps i Norge under Hannibal Sehesteds Overanførsel. Hvem skal man nu tro, denne Beretning, som
er samtidig, maaske den eneste samtidige der findes, eller de
nyere Forfattere, af hvilke Klevenfeldt endog har nedskrevet, at,
da Trefoldighed var kommen paa Grund, »bragte Bjelke det
midt udi den svenske Flaade lykkelig og tapper derfra«? Man
maa vistnok opgive Fortællingen om, at Bjelke har været Capitain paa Trefoldighed.
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Lettre d’un Danois à un Français; concernant le
Bon d’Holberg et ses Ouvrages ; à Copenhague.
Meddelt af Chr. Bruun.

Dette Brev findes i det store kongelige Bibliothek i den
Thottske Haandskriftsamling, 4°, Nr. 1938. Forfatteren kjendes
ikke. Vel taber Brevet derved noget af sin Betydning, men
det fortjener dog at drages frem, da det indeholder en ganske
vel skreven Dom om Holberg. Det er vist skrevet i Løbet af
nogle Aar efter Holbergs Død, medens Frederik V var Konge;
Holberg døde i Begyndelsen af 1754. Følgende Bemærkning,
som læses paa Titelbladet, viser, at Forfatteren har havt den
Hensigt, at Brevet skulde trykkes:
»Au Public.
»J’ai écrit cette lettre pour montrer å un de mes amis,
combien les Danois doivent a Monsr d’Holberg; je la publie,
par ce que je voudrois, que tout le monde lui rendit justice.«
Ved Udgivelsen er Haandskriftet fulgt temmelig nøie; dog
er Accentuationen rettet; enkelte Steder ere nogle mindre rig
tige Vendinger forbedrede, naturligvis uden Ændring i Meningen.

Vous ne m’avez rien appris de nouveau, qvand Vous me
dites, qv’on juge différemment de Monsr d’Holberg et de ses
ouvrages; ses juges sont trop nombreux, ils sont de trop
différente espèce, pour qv’ils ne se contredisent pas souvent.
Il y a des mérites, qve l’envie et l’ignorance n’osent attaqver; il y a eu des hommes, dont le public n’a parlé qve
Danske Samlinger.

VI.
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d’une voix; mais combien en conte-t-on? Les vrais héros, les
hommes les plus utiles au genre humain, sont souvent attaqvés
par les plus petits esprits; il est si rare d’entendre qvelqv’un
avouer franchement, qu’il s’est trompé; on pourroit croire,
qv’il falloit un certain courage pour oser le dire; adopter les
sentimens des autres, qvand nous les trouvons plus justes et
plus raisonnables qve les nôtres, c’est un devoir, mais qvi
est assez désagréable à qviconqve s’aime un peu trop.
Celui, qvi juge de tout, qvi sçait defendre avec opiniâtreté
ce qv’il a dit, celui-là fait du bruit, il éblouit les esprits
faibles, il fait parler de soi, et c’est justement le but de la
plus grande partie des hommes; chaqv’un y aspire, mais chaqv’un n’y sçauroit parvenir, s’il ne sçait profiter des faibles
ses et des erreurs de ceux avec qvi il doit vivre; ce qv’il reconnoît lui-même pour une espèce de fourberie, devient sou
vent la cause de sa fortune et de sa réputation; je me trompe,
si ce n’est pas là la source principale de ces décisions contra
dictoires et de ces jugemens informes du public, qve l’on
craint avec raison, mais qve le Philosophe fait semblant de
mépriser.
Je reviens a Votre lettre, Monsieur, dans laqvelle Vous
me demandez: qvel est mon sentiment de Monsr d’Holberg et
de ses ouvrages? Vous en serez instruit par la mienne, qvi
est un pur effet de la reconnaissance qve je Vous dois, et
du plaisir qve j’ai de Vous obéir; ce n’est qv’à Vous, qve je
parle, mais si ma lettre tomberoit par hazard dans d’autres
mains qve les vôtres, si qvelqve critiqve me fairoit un crime
de ma franchise, je le laisse penser et dire ce qve bon lui
semble; si mes raisonnemens sont vrais, je ne mérite pas de
reproches; si je me trompe, si, malgré moi, je m’éloigne de
la vérité, du moins ai-je la satisfaction d’avoir hazardé un peu
pour Vous contenter.
Quelqves-uns mettent Monsr d’Holberg au premier rang des
savans; je n’y trouve rien a redire, s’ils donnent à ce terme
une signification différente de celle, qve le vulgaire y attache;
mais à dire le vrai, je ne vois rien dans ses écrits, qvi prouve
raisonnablement, qv’il ait aspiré à ce titre; se servir d’une
langve connue, n’écrire qve ce qve tout homme comprend
avec l'aide du bon sens, préférer un stile simple et naturel au
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jargon obscur des siècles passés, et l’approbation du public
aux éloges d’un petit nombre d’hommes vieillis sur les livres,
je pense qve tout cela marqve un écrivain, dont le but est
tout autre qve de passer simplement pour savant.
Pour moi, je n’hésite pas de le compter au nombre des
beaux génies, de ces hommes, qvi dans leurs écrits sçavent
mêler l’agréable avec l’utile, qvi veulent plaire au lecteur, pour
le corriger avec d’autant plus de succès. Vous êtes sans doute
persvadé, Monsieur, qve je ne parle pas pour diminuer la ré
putation de mon auteur; si c’est d’être savant qve de contri
buer au bonheur des hommes par ses connaissances, je dis
d’abord, qve Monsr d’Holberg l’étoit. Un mot est de trop
peu d’importance dans une lettre, pour entrer en qverelle
avec qvelqv’un, qvi le trouveroit mal placé. Il appartient aux
orateurs de choisir des épithètes justes et énergiqves, et peutêtre encore plus aux peintres; il me suffit de parler des mé
rites de mon Auteur.
Il paroît qve Vous êtes assez prévenu en sa faveur: Vous
connaissez ses ouvrages, Vous en avez lu qvelqves-uns avec
plaisir, Vous souhaitez sçavoir notre langve pour en pouvoir
lire ceux qvi ne sont pas traduits. La différence des sentimens
qv’on a de lui, Vous a fait naître des scrupules; Vous écoutez
parler de ses défauts, et Vous souhaitez de sçavoir, s’il a eu
ceux qv’on lui impute.
Me débarasser des préjugés, Vous parler le plus sincère
ment qu’il m’est possible, voilà sans doute deux choses, qve
je Vous dois, puisqve Vous m’avez choisi pour Vous donner
des éclaircissemens nécessaires, pour juger sainement de
Monsr d’Holberg. N’en doutez pas, Monsieur, si je l’estime au
tant qv’il mérite, mon estime n’est pas fondée sur ce préjugé
ridicule, qv’il faut faire des éloges magnifiqves de tout ce qvi
appartient au païs, qvi nous a vus naître, sentiment assez cher
à beaucoup de mes compatriotes. Si je ne connaissois les
mérites de mon Auteur, je me garderois bien d’en parler;
mais puisqve je sçais, combien il a fait d’actions louables,
combien il a été utile à ma patrie, j’ose dire qv’il est un des
grands esprits du Nord.
11 n’est point de nation polite, dont l’histoire ne dit
qu’elle a été barbare; il semble, qve ces Normands et ces
14*
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Goths, nos ancêtres, ne sont plus connus par les prodigieux
progrès de leurs armes, qve par leur cruauté et leurs super
stitions, vrais enfans de l’ignorance; il ne faut qve parcourir
les annales des teins moins vieux pour voir, combien les
Danois, il y a un siècle, étoient différens de ce qv’ils sont
aujourdhui.
Peu sensible aux amusemens de l'esprit, qvoiqve les plus
nobles; ignorant et voulant ignorer les arts et les sciences,
qve l’abondance a fait naître et qve le luxe soutient; plus
sensible au gain qv’à l’honneur, oeconome à l’excès, méprisant
les métiers et les travaux, qvi n’importent qv’un peu de gloire,
n’ayant aucune idée de la galanterie, ni de ces attentions, qvi
sont l’âme de la vie civile, tel a été le gros de cette nation
dans un tems, qve presqve tous les habitans de ce pais étoient
soldats ou marchands. Qvand Mon Auteur publia ses premiers
ouvrages, il trouva, qve ses lecteurs ressembloient un peu à ce
portrait.
La nation a changé depuis et de goût et de moeurs; tout
le monde le voit, mais tout le monde ne connoît pas assez
bien les causes de cet heureux changement.
Un Roi, qvi a voulu qvitter pour qvelqve tems le faste du
trône, qvi a voulu se priver du plaisir, qv’un Roi doit sentir en
voyant tout un Peuple qvi lui appartient et dont il est aimé;
qvi, ne craignant les fatigves d’un long voyage, est ailé vivre
entre des nations, qve leurs lumières avoient rendues célébrés;
le dessein de ce Prince n’a pu être qve de reconnaître ce
qvi faisoit le bonheur d’autres^nations, pour pouvoir rendre
heureuse celle dont il étoit Roi;
Son Successeur, amateur des sciences et protecteur des
talens: les générations futures verront le Château de Christiansbourg, ils parleront de la libéralité et des lumières du
Prince qvi l’a bâti, ils concluront, qve l’auteur de ce superbe
monument a dû être un grand Roi, et qv’il a fait bien de
grandes choses, et ils n’auront pas tort;
En dernier lieu, ce Monarqve, dont les desseins sont aussi
grands qv’il l’est lui-même, qvi en montant au trône prit la
résolution, de rendre son peuple égal aux nations les plus
illustres, les plus éclairées et les plus heureuses, qvi ne laisse
passer de jour sans s’approcher du but, qv’il s’est proposé;

213

Ce Héros sans avoir fait des malheureux sera placé dans
l’histoire au côté de ce sage Empereur de Rome et de ce
grand Roi de France, qvi tous deux ont rendus remarqvables
les siècles, qvi renferment le tems de leurs règnes, — tels ont
été les trois derniers Rois de ce païs. Il n’est donc pas éton
nant, qve ce peuple soit tel qve Vous le voyez aujourdhui;
de qvoi ne vient à bout un Prince, qvi fait les délices de ses
sujets? son goût devient celui de tout son peuple, son exemple
produit des effets plus surprenans qve les ordres les plus
sévères d’un Tiran.
Je reviens a Monsr d’Holberg. Il faut le nommer, qvand
on parle des causes, qvi ont contribué le plus à changer le
goût des Danois. Ses Comédies sont même aujourdhui les
seules originaux, qve nous voyons sur le théâtre, les pièces qve
qvelqves autres écrivains nous ont données sont rares et peu
connues. C’est lui, qvi a engagé les Danois à fréqventer cette
école, où le public s’accoutume a haïr les vices, en voyant le
ridicule qvi en accompagne le plus grand nombre. Pour des
Tragédies, nous n’en avons aucunes, personne n’a osé nous
dépeindre des Héros.
La Morale, qve ne lui doit-elle? ignorée, ou peu cultivée,
avant qv’il lui fit place entre les sciences, confondue avec la
doctrine de la Religion, elle ne fut jamais regardée des Danois
comme la science, qvi est la seconde en excellence et en
utilité.
On frémissoit au seul nom de la Satire, on ne sçut la
distingver des libelles et de ces écrits empoisonnés, qvi n’ont
été qve trop du goût de la nation; en mettant l’élégance et la
netteté du stile au rang des qvalités d’un bon écrit, peut-être
auroit-on risqvé de passer pour homme de peu de discerne
ment, pour amateur de la bagatelle, et pour mauvais connais
seur du solide. Je ne dis rien des contes et des romans de
ces tems-là; je n’y trouve rien de beau, rien de naturel,
beaucoup de merveilleux arrangé sans goût et sans discer
nement.
Qv’il y avoit des savans aussi bien ici qv’ailleurs, c’est
une vérité, qvi n’a pas besoin des preuves; mais leurs ouvrages
sont ils faits pour le public, dont la plus grande partie est
sans études? Il faut un peu plus qve du solideet d’utile, pour
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inspirer l’amour de la lecture aux hommes, qvi ne lisent pas
autant pour s’instruire, qve pour se désennuyer. Je parle sans
flatterie dune génération, qvi n’est plus; je dois le faire pour
Vous montrer, qvels étoient ceux, pour qvi mon Auteur a tra
vaillé, et je le crois permis, puisqve les hommes se voyent
avec plaisir supérieurs à leurs pères. Je ne sçais aucun païs,
où l’ignorance n’a pas régné; il y a eu un tems, qve les Ro
mains et les Grecs n’étoient pas fort éclairés, les Gaulois, les
anciens habitans de la grande Bretagne ont été du nombre
des Peuples Barbares; on n’a qv’à lire Tacite pour voir, qvels
étoient les Allemans de son tems.
11 semble, qv’il est une espèce de léthargie, qvi peut s’em
parer de l’esprit de tout un peuple; mais dans cet état même,
il y a toujours qvelqves uns qvi souffrent en voyant l’igno
rance de leurs compatriotes. Mon Auteur étoit de ce nombre,
mais il n’étoit pas le premier; dire qv’il n’y a eu des Danois
connaisseurs du bon et du beau, ce seroit un vrai paradoxe;
je sçais des noms, qvi font honneur à ma nation, mais le
sien seul doit trouver place dans ma lettre.
Qvel dessein, qve de vouloir changer le goût de tout un
peuple? pour en connoître toute la grandeur, on n’a qv’à pen
ser au pouvoir, qv’ont sur nos esprits les opinions. Et Monsr
d’Holberg a osé l’entreprendre ; il a formé ce dessein, et il ne
l’a jamais perdu de vue. Cacher ses propos, qvand la néces
sité l’exige, c’est associer la prudence à cette qvalitè d’àme,
qvi fait les hommes capables des grandes entreprises. Les re
mèdes violens sont rarement les plus utiles; s’il s’agit de
gagner les coeurs et de plaire, rien n’est plus imprudent qve
de s’en servir; le caractère dur et inflexible, commun aux
Réformateurs, révolte les esprits, l’auteur du projet se fait haïr,
et le projet ne réuissit jamais.
Monsr d’Holberg, qvi voulut réformer ses compatriotes, a
montré le chemin qv’il faut prendre pour y parvenir; il a sçu
se conformer à leur goût et leurs inclinations, autant qv’il a
pu sans les approuver. Ses premiers ouvrages sont des preuves
plus évidentes de cette sage conduite, qve ceux qv’il a écrit
dans un âge plus avancé. À mesure qve les Danois ont changé
leur façon de penser, il a changé sa manière d’écrire et on
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a pu l’en blâmer! Ce qv’il a fait de plus digne d’éloge, c’est
justement ce qvi lui a attiré le plus de reproches.
D’avoir choisi parmi le bas peuple les Héros de ses Poè
mes, d’avoir rebuté, les personnes, dont le goût étoit fin et
délicat, par des expressions qv’on s’efforce a trouver indé
centes, d’avoir préféré la bagatelle au vrai, qvi seul peut char
mer les esprits justes, ce sont là qvelqves uns des défauts,
qv’on lui impute. Le sentiment est très commun, qve Monsr
d’Holberg n’a écrit qve pour le peuple; ses ennemis le disent,
et en le disant, ils font son éloge. Ce peuple fait la plus
grande partie du public, c’est à lui qv’il faut être utile, pour
mériter le titre de patriote et de bon citoyen. Mais qvel est
le plus grand service, qv’on puisse faire aux hommes en géné
ral? J’ose dire, qve c’est de les instruire et de les faire penser.
Il est clair, qve mon Auteur a eu ce dessein; je ne sçais per
sonne, qvi en doute; demander s’il a réussi, c’est demander
si les Danois sont plus éclairés qv’ils n’ont été avant. On
rougiroit de ne pas connaître les ouvrages de mon Auteur; »on
en cite des passages dans l’entretien familier, et qvelqves
unes de ses pensées sont passées en proverbes. Jamais Auteur
a vu ses écrits plus recherchés et plus chéris; dans un païs
où il est difficile de débiter qvelqves centaines d’exemplaires
d’un livre, il a vendu des milliers des siens. J’en conclus,
qv’il y a beaucoup de personnes qvi lisent ses ouvrages; et
dans un païs où il y a plusieurs lecteurs, il y a aussi plu
sieurs esprits raisonnables; il ne faut qve tourner l’amour de
la lecture vers ce qvi est véritablement beau, pour en tirer de
grands profits; sentir les vraies beautés, c’est avoir le goût bon.
Le Héros du Poème, dont le titre est: le voyage de Pierre
Pors, auroit pu être plus noble; j’en suis d’accord, mais dans
ce cas là il auroit fallu changer tout le plan de l’ouvrage; je
crois qve l’Auteur a eu ses justes raisons pour préférer ce
sujet à tout autre; il a voulu faire en sorte, qve son ouvrage
seroit lu, non seulement des hommes capables de juger des
défauts d’un écrit, mais aussi de ceux qvi estiment un livre à
mesure qv’il les fait rire, et qvi s’ennuyent en lisant tout
autre, qvi ne produit sur eux cet effet. S’il n’auroit des lecteurs
qve ceux, pour qvi tout est fade, qvi ne renferme pas de
beautés réelles et bien arrangées, certes, il en auroit très peu;
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celui qvi par un seul ouvrage veut rendre son nom immortel,
doit travailler pour cette partie du public. Il ne faut qve re
garder le but de mon Auteur; juger de chaqv’un de ses écrits
pris séparément, c’est ne pas vouloir lui rendre justice. Un
général fait semblant de craindre l’ennemi, il se retire; l’en
nemi commence par le mépriser; le soldat court après le
butin, et le général qv’on a cru occupé du soin de se sauver,
se montre; tout tremble, tout est défait; c’est donc la fin de
l’entreprise, qvi doit décider de la prudence de celui qvi en
est auteur. Une observation, qve j’ai faite, sera capable de
Vous convaincre, qve je ne prête point à Monsr d’Holberg
les intentions dont j’ai parlé. Ce Poëme, dont le Héros est
si vil, et le sujet si ignoble, l’a emporté hautement sur un
autre, qvi est regardé de tous les connaisseurs comme le
chef-d’oeuvre d’un illustre Auteur François ; c’est le Thélémaqve
de l’Archevêqve de Cambrai, dont nous avons une traduction
très belle. Cet ouvrage peu connu des Danois, bien moins
estimé autant qv’il devroit l’être, servira à justifier mon Auteur
dans ce point et dans bien d’autres.
«
Les censeurs de ses ouvrages n’oublient point de lui re
procher la complaisance, qv’il a eue pour le parterre; il a
écrit des comédies, comme Térence et Molière, et il les a
écrites pour être représentées, et non pas pour être lues. Boi
leau a censuré Molière parceqv’il s’est conformé au goût de
ses spectateufs; il auroit dû penser, qve Térence ne souhaite
à ses pièces d’autre bonheur, qve celui de plaire au peuple.
La morale est trop cachée dans qvelqves pièces de mon
Auteur. Oui, pour ceux qvi ne connaissent les défauts qv’il y
dépeint; il suffit qv’il rende les vices ridicules; la foule des
spectateurs, qvi remplit le théâtre, qvand on y représente ses
pièces, les applaudissemens du parterre, voilà des preuves cer
taines de la conformité qve les comédies de mon Auteur ont
avec le goût de ceux, pour qvi elles sont faites. Un Auteur,
qve Vous estimez beaucoup, dit nettement, qve la Comédie,
fut-elle aussi un élixir des pensées rares, ingénieuses et fines
au souverain point, ruineroit les acteurs et ne serviroit à rien
au peuple, si elle n’étoit proportionnée au goût de la nation,
et capable d’attirer beaucoup de monde; je cite ces paroles,
puisqv’elles paroissent dictées par la raison même. L’Avare de
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Molière seroit une pièce médiocre aux yeux d'un peuple, qvi
auroit tout en commun; le public seul a droit de régler le
prix d’un ouvrage qvi n’est fait qve pour lui.
Le stile de Monsr d’Holberg en général est tel, qv’il se
roit à souhaiter, qv’il devint le modèle de tous les écrivains
Danois; qvelqves-uns l’ont imité avec succès, et le public les
a mis au nombre des beaux écrivains. Qvand il me raconte
une action, je crois la voir; s’il peint, c’est d’après la nature,
elle seule a toujours été son modèle; je pourrois citer des
endroits de ses ouvrages, qvi même traduits dans une langve
étrangère conserveroient leur beauté originaire; si ses expres
sions paraissent qvelqvefois faibles, si ses pensées perdent
par là beaucoup de leur beauté naturelle, c’est qv’il est peutêtre assez difficile d’écrire en Danois, avec cette force et cette
précision, qvi charme tant l’oreille, et qvi relève si fort la
beauté des idées. Chaqve langve a son propre caractère, et
celle qvi convient à un certain genre de sujets, est souvent
peu propre pour d’autres. Qvand Vous lisez les beaux discours
d’un auteur pas moins connu par ses grands talens qve par
son rang distingvé, Vous ne sçaurez douter qve notre langve
paroit être faite pour des matières graves et sérieuses. Un
Orateur Danois qvi parle bien, peut aisément faire naître la
tristesse dans les coeurs de ses auditeurs; mais je doute,
qv’il viendra si facilement à bout de les faire rire.
Voudroit-on refuser à Monsr d’Holberg les louanges, qv’il
a si bien méritées par le soin, qv’il a eu d’embellir et d’en
richir sa langve maternelle? il suffit d’avoir une légère con
naissance des progrès, qve les Danois ont faits dans les scien
ces depuis la fin du dernier siècle, pour sentir la différence,
qv’il y a entre le stile des écrivains, dont les ouvrages sont
plus anciens qve ceux de mon Auteur, et celui des autres,
qvi ont pu l’imiter.
Mais s’il n’auroit écrit qve son Histoire Danoise, il auroit
par là obligé chaqve Danois raisonnable. Jugez de l’importance
de cet ouvrage, puisqve nous n’en avons pas deux de cette
espèce. 11 est faux, qv’il faut être Républicain pour oser être
sincère historien; son exemple en est la preuve. Libre de ces
préjugés, qvi nous font élever notre nation aux dépens des
autres, il conte les faits, tels qv’ils sont, et non pas tels qv’ils
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auroient dû être; au lieu de remarqver le nombre des morts et
des blessés dans les combats, il instruit le lecteur de ce qvi
a brouillé les parties, il parle des progrès de leurs armes, de
la conduite des généraux, autant qv’il convient à un historien,
et il n’oublie jamais de dire, qvels ont été les effets de la vic
toire; d’avoir fait fleurir le commerce, d’avoir protégé le mérite,
soutenu les sciences et les arts, d’avoir contribué au vrai bon
heur du peuple, ce sont les ornemens dont il se sert pour
illustrer la vie de ses héros. En lisant cette histoire, je crois
voir les Danois de tous les siècles. Copier des auteurs an
ciens, en citer des longs passages, indiqver la date de chaqve
événement, c’est un travail utile à certains égards; il faut
avoir lu, pour pouvoir le faire, mais pour écrire une histoire
comme celle, dont je parle, il faut un jugement exact, un
esprit, qvi sçait réfléchir et pénétrer jusqv’aux causes les plus
cachées d’un événement. 11 est vrai, qve les plus zélés critiqves de mon Auteur respectent en qvelqve façon cet ouvrage,
je n’en suis pas surpris; les Danois auroient trop à rougir, s’ils
ne ménagoient la mémoire d’un homme, qvi a si bien dépeint
leurs pères.
C’est une qvestion, qve j’ai souvent entendu faire, si
Monsr d’Holberg a été du nombre de ces rares génies, qvi,
capables d’inventer des choses nouvelles, qvi, trop grands
pour s’abaisser jusqv’à imiter, sçavent jetter sur tout ce qv’ils
écrivent un certain singulier, qvi frappe et qvi les distingve
de la foule des auteurs; il y a plusieurs qvi lui refusent cet
honneur, qvi prétendent, qv’il n’a presqve rien fait qv’imiter
et traduire. Je sçais bien, qve les Métamorphoses d’Ovide, qve
les Fables d’Æsope, qve les Comédies de Plaute et qve les
Satires d’Horace sont plus anciennes qve celles, qv’il nous a
données; je sçais aussi, qve tout est dit et qve l’on vient trop
tard depuis sept mille ans, qv’il y a des hommes, et qv’ils
pensent; mais tout cela ne peut m’empêcher de croire, qve
les auteurs de la critiqve en qvestion parlent des ouvrages de
Monsr d’Holberg sans les avoir jamais lus.
Son histoire est sans doute originale, s’il y en a une au
monde; la plus grande partie de ses comédies, de sespoëmes,
de ses pensées morales ne tendent qv’à combattre des vices
et des ridicules, qvi ne sont connus qve des habitans de ces
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pais. Et qvels sont donc les écrivains, qvi en ont parlé avant
lui, et qv’il a pu imiter? Il semble, qve de blâmer un Auteur
célèbre d’avoir pensé comme d’autres hommes, soit, de n’en
avoir rien de mal à dire. Enfin qvand j’ose Vous assurer, Mon
sieur, qve mon Auteur est le premier des Danois, qvi a tra
vaillé heureusement pour le théâtre, qvi a écrit des Epîtres,
qvi a comparé des Héros et des Héroïnes, qvi nous a donné
une Histoire accomplie de ces pais, un parfait tableau de notre
gouvernement et de l’état de notre patrie, qvand tout ceci
est vrai, qvel cas pouvez Vous alors faire de la critiqve dont
je viens de parler?
Reprocher à Monsr d’Holberg, qv’il a corrigé ses compa
triotes plus tôt en misantrope aigri qv’en philosophe sage et
modéré, c’est avouer, qv’on ignore, qvel est le caractère des
Danois, qv’on ne connoît leur façon de penser, ou plustôt,
qv’on ne sçait, qvels étoient les Danois, qvand il écrivit.
Je finirois à présent ma lettre, qvi n’est déjà qve trop
longve, si Vous ne m’auriez obligé à parler du caractère de
mon Auteur. Il faut avoir vu les grands hommes plus d’une
fois dans leur cabinet, il faut avoir été du nombre de leurs
amis, pour pouvoir les peindre; un inconnu a des défauts et
il ne veut se donner la peine de les cacher, sçachant qv’on
en parlera peu ou rien; pourqvoi se contraindroit-il devant
des hommes, qvi lui sont inconnus, et qvi ne le connoissent
point? Ceux au contraire, dont le nom est connu, ont besoin
de circonspection; si le public leur a accordé son estime, il
faut qv’ils ne lui donnent le moindre sujet de changer de sen
timent; ce juge n’est qve trop inconstant, sans qv’on l’autorise
à l’être.
Cependant, s’il est vrai qv’un Auteur se peint dans ses
ouvrages, je Vous ferai un portrait de Monsr d’Holberg, dont
chaqve trait sera une observation acqvise par la lecture de
ses écrits.
Bon citoyen sans enthousiasme, philosophe sans orgveuil,
amateur de la gloire, se révoltant contre l’empire de l’opinion,
peut-être incapable de flatter, estimant le public et ses jugemens comme ceux qvi règlent les réputations.
Connaisseur du coeur humain, ennemi des vices, sans
amour pour ceux qvi en ont beaucoup; un esprit lumineux,
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une imagination pleine d’idées nouvelles et agréables, un goût
sûr, des moeurs innocentes, le coeur fermé à l’envie et aux
passions violentes; tel est le portrait qve je me suis fait de
Monsr d’Bolberg.
Étant homme, il a pu avoir des défauts, je laisse aux
autres de les relever, s’ils y trouvent du plaisir; qvand je vois
des grands hommes, je ferme les yeux à leurs faiblesses, et
j’admire leurs vertus.
Voilà mes pensées de Monsr d’Bolberg, je les ai écrites
pour Vous plaire. J’ignore si elles seront de Votre goût; mais
je crois Vous avoir montré, qve j’aime le vrai, autant qve je
haïs les préventions.
J’ai l’honneur d’être ....
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Nogle Breve til Oplysning af Corfitz Dlfeldts og hans
Families Historie i Aarene 1002 og 1003.
Meddelte af J. A. Fride ri cia, stud. mag.

Den 17. August 1663 blev Leonora Christina, som hun
selv beretter i »Jammersmindet« *) og i sin Autobiographi®), i
Blaalaarn underkastet et Forhør angaaende et tildels i Cifre
skrevet Brev fra Corfitz Ulfeldt til hende, som hun ved sin
Fængsling i Dover havde iturevet og bortkastet3); men hvis
Brudstykker vare bievne fundne. Selve disse, der vare bievne
opklistrede paa et Ark Papir, ere vel næppe mere til; men i
et Foliobind paa det store kgl. Bibi. (Ny kgl. Saml. 637 Fol.),
der indeholder en Samling Afskrifter af Cifferbreve, der i Aarene
1657—63 ere opsnappede af den danske Regering og decifrerede af den bekjendte Zacharias Lund, findes ogsaa en Afskrift
af det omtalte Brev4). Det er det første af de her med
delte Breve. Der er hist og her nogle, men ikke væsentlige
Forskjelligheder mellem Leonora Christinas Gjengivelse af
*) Leonora Christina Ulfeldt's • Jammersminde■» udg. af Soph. Birket Smith.
Kbh. 1869. p. 73—76.
’) Ny kgl. Saml. 2146. 4to.
a) Jvfr. Danske Magazin 3 R II, 62.
4) Haandskriftet er temmeligt elegant indbundet og har følgende Titelblad:
Copiae Schwedischer undt Andrer mit Ciffres Geschriebenen BriefTen,
So in diesen Letzten Kriegen, vor vndt nach dem Rotschildischen Frieden,
in den Jahren 1657, 58, 59, 60 Intercipiret vnndt Auff Befehl dero zu
Dennemarcken, Norwegen etc. Königl: Maytt: Deciffriret worden. I en
Dedication til Frederik III omtaler Zach. Lund, at han vil skrive et
Værk om Decifrerkunsten, og tilbyder, medens dette bliver gjort færdigt
og renskrevet, Kongen denne Samling af decifrerede Breve.
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Indholdet og Afskriften; saaledes findes Sætningen: mais
j’espère — — (»Jammersmindet« p. 74) slet ikke i denne,
men vel Meningen deraf, de omtalte Skikke ved Gilder hen
føres her ikke til Schweitzerne, Cantonherrernes Titler opregnes
egentligt ikke; men disse og flere lignende Uoverensstemmelser
ere ikke anderledes, end at de let kunne forklares ved, at alle
Brevets Smaatræk ikke have staaet fuldstændigt klart for Leo
nora Christina, da hun 11 Aar senere nedskrev Fortællingen
om Forhøret. Flere Dele af Brevet ere naturligvis defecte og
derfor omtrent uforståelige ; ved Punkter har Jeg søgt nogen
lunde forholdsmæssigt at angive Lacunernes Størrelse, saaledes
som Afskriften har dem. Mærkeligst er den bitre og spottende
Tone, der gaaer igjennem Brevet1). — Klevenfeldt har kjendt
dette og omtaler det i en Note til sin Stamtavle over Familien
Krag2). Dog findes det ikke i hans Samlinger til Ulfeldts Hi
storie blandt en Mængde andre Afskrifter af opsnappede og
decifrerede Breve.
Alle de efterfølgende Breve ere aftrykte efter Origi
nalerne, dels i Geh. Ark., dels i‘det kgl. Bibi. Nr. 2 (Geh.
Ark. Ulfeldtske Sager Nr. 19) er fra Leonora Christina til
Otto Sperling og er optaget her dels af Hensyn til dets store
Ejendommelighed, dels fordi det berører et ogsaa i Nr. 1 om
talt, hidtil mindre bekjendt Punkt, nemlig de ulfeldtske Børns
Ophold i Italien 1663. Ikke faa Steder ere skrevne med Cifre;
men næsten allevegne er Udtydningen skreven ovenover3). Nr. 3
(Ulf. Sager Nr. 17) er fra Leonora Christina til Corfitz» Ulfeldt
og giver Bidrag til Skildringen af hendes Arrest i Dover Slot.
De to paafølgende Breve (Ulf. Sager Nr. 47) ere fra Chri
stian Ulfeldt til Moderen og give nogle Oplysninger om hans,
ogsaa i Nr. 2 omtalte, Drab paa Fuchs. Nr. 6 (Ulf. Sager
Nr. 38) er fra samme til Corfitz Ulfeldt og omtaler hans Op
hold i Italien ; det er for største Delen skrevet med Cifre, som
det dog har været mig let at decifrere, da Nøglen er den
En lignende Stemning røbe nogle samtidige Breve fra Corfitz Ulfeldt til
Franskmanden la Peyrére. Afskrifter i Ny kgl. Saml. 2139 b. 4to.
Terkel Klevenfeldts Stamtavle over Familien Krag (med nogle senere
Tilføjelser), udg. af A. Petersen. Kbh. 1868.
3) Hvor Udtydningen af Cifrene i Nr. 1 og 2 ikke er ganske correct, har
jeg selvfølgeligt fulgt Cifrene.
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samme, som Zach. Lund har benyttet til Nr. 1, og som er an
vendt ved Nr. 2. Det bærer den pseudonyme Underskrift Jean
de la Barre1); men Haandskriften kjendes let lig med Chri
stian Ulfeldts. Endeligt belyse de 4 sidste Breve dels et Penge
forhold, der omtales i Nr. 1, dels flere der nævnte Personer.
Nr. 7 er fra Ulf. Sager Nr. 48, Nr. 8, 9 og 10 fra Thott
1138 Fol.
Tidsangivelser ere reducerede til gammel Stil; dog natur
ligvis ikke Dateringer af Breve. Aftrykket er bogstavret; Origi
nalernes store og smaa Bogstaver ere bibeholdte undtagen i
de decifrerede Stykker, da Cifrene ikke vise nogen Forskjel,
og i Nr. 7, hvor det i det mindste ved flere Bogstaver er
umuligt at adskille dem; ligeledes følger altid stort Bogstav
efter Punktum. De decifrerede Stykker ere trykte med spærret
Skrift; Cursiv betegner i alle de danske Breve latinske Bog
staver, men i Nr. 1 danske.

•

1.

Cher coeur et treschere vie en ce monde, Madame Leonora
Christina.

Depuis ma derniere, quelle estoit du 4............... pas digne
< . . particulière relation .... ray je pas .... elle nou
velle de vous . . . aussy que serez preste a partir de Lon
dres, qvand celle-cy arrivera, veu que je comprends, qu’il ny
a faire pour nous, si non d’y perdre le temps avec l’inutile
depence, qu’on y est obligé de faire: je ne doubte point, que
mon trescher coeur n’aye tant d’experience d’affaire de Cour
et des façons, comme on y negotie, que vous ne vous laizez
pas persvader a la cogeolerie2) des Cours et leur vaines pro
messes, et que vous prendrez une resolution digne de vous,
à sçauoir de les abandoner et les laisser là avec leur ingrati
tude; Car si on veut leur prester l’oreille, ils trouueront milles
Dette Navn benyttedes senere af Corfitz Ulfeldt under hans Ophold i
Basel. Suhms nye Saml. 111, 244, 247. Flere samtidige Personer bar
Navnet de la Barre. Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Leipzig
1750. 1, 802.
•) Vistnok = cajolerie.
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nouuelles inventions pour vous y amuser de mois entiers. Vous
voyez par experience le traictement, qu’avez...................... l'a
vance, qu’avez .... epmaines entiers .... taine si liqvide
............. Je suis bien mary que .... les mesmes d...............
Je vous
prie................ et n’en rien obtenir. Car je suis tout honteux
de vous voir souffrir tant d’indignitez contre le mérité de vostre
personne et de vostre naissance. Laissez là, au nom de Dieu,
les mescognoisans et ingrats. Je n’ay eu nulles nouuelles de
Hamburg; Je croy .... pource que Vilhelm Sentom1) est
astheure en re............. Il y a huict jours, et a eu une jeune
fille
Marck Lybsk, et elle doit bien.................. m’en
voyer des la............................. son corps les cha.........................
J’ay receu une lettre de Carsten3), que nostre Toti3) se rend
’) Om ham se Nr. 8, 9; Wolffs Journal for Politik 1S15, 4, 273. Hans
Navn var vistnok snarere Sontom. Han omtales ofte i Breve fra denne
Tid som den Kjøbmand i Hamborg, hvem Ulfeldts Debitorer eller de,
som han havde overdraget Inddrivelsen af Gjælden, sende Penge eller
Breve til. Jvfr. Breve fra Ove Bjelke af 4/s 1662 og dement Sørensen
af % Î (»63 (Ulf. Sager Nr. 38).
*) Om ham se Nr. 7 — 10; han benævnes ogsaa Carsten Guldsmed, se
Brev fra Otto Sperling til Corfitz Ulfeldt af 15. Septbr. 1663 (ny St.).
Afskr. Ny kgl. Saml. 637 Fol. I Ulf. Sager Nr. 2 findes ogsaa et For
retningsbrev fra »Kirstina Munck, Kongl. May: Efifterlate gemahl«, Boller
d. 11. Maj 1657 til • Erlig, Welacht och fornemme Mand, Carsten Lauridzøn, Jubielierer och Borger udj Kiøbenhaffn, Min Synderlige gode
Wen«. Sperling blev i sit Forhør spurgt om Corfitz Ulfeldts Correspon
dance med ham, og om han selv havde været Mellemmand, hvad han
benægtede; se et udførligt Uddrag af Forhøret: T. A. Becker, To Fortæl
linger fra Enevældens Barndom. Kbh. 1862, p. 137.
8) Ove Thott til Skabersjø og Biersjøholm, Søn af Tage Ottesen Thott
og Karen Gyldenstjerne, f. d. 7. Febr. 1626, d. d. 25. Septbr. 1666.
Danske Mag. 3 R. I, 275. Swanander, Dissertatio de territorio Bara.
Lund 1796. I, 66. Han ægtede d. 22. Maj 1653 Margrete Rantzov,
Datter af FrederikRantzov til Asdal. Bemærkningen i Hoffman: Danske
Adelsmænd. I, Stamt. ov. Thotterne, om, at hun blev skilt fra sin Mand
d. 2. Febr. 1658, der er gjentagen flere Steder, f. Ex. Vedel-Simonsen,
Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse p. 111, og Ljunggren: Skånska Herre
gårdar u. Barseback og Skabersjô, modbevises allerede ved det her af
trykte Nr. 7, men er ogsaa uden Tvivl kun fremkommen ved en Misforstaaelse af et Sted i Rothes Gjengivelse af Peder Winstrups Ligpræ
diken over Tage Thott (C. P. Rothe, Brave danske Mænds og Qvinders
berømmelige Eftermæle. Kbh. 1753. 1, 35), hvor der imidlertid ikke
tales om en Skilsmisse, men kun om Ove Thotts nødtvungne Afsked
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sourd à toutes ses lettres, och wil intet got giere. Peut estre
est il de la race de quelque Roy, qu’on ne le sçait par [pas?].
Car il se sert de leur methode et authoritè pour ne point payer
ses debtes. Il faut astheure souffrir le tout. Alligevel att det
kommer mig heel ilde til pasz. Ti uoris Børn til Rom1)
raaber ublueligen efter Penge, och ieg veed, att dem fattis. Och de skal nu endeligen hafue nogid, hvor det
end och skal komme fra.
Der er død wdi Dannmarck una muy gran habladora Sophia
Krabbe, Som hafde Kield Krag : hand er fuld af Svindsuct och
lefuer: hun siuntes megit frisk, och hun er død2).
Erick til Bag hafde Bryllup udi Kiøbenhafn, den . . . .
. . . gammel st............... haffve kann . . skyld hvilck . ... er
for Tott hansz . ... sen...............................................................
............................................................................... les jours . . . .
pour boire alors à la frescheur de l’aïr .... Car cela est
le delice des Allemans, de boire que la sueur leur ouure le
corps des goûtes, comme des perles. C’est ainsi, que beuuoit
jupiter dans les festins des Dieux ....... doit coucher, et
fourer entre les bras...................... Ces Messeurs le veulent
imiter............................ ou moins ils se trouurent auec des . .
. . . . ayes, et forces tristes figures................... Tout à ce
qu’on dit, que ceste assemblée se faira pour faire un accord,

fra sin Fader kort før dennes Død. Om hans tidligere Forhold til Ulfeldt se Nyt hist. Tidskr. IV, 27—28, 44, og om hans Gjæld til ham se
Nr. 7, 9, 10; Becker, Saml, til Danm. Hist. u. Fredr. III. II, 13; Paus,
Corfitz Ulfeldts Levnet, II, 154.
1) At Christian Ulfeldt har været i Rom, fremgaaer allerede af Nr. 6;
men om det har været Corfitz eller Ludvig Ulfeldt, der tillige har
opholdt sig der, tør jeg ikke sikkert afgjøre. Sandsynligheden er vel
for Corfitz Ulfeldt, da han allerede 1661 skal have været ansat ved
Chri8tinas Hof, jvfr. Archenholtz: Mémoires concernant Christine, reine
de Suède. Amsterdam 1751—60. III, 230; men han synes dog i hvert
Tilfælde i Slutningen af 1663 eller Begyndelsen af 1664 før sin Rejse
til Basel at have opholdt sig i Paris, jvfr. et Brev fra ham til la Peyrère,
Basel d. 28. Maj 1664; og en af Brødrene var i Paris i Juli 1663, jvfr. et
Brev fra Corfitz Ulfeldt til la Peyrère, Brûgge d. 27. Juli 1663. (Afskr.
i Ny kgl. Saml. 2139 b. 4to).
s) A. Petersen bemærker i sin Udgave af Klevenfeldts Stamtavle over Fa
milien Krag, at det maa have været et falsk Rygte, Ulfeldt her beretter,
da det af Thott 155 8vo sees, at Sophie Krabbe levede endnu 1683.
Danske Samlinger..

VI.
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touchant le mariage de la Princesse..................... qu’elle puiss
estre heretiere de la Couronne, et.................. la fin un jeune
Duc de Saxe d’icy a trois.................. pourray avoir pretension,
comme il se trouue astheure en Allemagne plus de 50 Prin
ces et differentes Maisons, qui ont pretension sur les pays de
Gylick, Clef et Berge ensemble Catzenellenbogen, dont ils en
ont tous leur part, pourtant en peinture. Aussy biens ces Messeurs se contentent d’un tittre, pourveu qu’il soit long et
grand et significatif (comme, les estranges mots de la Medi
cine) et qu’ils le peussent faire lire et relire dix fois devant
la Compagnie estant à table; Voilà tout ce, qu’il en tirent aussy.
En apres, que c’est le principal point, pourquoy ils s’as
semblent, c’est, qu’ils doivent consulter pour former une sorte
de Gouuernement dans le dit Royaume, qui soit ferme, stable
.................. puissant, estrange, incomparable................................
l’incognito. Car ils ne.................................. telle; Mais ils le
veulent................................ gardoit ses secrets.............................
des Estoiles à minuict................... •............. pay ne vous pas . . .
. . . er bien des ......................................... Réalité, que . . . .
............. ils devroye.................. dont y doivent trouuer la ... .
Je confesse, que c’est une excellente chose, que
............. et leu les histoires. Car sans doubte quelqun de le
.... Le Docteur Merde Hyporas, ou Urine, Gall...................
les secrets membres de Barnef......................... tius, qui font
mention, que lors.......................... à la rébellion, ou se retirent
...................... faut parler auec respect de cet........................ sur
le visage un formage pourri, dont............... en cell............... ez
a un camus. En fin ces fesses de Bertemelle............... appel
ler à leur ayde et à leur conseil toute sorte des gens.............
de Banquerottiers, des Rebelles, de perjures, des Impies . . .
. . des Trompeurs, de Fousseres, en fin de la plus meschante
razza, a qua (?), qu’ils croyent estre dans l’Europe, qui estoint,
sauf le respect deu à tous, Les Venetiens, Les Lucois, ceux
de Raguse, les Grisons, les Valtolins, ceux de Berne, de Lu
cerne, de Soluturne, de Losanne, de Cyrik, de Schafhusen, de
Bruck, de Basel et tous les Cantons de Suisses; Ceux de Geneue portoint la bannière de pieté ; ceux de Nurenberg, d’Augsbourg, d’Ulm, d’Heidelberg, de Lunebourg, de Brunswig, de
Bremen, Dantzick et Lubeck, tous ces venerables, honorables
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titres en cent façons furent appeliez à la Haye pour ayder ces
revolteurs à clouver ferme leur gouvernement et de l’establir
de sorte, qu’il ne pourra plus bransler. Ainsi ces sçauans,
dont astheure le Royaume de Danmarck......................... auroit
ensvie .... cette Méthode . . sont astheure..........................
. . . esprits faits...................................... aspirer des g.............
................ qu’ils viennent.................. une chose ser...................
outes îlly cen . ............................. ils.. les rempl ....
................... jusques à une autre Olympiade
recompense à une grande Cacade................ Cette lettre sera
ma derniere, que je vous escriray au lieu.................. astheure.
Car je veux croire, que je vous reçevray demain............... que
vous partez de ce lieu, ou vous estes, pour vous en retourner:
qui de tout son coeur vous reçevra bien mieux, que ne font
ces ingrats Cocus. L’etemel vous conserue et maintienne en
santé parfaicte. Adieu, ma treschere vie. Adieu, mon seul
soucy en ce monde.
Madame
Vostre treshumble et tresobeissant
Bruge, Le 7 de Juliet, 1663 *).
seruiteur à la mort.

2.
Monsieur le Docteur salut.
Eders aff den 10 ?o April er mig ret nu kommen til hende,
ieg kand icke begriibe aarsagen, huorfor wii icke vdi gaar
goed tiid bekom worris breffue, ieg giorde mig alt tancker, att
disse Herrer her uare curieuse for at see uorres
Brefue, efter som den Kiøbmand, som uorres Brefue
addresseres til, nu er Borgemester. I synderlighed
allarmeret mig en tiiding, mig bleff sagt vdi gaar paa Comé
dien, som war, att der skulle komme Comissarier hid,
som skulle efterspørge, huem af Adelen her eller
andre hafde hiolpen min Søn at saluere sig2), oc at
Brevet er vistnok dateret efter ny Stil; thi eilers vilde vel Leonora
Christina, der allerede d. 8. Juli var i Gravesend (Danske Mag. 3 R.
II, 61), og hvis Fængsling vistnok foregik d. 9. Juli (jvfr. hendes Autobiographi), næppe have faaet det. Vaklen i Brugen af gi. og ny Stil er
jo almindelig i Brevene fra den Tid. — Underskrift mangler.
-) Christian Ulfeldts Drab paa Fuchs skete den 6. Novbr. 1662. En Af15*
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med dennem skarp skulle forfares. leg haabis dog, att
ded ickuu er en faux bruict, som Fos ses Enkes1) Slecht
lader spargere; mens dersom ded skede, da kom
mange Folck udi Ulejlighed, oc kunde ded uel foraarsage en disordre; tii der er resolutte Carle udiblant. Ded troublerer mig meget, i synderlighed
reddes ieg for en, der er iblant, som icke kand tie
oc er uforstandig oc ued ded altsammen, at forme
delst hands Uforstand Skyld de andre skulle blifue
decouuert. Dette haffuer foumeret mig maleria att skriffue;
menß ieg haffde dog heller skreffuen en fabel vdi ded sted,
wil formode, att ded bliffuer wed snack2). Nyt haffuer wii lided
eller intet, om Hannibal icke mere en som hand war icke til;
Printzen3) er endnu vdi Paris, forlyster sig med att gaa til
giest; Ter Ion haffuer skreffuen min herre vdi gien, giør
stoere excuses offuer, huis passeret er, menß giffuer ickun
halffue ord oc intet att fatte om, melder dog intet mere om
Cartago*).
Om den mine, Plettenberg5) giører att reiße, haffuer ieg
sagt min herre, som er vdi meening, att den reiße bliffuer
magen til den, hand giorde forgangen aar.

’)
s)

*)
4)

5)

skrift af det i den Anledning i Brügge optagne Forhør findes Thott
1138 Fol.; heri nævnes ogsaa flere, der stod Christian Ulfeldt bi ved
hans Flugt.
Marie Tenne Rootcaes. Jvfr. et Brev fra hende, Brügge d 26.Jan.
1663 til Frederik III, Ulf. Sager Nr. 24.
Af Mikkel Skovs Papirer (Gh. Ark.) fremgaaer det, at den danske Rege
ring senere ikke var fornøjet med de belgiske Øvrigheders Handlemaade
i denne Sag.
Kronprinds Christian.
Ved Carthago forstod Ulfeldts Kreds Hannibal Sehested. Wolffs
Journal f. Politik 1816, 1, 132. Skandin. Litterat. Selsk. Skr. 1808 p.
176. Allerede 1647 benævner Sperling ham saaledes i et Brev. GI. kgl.
Saml. 1110 Fol.
Cifret □, der betegner Plettenberg (Suhms nye Saml. III, 249), findes
ogsaa i et Brev fra Corfitz Ulfeldt til Sperling. Wolffs Journ. o. s. v.
1816, 1, 125. Georg v. Plettenberg, keiserlig Hofkammerraad og
Resident ved den nedersachsiske Kreds og i Hamborg, stod i en livlig
Brevvexling med Ulfeldt og især med Sperling; en Del af hans Breve
til denne ere bevarede (Ulf. Sager Nr. 19). Jvfr. ellers Wolffs Journ.
1816, 1, 131; Zeitschrift für hamburgische Geschichte 111, 150, 456;
Slange, Christ I Vs Hist. p. 1214.
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Ded maa were en stoer divertissement for de Holsteinske
Raad, att de saa kand løDe huer andre vd aff ih diageret, ieg
kiender noget Blomme1), ieg wed , att hånd enragerer de
belle rage.
De Hollandske auiser faar wii intet her, vden saa er, att
worris Kiøbmand fra Antuerpen*) faer nogle breffue til oB fra
Italien, som sielden skeer. Derfor haffuer wii intet seet om
ded ny gifftermaal, menB der kand intet were om, saa lenge
att Kongen aff Spaningen oc Kongen aff Franckriig erre vdi
goed intelligence med huer andre, saa tilstedis icke ded giffter
maal8). Der fornemmis intet endnu, huor Kongen aff Franck
riig wii hen med sit folck, efftersom her holdis for fuld sluttet
en accomodement med Pawen oc hannem att were.
Aff Engeland haffuer wii, att alting begynder att bliffue
roelig, att Kongen haffuer giort des titrés Nogle Greffuer, iblant
huilcke Cancelem er den første, diflligeste Nogle Baroner, saa
oc Riddere aff alle slags, saa hånd smører dennem om mun
den med ded minst kaaster, menB med den Catoliske Relion
kand hånd ingen wey komme, lige saa lit som hånd kand
giøre sin dronning ett barn.
Jeg seer, att ded, ieg haffuer begiert aff worris Apolo
gier, haffuer foraarsaget, att ieg haffuer faat widenskab om
en deel aff eders auenturer^ der I uar fangen udi Glyckstad4), sandelig ded war icke en ringe fahre i war vdi, huor
’) Vel Henrik Bio me til Farve; om ham og hans tidligere Forhold til
Ulfeldt se Nyt hist. Tidskr. IV, 414—15.
s) Uden Tvivl fra Hendrik Lenaerts. Jvfr. Nr. 6. Han omtales i flere
samtidige Breve som Familiens Commissionær i Antwerpen, f. Fx. i et
Brev fra Ånna Gathrina Ulfeldt til Sperling, Brûgge d. 10. Septbr. 1663
(ny Stil). Ny kgl. Saml. 637 Fol. En »Henricus Lenaerts, Contre
Wardyn van Syne Majesteyts Munte in Antwerpen« nævnes som død d.
5. Aug. 1669. Inscriptions Funéraires et Monumentales de la Province
d’Anvers. Anvers 1856 I, 200.
a) Efter al Rimelighed sigtes her til Forhandlingerne om Keiser Leopold l’s
Ægteskab med Infantinden Margrete Theresia; de paabegyndtes 1662 og
vare meget livlige 1663. Mignet: Négociations relatives & la succes
sion d’Espagne sous Louis XIV. Paris 1836. I, 293 ff.
4) Herom se Suhms nye Saml. III, 243. Originalen til Autobiographien,
GI. kgl. Saml. 3094 4to, har en vidtløftigere Skildring af Arresten. Af
en Suplik til Kongen af 30. Septbr. 1658, GI. kgl. Saml. 1110 Fol., fremgaaer det, at han blev arresteret d. 19. Aug. 1658, og han kom først
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aff ett v-forwent tilfald eder reddede, saaledis er all worris
leffnet, v-formodentlig falder vdi vdi (l)1) vlycken, oc offte ofl
v-wiidende, oc der wii intet selffuer dertil contribuerer, bliffuer
wii dragen der vdigien. Dersom os er ennu lengre Liif
forrelagt, da troer ieg, at Lycken os ennu noget
ballo tt er er. Ded er sager, som stoere dybe tancker foraarsager, derfor wii ieg bryde ded der aff oc slutte med Guds
welsignelfie, som ieg ynsker eder oc min lille®), oc gieder mig,
att hånd holder sig saa wel oc er saa lystig. Kand ieg icke
hefne mig, saa kand hånd maaske giøre ded en dag,
uar ieg enda uis paa ded, saa uille ieg dø med et
content Hierte, naar ded skal uere, menû helas enten
man er content eller icke, man faar der an Se; huor
før mig min mélancolie nu paa den snack, ieg er icke vdi
goed humeur i dag, faar derfor att søge Comedien vdi efftermeddag, som Kield8) giør Fropredickerne4) for der att
hente trøst for ett bedrøffuet hierte; Adieu
Vostre affectionée
Bryg den 27 April 1663.
Leonora Christina.
3.

Monsieur et trescher coeur.
Je pourrois doubter, que la mienne de llme de ce mois
vous seroit tombé entre les mains, puis quelle auoit ci peu
d’addresse, mais jespere, que celle ci vous sera rendue, la
quelle vous dira, que je suis encorres empeschée de vous aller
trouuer; la cause à ce, qu’on ma diet, doibt estre, que le Re-

1)
2)

3)
4)

tilbage til Hamborg d. 31. Marts 1659. Om et uformodentligt Tilfælde,
der befriede ham, har jeg ikke fundet noget.
Skulde det første: vdi ikke være en Fejlskrift for: wii?
Corfitz Ulfeldts yngste Søn Leo. Om hans Ophold hos Sperling se
Suhms nye Saml. III, 249. Af Sperlings Svar i hans Forhør d. 23. Juli
1663 sees det, at Corfitz Ulfeldt, allerede medens han i 1662 opholdt
sig paa Ellensborg, havde sendt Leo til Sperling for at opdrages og
undervises. Broderen Christian havde paa sin egen Rejse til Paris fulgt
ham til Hamborg. GI. kgl. Saml. 3094 4to.
Han blev der til efter
Sperlings Fængsling i April 1664.
Vel den ofte omtalte Tjener Kjeld Friis.
De to Cifre for r og o i Stavelsen Fro ere usikre; jeg har fulgt den
ovenover skrevne Decifrering; men denne er vel næppe rigtig.
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sidant de Dennemarck à asseurè à sa Maj: d’Engleterre, que
vous estiez incognito ici dans le pays, et que ce seroit rendre
un grand seruice au Roy de Dennemarck que de nous liurer
tous deux entre ces mains. Le Secrétaire du Résidant de
Denn: me disoit de chercher des lettres, lors quil estoit pré
sent à la vicitation de mes hardes, et il monstroit d’estre peu
satisfaict, qu’il n’en trouuoit point selon son désir. Je con
fesse, que j’usse attendu tout autre chose que de croire, que
sa Maj: de Den: nous pourroit soubçonner; si nous eussions
peu auoir la moindre pensée de cela, vous n’eussiez pas sens
doubte m’envoie ici; mais apres que sa Maj: de Den: mon
stroit estre satisfaict, apres nous auoir donné permission de
sortir hors du Royaume, et le terme de n’ostre congé n’estant
pas expiré1), je ne puis conprendre, par quel raison sa Maj:
nous veut rauoir de ce façon la, moins encorres pourquoy il
nous soubçonne, il faut attendre auec patience tout ce, qui
peut arriuer. Mon trescher coeur, ne vous mettez point en
paine pour l’amour de moy, je ne suis pas entres les mains
d’un Fos, n’y d’un Wachtmeister de Borringholm, ains sous la
garde d’un Gouuemeur et d’un Capitaine2), qui montrent en
tout d’estre de Noble exstraction; j’ay toutte sorte de liberté
hormis de partir, et je rencontre des ciuilitez partout, ainsi
ne soyez pas affligé, et ne c[r]oyez pas, que sa Maj: d’Engle
terre me façe liurer à sa Maj: de Den:, non, il est trop géné
reux pour cela, il ne voudroit pas obscursir la gloire, quil a
acquise, par un tel action, cela est assez cognu par lé monde
le traittement, que j’ay reçeu des Seruiteurs de sa Maj: de
Den:; et sa Maj: d’Engleterre ne voudroit sens doubte pas
payer les seruices, que vous l’auez rendu, en telle maniéré; il
m’a trop asseurée de sa propre bouche, quil ne les oublieroyt
jamais; soyez donc mon coeur en repos et consoléz vous,
j’espere d’estre bien tost auec vous. J’ay suppliée à sa Maj:,
j’ay escrit à M. le Secrétaire, et à d’autres, j’attent quelque
’) I Autobiographien opgives Tidsfristen at hâve været 18 Maaneder.
*) Om hendes Ros over Gouverneuren jvfr. Danske Mag. 3 R. II, 63—64.
Captainen kan næppe hâve været andre end Br a te n, som siden forraadte hende. Hans Galanterier, som hun omtaler i Autobiographien
og i »Jammersmindet« p. 35, maae altsaa hâve gjort et vist Indtryk
paa hende.
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reponce fauorable aujourdhuy; mais s’il arriue, que cela ne
sa [sic] façe pas si tost, peut estre à cause des troubles, que
le Comte de Bristol1) à mis dans les affaires du Chancelier,
qui pourront empescher de songer à moy, je vous prie de ne
pas perdre patience, mais de croire que sa Maj: permettra de
graçe, que je vous rende mes debuoirs, comme estant
Monsieur
Vostre treshumble seruante
Du Châteaux de Douera
et treschere
le 18me de Jullet 1663.
Leonora Christina.
Je saluë mes enfans, je vous prie mon coeur de permettre,
que Anna Catharina vous diuertise par foy; ayez soins de
vostre santé, alors vous auez soin de moy; M. Caset vous
baise les mains, il est arresté pour estre en ma compagnie;
saluë sa femme, s’il vous plaist, de ma part, et dites, la quelle
ne se mette pas en paine pour son mari, il est bien et en
bonne santé. Ecriuez moy un most, que je puisse estre asseurée de vostre santé, et addressez la lettre à M. le Gouuerneur de Douers, ou à M. le Capitain Braeten.
üdskrift2): A son Excellence Le Comté d’Wlfeldt
de présent à Bruges.
4.

A Liege3) le 5'Dec: 1662.
Madame
Si l’action, que j’ay fait, peut mériter vostre approbation,
ma joye doit estre extreme, ayant eu l’occasion de vous faire

x) Om George Digby, Greve af Bristols Angreb paa Clarendon se
Burnet, History of his own time. London 1724. I, 196—97. Life of
Edward, Earl of Clarendon, written by himself. Oxford 1827. II, 258—
62. At dét netop var i Juli, sees af Hollantse Mercurius for 1663.
Haerlem 1664, p. 100.
s) Under Udskriften er tilføjet med en anden Haand: Woonende by de
Mollenbriig.
3) Christian Ulfeldt var efter Drabet paa Fuchs flygtet til Hest ud af
Briigge; det første Sted, vi derefter træffe ham, er i Calais, hvorfra han
skrev det Brev til en af sine Venner, som er trykt i WolffsJourn. 1816,
2, 90 ff.; men under det fejle Datum d. 3. Febr. 1662. Dateringen er
vistnok i Virkeligheden, som i en Afskrift Thott 1138 Fol., d. 3. Decbr.
1662.
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connoistre mon Zele1): mais corne j’espere, que le mesme
bras, qui a si bien sceu faire son premier coup d’essay, sera
encore employé un jour pour vostre seruice, ma joye sera
allors parfaitte, quand i’auray le bonheur de contribuer a vous
faire triompher sur tous vos ennemis selon vos souhaits et
selon que le desire passionnément
Madame
tresobeissant
d’Vlfeldt5).
Udskrift: A Madame Madame la Comtesse
Leonore Christine a Bruge.
5.
A Liege le 8 Dec: 1662.

Madame
Ces peu de mots ne vous asseureront que de mon obéis
sance, vous remerciant treshumblement de la grâce, qu’il vous
a plû me tesmoigner par vostre libéralité et vous suppliant en
mesme temps, qu’outre touttes les tendresses maternelles, que
vous mauez fait voir depuis l'heure de ma naissance, dy vou
loir encore adjouter cette derniere bonté que de me conseruer
L’honneur de vos bonnes grâces, dans lequelles ie me recommende estant
Madame
Vostre treshumble et
tresobeissant fils Ch.
Udskrift: A Madame Madame la Comtesse
Leonore Christine a Bruge.
6.

A Rome le 10* de Feui. 1663.
Monseigneur
Je n’auray pas tant tardé a faire scauoir a Vostre Excel1) Dette gjør det utvivlsomt, hvad allerede det ovfr. omtalte Forhør gjør
sandsynligt, at Drabet er skeet uden Forældrenes Vidende og bekræfter
saaledes Leonora Christinas Forsikring («Jammersmindet« p. 160—61)
og Corfitz Ulfeldts Ytringer i et Brev til Henrik Bjelke, Brugge d. 15.
Decbr. 1662 (Ulf. Sager Nr. 17).
*) Resten af Underskriften er frareven.
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lence mon arriuée dans cette uille, qui fût le 3* de ce mois,
si ie n’eusse esté assez malheureux le soir mesme d’entendre,
que la poste estoit desia partie pour flandre. Je n’ay pû en
core voir la Reyne Christine, quoy que i’ay esté deux fois
pour luy faire la reuerence, ses gentilhommes m’ont dit,
qu’elle estoit un peu indisposé, et quil falloit auoir patience
jusques a ce, quelle fût en estât de receuoir des visites. Ieg
tencker, at hun er bange for at see mig, fordi hun
kand uel tencke ungefer, huad for en Compliment
ieg uil giore hender. Mon frere, lequel i’ay trouué en
bonne santé, a tiré fort peu de consolation delle tou
chant nos interests a ce, quil ma dit, ie verray astheure,
si ie pourray estre un peu plus heureux et mieux réussir au
près la plus bisarre femme du monde1). Le Cardinal
Barberin2) a esté malade a mourir ces jours passez et ne fait
que se remettre tant soit peu, i’auray l’honneur de luy faire
la reuerence demain, et si l’occasion se présente, ie lui parleray des nos interests auec la reyne Christine pour
uoir, sil pourroit faire quelque chose en faueur de
u. E., pour quil est son intime. Monsieur Carlo Conti
aussi bien que son frere fl) m’ont receu a bras ouuerts et n’ont
sceu, quelles caresses me tesmoigner. Ils se recommendent
dans les bonnes grâces de Vost’ Excell. et s’offrent de La seruir en tout ce, que des véritables amis pourront estre capables
de faire. J’ay enuoyé une lettre a V. E. de Fleurence, dans
laquelle i’ay fait mention touchant les fourneaus4), corne
Dronn. Christinas vedblivende Interesse for Ulfeldt og hans Børn fremgaaer af Archenholtz, anf. St. II, 64—65, 68. III, 230, 463, 469. Efter
et Brev fra Anna Gathrina Ulfeldt til Sperling, d. 9. April 1664, skal
Corfitz Ulfeldt stedse have været imod sine Børns Ophold hos Chri
stina. Wolffs Journ. 1815, 4, 278.
*) Cardinal Francesco Barberini. Om hans venskabelige Forhold til
Christina se Archenholtz, anf. St. I, 520. III, 272. IV, 240, og om hans
venlige Stemning mod Corfitz Ulfeldt, anf. St. II, 65.
8) Carlo Conti, Hertug afPoli, stod i Spidsen forChristinas Hof i Rom.
Archenholtz, anf. St. II, 184. Ved hans Broder menes vist Giovanni
Nicola Conti, der senere blev Cardinal. Moreri, Diction. IV, 100.
4) Ved den følgende mærkeligt omstændelige Skildring af nogle Ovne i
Florents vinder en, forøvrigt allerede ved Mangel paa Kildeangivelse
uvederhæftig, Fortælling om, at en af Ulfeldts Sønner engang i et af
Faderens hemmelige Værelser skulde have fundet en Smelteovn, som
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V. E. m’auoit commendé, mais corne ie ne puis estre asseuré,
que ma lettre soit arriué a bon post (quoy que ie l’ay adressée
aussi bien que les autres de Collogne, de Francfort, de Ausburg, de Venise, sous la couuerte a Mons. Henry Lenerts), ie
repeteray casi de mot a mot ma lettre precedente touchant
cett affaire des fourneaus. Il y a premièrement un maistre
boulanger dans la uille de Fleurence, qui a le priuilege seul de fournir et faire cuire tout le pain, qui se con
sume a la cour du grand duc tant pour sa bouche propre
que pour ses domestiques, et c’est luy, qui fait le plus
fin et leger pain de la uille. Il a ches lui six four
neaux, a scauoir quatres grands et deux petits, mais
les plus grands sont pourtant fait a l’ordinaire et n’excedent
pas de beaucoup la forme et grandeur commune, dans chacquun des plus grands il peut faire cuire a la fois, quand
la nécessité le requiert, six boisseaux de farine, dans les
deux autres a proportion.
Il peut faire chauffer
chaque four 18 fois dans 24heureus. Pour gouuerner les
six fourneaux ast’eure il ny a quun seul maistre et
17 ualets, mais quand il est question de trauailler a toutte
rigueur, il faut cinq hommes pour gouuerner cha
que four. Le mesme boulanger a encore dans sa maison
enhaut dix petits moulins fait a la main pour moudre
la farine, les dix moulins sont gouuernez par quatres
hommes seulement. Il y a plusieurs autres boulangers
dans la uille de Fleurence, mais ils demeurent séparez les
uns des autres par diuers quartiers de la uille. Il
ny a pas un seul alleman de nation soit maistre ou
ualet parmi tous les boulangers, car cela est deffendu
expressément du grand duc. Outre les 6 fours nommez
il y a encore 45 autres, quils fournissent du pain pour
la uille, il y a 22 grands, et il faut 4 hommes pour
gouuerner chaque four. Les 23 autres sont appelles dehan antog benyttedes til alchymistiske Forsøg, noget i Betydning. Den
findes i et Tillæg til en engelsk Oversættelse af Rousseau de la Valettes Bog: The life of Count Ulfeld, Great Master of Denmark, and of
the Countess Eleonora his wife, done out of French with a Supplement
thereunto and to the Account of Denmark formerly published. London
1695. p. 126.
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m if ours et sont gouuernez a proportion, au reste il y a en
core 25 autres petits fours, dans lesquels on fait cuire le
pain bis pour les pauures. Cest toutte la relation, que ie
pourray donner a V. E. touchant cet affaire, mais elle se pourra
asseurer, quelle est très ueritable, puis que i’ay eu la curio
sité moy mesme d’examiner le tout, corne il faut. Pour des
nouuelles ici de la cour, on se préparé a la guerre tant, quon
peut, car le dernier courrier, qu'on auoit expédié en france
auec un breuet pour tascher d’ajuster les differents entre le
Pape et le Roy, est retourné sans auoir pu obtenir responce
du Roy sur le breuet, que sa Sainteté luy auoit enuoyé, et de
plus le Roy ne Fa pas voulu seulement lire, tellement qu’il
n’y a rien de plus asseuré que la guerre, on fait des lesuées
icy a force, et il semble, quils ont enuie de se defendre.
Quoy qu’il en soit, il m’importera plus a moy d’estre asseuré
de bonnes grâces de V. E., dans lesquelles ie me recom
mande estant
Monseigneur
De V. E.
le très humble et tresobeiss:
valet. Jean de la Barre.
Il me semble, qu’il ne sera pas mal a propos de signer
touiours mon nom, corne i’ay fait dans la présente; car
il pourroit arriuer quescriuant quelque chose remar
quable de la cour ici et mes lettres tombant par
malheur entre les mains de quelque autre, ie pourray
courrir risque de receuoir quelque disgrâce, mais de cette
façon ie suis hors de danger, et quand V. E. aura la
bonté de m’escrire, elle me faira la grâce d’escrire, corne est
mon ueritable nom; car ie ne suis que trop connu icy
pour en porter un autre. Au reste l’Eternel consente V. E.
en bonne santé et luy donne prospérité et contentement.

7.
Hoybaarnne Frue Greffinde.
At ieg nu i lang Tid iche haffuer hafft den Ærre och opvaarttet hindis Naade med min ringe Schriffuelûe, haffuer veret
Arsaage, at ieg haffde formoedet, at naar min Mand kom fra
Suerrig, ieg daa schulde veret saa lochelig och schreffuet
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hindis Naade til, det ieg giernne øndschet, at hand haffde
giort aldting rigtig med hindis Naade, mens efftersom ieg for
nemmer det iche at verre scheed, och hand, siden hand kom
hiem, haffuer verret meget siug, saa det endaa verre er, ieg
kand iche endgang talle med hannem derom, saa Gud veed,
huor ieg haffuer nu verret om Hiertt, indtil ieg nu endelig
haffuer taaget meg forre och aldrig merre talle til hannem
derom, mens vil nu sielffuer giørre det klar huoß hindis Naade,
ieg haffuer leveret et Sophirs Smøche til Karsten, som Stenbuckis Greffinde1) haffuer bødet hannem 1000 Rxdl. for, noch
haffuer ieg leveret til Carsten 1000 Rxdl. in spesi, ieg haffuer
kiøbt Øxen for meg sielff for 2000 Rxdl., dem schald Kiobmanden erlege til Carsten. Saa haffuer min Moeder2) loffuet
åt erlege 3000 Rxdl. i Kiøbenhaffn, dem schald ieg levere Car
sten til den 11 Junj; tj min Moeder kand intte fly meg dj
3000 Rxdl. føer end til den 11 Junj, ieg beder hindis Naade
for den storre Oprigtighed och Dyed, hinder følger, at hund
vil inttet verre vred, for det iche er lenge siden betalt. Gud
veed, ieg haffuer noch giort met dertil, ieg vilde saa nødigt
haffde besuerget min Moeder dermed, dersom ieg kunde haffde
veret det forvden, mens ieg seer ingen anden Midel, ieg
haffuer i lang Tid ingen Breffue faet fra hindis Naade, ieg
øndscher inttet høyere i Verden, end ieg aldtid maa spørge
hindis Naade och hindis Hußis Veldstand, och at ieg endgang
igien maa verre saa løchelig och see dennem med Glede.
Imidlertid befaller ieg meg i hindis Naadis høye Gunst, och
ieg forbliffuer til Døden effler min storre Schyldighed
Høybaarnne Frue Greffinde
Schaaberßoe den 30
Hindis Naadis oprigtige och
Novemb. 1662.
tiennestvillige Tiennerinde
Margarette Rantzov8).
Udskrift: ^4 Madame Madame Eleonore Cristina, Comtesse de
Slesvig et Holsten.
9 Grev Gustav Otto Stenbocks (anden) Hustru var Christina Catharina de
la Gardie. Han selv var fra 1658 Generalgouverneur over Skaane, Hal
land, Bleking og Bornholm. Anrep, Svenska Adelns Ättar-Taflor. Stok
holm 1864. IV, 141-42.
’) Fru Ide Skeel.
•) Hun var en af dem, hvem Ulfeldt og hans Hustru tidligere havde be-
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8.

Gudz goede beskermelse vere offuer eder Carsten lauridzen, samt offuer eders gandske hus til aid lycksalig velfart.
Efftersom der findis en deel personer, som er mig nogid
skyldig, huoraff di betaler aarlig deriss rente, Saa beder ieg
eder venligen, att i ville giøre mig dett venskab och paa mine
vegne indkreffue, huis rente hos dem resterer til den 11 Xcembr.
vdi dette Aar att betale til mig, och att i ville derfor quitere
dem paa mine vegne , paa huis rente i aff dem Annammer, til
huilken ende ieg sender eder her hoss min fuldmacht, paa dett
di icke skal giøre nogen scrupei til eder same penge att erlegge.
Da paa dett i kand vide, huem di ere, som renter skal til
mig betale, vil ieg neffne dem her vnder, saa och huad capi
tal di ere skyldige, och Nar renten deraff er forfalden1): kiøbenhauffns bye er mig skyldig Capital 2600 Rixd.; deraff ere
di skyldige til dend 11 Xcembris i dette Aar Ett Aars rente,
som er 156 Rixdaler2).
Hanss Excel., Her Canzeler, Velborne Her Peter Redz er
skyldig Capital 1000 Rixd.; deraff resterer nu Ett Aars rente til
dend 11 Xcembr., som er 60 Rixd.
Hans Excel. Rigens Admiral, Her Hendrick Bielke er
skyldig Capital 4000 Rixd., deraff resterer til denne 11 Xcembr.
Ett Aars rente, som beløber Sig 240 Rixdaler.
Hans Excel. Iler Axel Vrup, General etc. er skyldig vdi
capital 3500 Rixd., huoraff resterer til dend 11 Xcembr. Ett
Aars rente, som sig beløber 210 Rixdaler.
Her Rigens Marskalk Corbitz etc. er skyldig vdi capital

troet en Del af deres Ejendele. Hist. Tidskr. III, 470—71 og en Afskrift
i Ny kgl. Saml. 2142 b. 4to. Ogsaa senere bevarede Leonora Christina
venlige Følelser for hende. »Jammersmindet« p. 87.
f) De her nævnte Debitorer findes ogsaa anførte som saadanne i Paus anf.
Sted. II, 154 og Hist. Tidskr. III, 463—-64; dog have Holger Vind og
Kørbitz, der begge kun nævnes hos Paus, sikkert overtaget Gjælden, den
første efter sin 1652 afdøde Moder, Fru Ingeborg Ulfstand, og den an
den efter Fru Kirsten Liitzov, som han havde ægtet d. 7. Octobr. 1649.
(Ny kgl. Saml. 241 8vo).
Begge disse findes nævnte i Hist. Tidskr.
Om Sophie Kaas se ndfr. Kun Ove Gjedde findes intet af Stederne,
jvfr. Nr. 9. Ogsaa Summerne stemme overens.
*) Her, ligesom ved Peder Reetz, Henrik Bjelke, Axel Urup og Holger Vind,
er i Marginen tilføjet med en anden Haand: betalt.
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590 Rixdaler, resterer til dend 11 Xcembr. Ett Aars rente, be
løber sig 35 Riid. och nogid mer1).
Holger Wind er mig skyldig Capital 2000 Rix., deraff restererVtà Aars rente til dend 11 Xcembr., beløber sig 120 Rix
daler.
Salig Rigens Admiral Offue Giedde er mig skyldig capital
500Rixd.2), derpaa resterer mig 4 Aars rente til dend 11 Xcembr.
1662, och mig er berettid, att same capital med des interes
skal vere falden Holger Vind til att betale mig dem8), fornem
mer hos hannom, om hand for same rente vil clarere, eller hos
huem ieg min betaling skal søge.
Der boer en Frue vdi Sielland paa en gaard henne ved
Holbeck, hedder Vognserup, Fruen hun hedder Sophia kaass4),
hun er mig ett Capital skyldig paa 1450 Rixdaler, deraff reste
rer til dend 11 Xcembr., Ett Aars rente, beløber sig 87 Rix
daler5). Hun haffuer en egen gaard vdi kiøbenhauffn, der
kand i vel erfare om hindis person, hun pleyer gemenlig att
holde sig oppe vdi kiøbenhauffn om jyletider.
Huis i aff disse forskreffne rentepenge kand indbekomme,
beder ieg gierne, att i dem ville med dett Hamborger bud
sende til Hamborg vdi en forseiglid pose och dem lade leuere
paa mine vegne til en kiøbmand samestedz, som kaldis Vil
helm Sontom, och betaler buddid derfor, huis hans rettighed
er, och fører mig dett til regenskab, Vilhelm Sontom sender i
vel och der hos en liden Zedel, som hand kand sende mig,
om same pengis beskaffenhed, til min effterretting.
Giører mig dend villighed och taler ett ord med peder
jensen Renteskriffuer6), heiser hannom paa mine vegne och
*) I Marg: betalt datier til 6 £ Rigsmønt (?), hertill lagt 71/«
’) I Marg: NB.
3) Han havde d. 21. Septbr. 1656 ægtet Margrete, en Datter af Ove Gjedde.
Ny kgl. Saml. 242 8vo.
4) Hun var en Datter af Mogens Kaas til Støvringgaard og Sidsel Friis, og
Enke efter Frederik Parsberg til Vognserup, der var død d. 20. Septbr.
1653. Søren Maj, Ligprædiken over Frederik Parsberg. Sorø 1656.
Hun har altsaa overtaget dennes Gjæld til Uifeldt, jvfr. Paus og Hist.
Tidskr. anførte Steder. Efter Benzons Stamtavler (Geh. Ark.) er hun
selv død netop 1662.
ö) 1 Marg: betalt den 7 feb. ano 1663.
•) Peder Jensen Randers. Hist. Tidskr. III, 462.
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beder hannom lade mig vide mett ett ord eller to, huad hand
haffuer forrettid vdi di smaa sager, hand haffuer lofifuid mig
att forrette for mig» Saa kand i sende mig hans breff, nar
hand vil skriffue.
L’eternel uous consente ensemble toute uostre maison.
Monsieur
Vostre affectionné pour
Brug dend 11 Xcembr.*) 1662.
uous seruir
Corfitz, Greffue af Wllffeldt.
Dynkerken er ait ofifuerZeumd udi di Franzoser deris hen
der, och kongen afif Franckrig var vdi dynkerken selver vdi
egen person for 4 dage siden2), saa same pladz er nu besat
med jranzøsk guarnizon.
9.

Herren Carsten Lauridzen Salut.
Jeg seer afif eders skriuelse, att Frue Margreta wil holde
ord, ieg hafifuer aldrig tuilt paa hinder, saa giør ieg icke hel
ler endnu; ieg haabis, att hun nu giør nu fuldkommen klart
med eder, saa att ieg intid mere hafifuer med Offue Tott att
bestille, Alt huis i bekommer, dett sender ofifuer til Sontom,
som ieg tilforne hafifuer ombedid eder.
Huad sig anbelanger dett, som Holger Wind tilbyder eder
rente for paa mine vegne, dersom dett er for dett halffue
Tusinde Rixdaler, ieg hafifuer laant til S. Rigens admiral Offue
Giedde, da laante ieg hannom dem dend tid, hånd var fangen
vdi Malmøe, och dett var 1658 lenge for jyll, som bréfifuid skal
vdvise, ieg paa same penge hafifuer afif Rigens Admiral; Nu
maa hånd selver giøre regenskab, huad dett sig kand løbe, mig
er ingen rente betalt fra dend dag, pengene blefif vdlagt, indtil
nu, di mener maa ske, att di nu maa giøre ved mig, huad
dem løster, hånd kand skrififue vdi hans bog, huis hannom
*) Efter Slutningen af Brevet er med en anden Haand skrevet: Anno 1662
den 13 decemb. Annamett, ligesom efter Nr. 10: Anno 1663 den 15 Junij
Annamett. Dette gjør det klart, at Dateringen i disse to Breve er efter
ny Stil. Det er vel ogsaa Tilfældet med Nr. 9, skjøndt det, skrevet d.
13. Juni, er paategnet: Anno 1663 den 13 Jully Annamett.
*) Ludvig XIV opholdt sig i Dunkerque fra d. 22—24. Novbr. 1662. Ga
zette de France for 1662, p. 1208—14.
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lyster, dett kommer mig intid ved, saaledis sidder dett tilsammen, som ieg dett her skriffuer.
Huad Brostrup Giedde anlanger, da er hand mig vdi Capital skyldig Ett Tusind Rixd. effter hans breffs iydelse, hand
til mig vdgaff vdi Malmø, vdi May maanid 1658*)• Dett var
nu forgangen May: fem Aar, ieg ved icke rettere, end dett er
io 300 Rixd. fem fuldt* Aars rente. Dette kand i vise hannom, ieg skal aldrig pretendere dett, mig icke med rette til
kommer.
Jeg erindrer mig, att der i var hos mig paa Ellensborg,
da loffuede ieg eder for eders vmag, att haffue omsorg for att
indkreffue mig mine penge hos Tott och skaffe mig nogen
rictighed vdi, huis ieg hos hannom haffde att kreflue, Ett
Hundret Rixdaler, hvilkett løffte ieg bør att effterkomme, huorfor ieg er gierne tilfridz, att i selver giører eder betalt, dog
aff di sidste penge, som i Annammer aff de, ieg hos Offue
Tott haffuer att kreve, och huis i for min skyld eller paa mine
vegne haffuer giort nogen umkostning med same min gield att
indfordre, i huad maader dett haffuer verid, saa fører mig dett
och til regenskab; ti hos mig skal ingen intid tabe, mens skal
ieg altid med ald tacknemlighed erkiende, huis villighed och
tienniste, som mig skeer, effter min effne och leiglighed.
L'etemel uous conserue ensemble toute uostre maison.
Monsieur
Vostre Tresaffectionné
Bryg dend 13 junij 1663.
pour uous seruir
Corfitz, Greffue aff Wllffeldt.
Her hos følger ett breff fra charles2) til hans datter, hun
skal vere hos hindis moder vdi kiøbenh. Lader en aff eders
bringe dett tilstede, paa dett hand kand faa nogen bud fra
hans datter.
Udskrift: Herren Herren Carsten Lauridzen^ Freundtlich
Copenhagen.

’) Hist Tidskr. 111, 464.
*) Denne i Ulfeldts Historie ofte forekommende Tjeners Efternavn var
Prouin, se Brev fra Christian Ulfeldt til Otto Sperling den Yngre,
Basel 18/m Maj 1664. Ny kgl. Saml. 2146 c. 4to.
Danske Samlinger.

VI.
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10.

Herren Carsten Lauridzen Salut.
Jeg seer aff eders breff, att ieg aff forseelse haffuer indluct vdi eders breff Andre breffue, di ere dog siden kommen
til rette, huorfor ieg tacker eder, alle mine breffue, som ieg
vdi disse tider skriffuer, er icke aff stoer importans vden alleniste di, ieg skriffuer eder til om mine smaa Sager, huilke ieg
endnu paa dett fiffigste recommenderer, att i ville pousere; ti
ieg seer, at Tott er hel sen att drage klederne aff, ieg beder
eder, holder eder til Frue Margreta, paa hinder kand mand
giøre nogen fadt paa hindiss løffter, lader dem ingen fred,
førend di betaler, och i maa vel haffue vdi Acht, att di erlegge
renten] ti Aarid er nu snart forbi; helst aff di Summer, som
endnu staar tilbage och aff di Andre penge, efftersom di er
bleven betalt til; Ti dett, hånd er mig skyldig, er for rede bare
penge, sølff och guld, som hånd aff mit haffuer Nytt, dett er
eder selff best bevust, tiderne ere icke nu saaledis for mig, att
ieg taaler att miste møgid. Ieg forseer mig der til, att i er
paa min profit, helst effterdi ieg søger intid vden, huis mig
med ald rette tilkommer.
Disse hosfølgende breffue beder ieg, i ville vbesvert offuerleuere til hans Exe. Her Rigens Admiral1) och derhos melde
hannom min tienniste.
L’eternel uous consente ensemble à toute uostre maison.
Monsieur
Vostre aff. pour uous seruir
Bryg dend 15 juny 1663.
Corfitz, Greffue aff Wllffeldt.
I melder vdi eders breff, att Brostrup Giedde haffuer talt
med eder och begierer, att huiss hånd mig er skyldig, maa
affkortis vdi huis penge, ieg skal vere Frue Mette Grubbe skyl
dig, da beder ieg eder, att i vil fortroe hannom paa mine
vegne, att ieg var aldrig Mette Grubbe en skilling skyldig, icke
heller er ieg, Mens att ieg skal selver haffue Penge aff Frue
Mette Grubbe for Arff effter min S. broder2), dett er wist noch,
*) Henrik Bjelke, med hvem Ulfeldt førte en livlig Brevvexling. Iblandt
de bevarede Breve Åndes ogsaa et fra Corfitz Ulfeldt, dat. Brügge d.
15. Juni 1663. Ulf. Sager Nr. 17.
*) Fru Mette Grubbe havde været gift med Ebbe Jacobsen Ulfeldt
(t 1654).
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doch hun haffuer derpaa en lang respit effter derom giorde
contract och fordrag, giort aff min S. broder, saa att hun
haffuer hos mig aldelis intid att fordre, dett er ickun Spanske
casteler eller nogid, som di Søger att giøre folk wiss for att
haffue credit.
Erindrer ham paa mine vegne, att hand er mig skyldig,
som for sin egen gield, rente aff et Tusinde Rixdaler paa fem
Aars tid nu til denne 11 juny, som hos eder er i dette Aar
1663, som er 300 Rixdaler, giører eders beste, att i kand paa
mine vegne bekomme dem aff hannom, och quiterer ham paa
mine vegne derfor. Vale.
Affordrer fra Henricus1) dend handskrifft, hand haffuer aff
mine, och som Christopher gøe S?) haffuer til mig vdgiffuen,
dend er bedre hos eder bevarid end hos ham. S. Rigens Ad
miral H. Offue Gieddis skal dend betale med effterstaaendis
renter \ ti Offue Giede tog den gield paa sig.
Udskrift: Herren Herren Carsten Lauridzen Freundtlich
Copenhagen.
]) Vel den bekjendte Henrik Muller, med hvem Ulfeldt stod i Brevvexling.
2) Christopher Gjøe døde d. 1. Febr. 1652. Hans Enke, Fru Karen Lange
(t 1657), findes nævnt blandt Debitorerne hos Paus II, 154.
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Breve fra Biskop Balle til Geheimeraad Schack-Bathlou.
Meddeelte efter Schack-Rathlous Papirer paa Ravnholt
af A. Crone.

1.
Deres Excellence
Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!
Det uventede Slag, som haver rammet vor Kirke og min
Orden1), vil efterlade hos alle retsindige Sandheds Elskere
megen Kummer, og sætter mig frem for alle i en ængstelig
Tvivlraadighed. Deres Excellence var eneste Tilflugt for ægte
Christendoms reene Lærere — eneste Værn mod den fordær
velige Nyeheds-Syge, som ødelegger al Grundighed og Orden,
forstyrrer al gavnlig Indflydelse af vores dyrebareste Religion —
Og nu ere vi forladte Geystlige, helst de iblandt os, som holde
fast ved Evangelisk Troe og Skik, bievne til Rov, ikke for Spot
allene, men for Ondskab og Vold. Herren forbarme sig over
sin Kirke, og frelse den selv! Der er ingen tilbage, som kan,
eller vil, afværge Forvirringer. Dog! Deres Excellence haver
ikke forskyldt, at jeg ved min Mismodighed skal formere Deres
egen Bedrøvelse. Aldrig haver jeg meere levende følet baade
min egen og mine Brødres hellige Forpligtelse, til at ofre Dem
af inderligst rørt Hierte den meest uhykkelske Tak for Deres ædle
og gode Omhue, Deres retskafne og gudfrygtige Bestyrelse. Vore
x) Den 1. Juni 1788 ansøgte Schack-Rathlou om sin Afsked.
fra
1787 været Præsident i det danske Kancelli.

Han havde
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Ønsker og vore Bønner, vore Sukke og Taarer, ledsage Dem.
Selv de Onde maae beklage en saa redeligsindet og veltæn
kende Ministers Bortgang. Men de godes Antal er dog endnu
ikke lidet, og deres Beklagelse skiuler sig i en dybsørgende
Taushed, som taler langt stærkere, end de høyeste Lovtaler —
Ach! hvorfor dette Skridt! — og dette Saar i Danske Mænds
Bryst! — Men jeg legger Haanden paa Munden. Deres Ex
cellences ømme Hierte haver vist maattet udholde en bitter
Kamp; Thi jeg veed, at De elsker os — Aarsager maae være
for Haanden, som have budet Dem, at drage Deres beskyttende
Haand tilbage. Gud forlade de Mennesker, fra hvilke dette
Onde er kommet over Os!
Men Deres Excellence fradrager dog ikke mig den hulde
Yndest, som hidindtil haver været mig en vederqvægende Trøst
i mine Bitterheder! — et Kald paa Deres Gods1), Naadige
Herre! — O! jeg vil formodentligen snart have Aarsag, til at
tragte dereftter med ivrig Længsel — og dersom jeg raadede
for mig selv, drog jeg strax saa glad henover til det kiære
Jylland, som en Fugl glæder sig, naar den slipper ud af Sna
ren, og flyver bort. Hvor nu Bremseme ville begynde paa nye
at surre mig om Ørerne! — Deres Stik er alt for giftigt. —
Forlad mig, dyrebareste Velynder! at jeg misbruger Deres
Taalmodighed. Sindet er alt for oprørt, thi Slaget er for
haardt.
Men Gud i Naade velsigne og bevare Dem! Indtil
høyeste Alderdom lade han Dem indhøste al den rige Trøst og
Glæde, som en god Samvittighed tilbereder hans sande Dyr
kere, i uafbrudt Velstand og Lyksalighed med Deres ypperlige
Gemalinde. De begge blive dog stedse en tryg og sikker Til
flugt for redelige Danske — Gud vil ikke berøve os gandske
al Trøst og Husvalelse. Ja vel! hvorfor tør jeg ikke haabe, at
Tingene endnu kunde forandre sig, og at vores Høystpriselige —
sandeligen Høyst-agtede tillige, og hierteligst elskte — Beskyt
ter og Patron vedbliver fremdeles at være hos Os og sørge
for Os?
I det mindste tager jeg ikke Afskeed med anden For
ventning , end snart igien at see og opvarte Deres Excel-

x) Rathlousdal-
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lence med underdanigst Ærbødighed, for at modtage Deres
Befalinger.
Med uforanderlig Hengivenhed henlever jeg stedse i allerdybeste Ærbødighed, under beste guddommelig Velsignelses
varme Tilønskning
Deres Excellences
Min ædle og Naadige Herres
Carlslunde i Thune Herred
underdanigste Tiener
paa Visitatz d: 6 Junii 1788.
Nic: Edinger Balle.

Eftterskriftt — Da jeg i Gaar paa min Visitatz-Reyse i
Sømme-Herred kom til Roeskilde, blev mig sagt, at Vores viise
Kron-Printz ikke vilde miste Deres Excellence — og jeg blev
glad, og holdt Brevet tilbage. Nu veed jeg i Dag, at den Naadigste Herre erkiender Deres Excellences sande Værd paa en
Maade, som giør hans Skiønsomhed hæderlig, og hans Hierte
elskværdigt. Men jeg veed tillige, at Deres Excellence er fast
i sin Beslutning, og vedbliver samme paa en Maade, som ikke
mindre hædrer Deres ædle Sindelav — Det er et rart Exempel, Selv at frabede Sig Pension — og Exemplet destorarere,
jo bedre den var fortient ’’ved mange Aars gavnlige og utrætte
lige Aarvaagenhed for Statens Beste! Nu da! — Saa afgaae mit
Brev, som udtrykker uden al Kunst, hvad Sindet følte, da det
blev skrevet, og føler endnu. Kun denne Naade endnu, dyre
bareste Velynder! for Kirken og Min Orden: Hans Kongelige
Høyhed forunder Dem gandske sin Fortroelighed — Beed dog,
at intet Forslag til Forandring — enten ved Gudstieneste —
eller ved de offentlige Lærebøger for Almuen — eller ved Maaden,
hvorpaa Geystligheden haver hidindtil nydt sine Indkomster —
maae finde Gehør, førend det er omsendt til alle Vedkom
mendes Prøvelse i alle Stiftter, og derefter meddeelt Deres
Excellence Selv til nøyere Overveyelse — Thi her er en Sag,
som angaaer mange ufødte Slægters Velfærd baade for Tiden
og Evigheden, og som ikke staaer til at opreyse, naar den
engang er ved Misforstand bragt i Uorden.
underdanigst
Vor Frue Sogn i Sømme-Herred
Balle.
paa Visitatz d: 8 Junii 1788.
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2.
Deres Excellence
Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!
Umuelig kan jeg lade det Nye-Aar gaae forbie, uden at
opvarte Deres Excellence — i det mindste skrifttlig, da jeg
ikke kan giøre det personlig, destoværre! — og af inderste
Hierte, med haabefuld Bøn til Gud, at ønske Dem, samt Hen
des Naade, Deres dyrebare Gemalinde, i dette nye og mange
fleere Aar et fornøyet Liv, en behagelig Sundhed, en vederqvægende Sinds-Tilfredsbed, og den salige Glæde, som er Dem
Begge saa kiær, at kunde giøre vel imod mange, og styrke
mange retskafne i Haab og Trøst til Gud under allehaande
Prøvelser, hvilke meer og meer mangfoldiggiøres.
O! Min Naadige Herre — Vi savne Dem for meget!
Gamle Aagaard1) klager væmodig, at han savner Dem — Og
Min brave Hr. Stifttamtmand2) istemmer oftte med mig den
samme Klage — Men jeg i mit særskildte Fag maae føle Savnet
langt ofttere — Ikke en eneste blid Resolution til Min Ordens
Beste haver jeg nu at frydes over, men destofleere, som skiære
og nedtrykke. Dog! her bør jeg vel tie. Imidlertid, da jeg
ikke, Gud være lovet! haver noget at bebreyde mig selv, og
staaer altid færdig paa første Vink til at giøre Regnskab, saa
skriver jeg friemodig og skarp, hvor Fornødenheden kræver det,
uden at spørge efter andet, end hvad Sandhed byder mig at
tilkiendegive. Faaer jeg Skrup igien, kan jeg taale dem, og
bliver dog derfor den samme.
Hvad mine bydende Herrer ville skænke mig til Nye-AarsGave for min nyelige Nye-Aars-Lykønskning, maae jeg vente
paa. Men den lydede saaledes:
»Man tilgive mig, at jeg ikke kan ansee de nye Haardheder, som Præsteskabet synes at trues med, for en Frugt
af Gancelliets egen Tænkemaade. Uden Tvivl spøger en
Aand uden for — sit ater an albus, ego quidem nescio —
som ved allehaande Insinuationer bestræber sig for, at
sønderrive de Gamle Segl og Signeter, som skulde beKonferentsraad Peter Aagaard i det danske Kancelli.
®) Grev Greg. Chr. v. Haxthausen, Schack-Rathlous Svoger.
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trygge den synkende Geistlighed. Og i saa Fald istemmer
jeg paa nye med den klagende Poet:
Qvare O! pauci, rebus succurrite lapsis
et tuta naufragio littora pandite nostro.
Neque trepidate, falso metu timentes,
Hac pietate ne offendatur Deus.
I hvilken Forhaabning jeg haver den Ære at tilønske etc:«
Mon jeg haver Aarsag til at være fornøyet? Her er Ordre
udvirket, til at skille Præsterne ved deres Residentzer i Kiøbenhavn, uden at noget Menneske veed et Ord deraf, før Sla
get kommer — Nu! jeg glemte ikke, hvad jeg burde sige.
Thi i det mindste maae man have Lov, til at raabe Au!, naar
man uformodentlig bliver stødt og mishandlet. Men hvad hielper det? her tages sidste Karl bort fra Præsten til Udskriv
ning, uden al Trang, da Herredsfogeden og Sognefogeden be
holde deres urørte — og Cancelliet svarer, at derved er intet
at giøre.
Jeg faaér med megen Umage og lokkende Overtalelse Ved
kommende bevægede, til at istandsætte deres Kirker — Nu vil
en Proprietair lade sine sønderslagne Klokker omstøbe, men
fordrer, at alle Sognefolk skulde foreene sig, til at besørge
Transporten fra og til Kiøbenhavn. Billighed og Lovens Aand
holder med ham. Stifttamtmanden regulerer tilligemed mig, at
det skal skee, uden for Pløye- og Høst-Tid, i godt Føre og
beqvem Veyrligt.
Men en vrangvillig Lods-Eyer modsætter
sig — Og Cancelliet støder Stiftts-Øvrigheds Anordning over
Ende — Manden haver Lovens Medhold, og skal dog udføre
sin Sag ved Lands Lov og Ret. Dette vil han ikke — og nu
kan jeg see til, hvorledes jeg hereftter faaer Kirkerne satte i
Stand.
Min Skole-Visitatz kostede mig i Fior 130 rd:, og i Aar
160 rd: formedelst Bøgers Uddeeling — Proselyt-Collecten, som
aldrig er brugt til sin Bestemmelse, og aldrig kan bruges, var
hertil paa beste Maade at anvende. Min Naadige Herre havde
Selv givet mig Tilladelse, at giøre Forslag desangaaende —
leg giorde samme ved Slutningen af dette Aars Visitatz, just
for at kunde viise destoklarere, hvormegen Nytte deraf udkom
mer. Tillige bad jeg allene om 100 rd: deraf aarlig, og for
bandt mig til, af egen Lomme selv aarlig at tillegge det meere,
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som behøves, hvilket altid løber til 60 å 70 rd: og med Tiden
høyere. End ydermeere bad jeg, at de 130 rd: for sidste Aar
maatte være skænkede af mig som en Grundlegning til denne
nyttige Anstalt. Men see! — Proselyt-Collecten skal anven
des meer analogisk med sin Bestemmelse, og dertil skal jeg
giøre Forslag — Nu! da veed jeg i al Verden ikke, hvad
bedre Anvendelse den kunde have, end til at udbrede Christelig Oplysning blandt Christne selv — Men mig bevilges for
sidste Aar 100 rd:, og for 4 følgende Aar, aarlig 100 rd: af
Fondet ad usus publicos — Men jeg siger allerunderdanigst
Tak. Publikum vil jeg paa ingen Maade være til Byrde. Og
det kan lidet hielpe, at faae slig Understøttelse i 4 Aar, naar
jeg siden skal vedligeholde Uddelingen paa egen Bekostning
allene. Min Efttermand kan ikke forpligtes, til at giøre, som
jeg. Sagen hører op. Nytten forsvinder. Og invidia bliver
min Løn. Ney! Da beder jeg heller, at det af Fondet ad usus
publicos bevilgede maae gives mine braveste Skoleholdere til
praemier — og Bøgerne betaler jeg selv, som hidindtil. Gud
sørger for min Familie!
Hvormeget meere kunde jeg græmme mig over. Men det
er forgiæves at græmme sig. Herren være lovet! Saavidt er
jeg kommet, at intet anfægter mit Sind.
Dog! Min Naadige Herre fortryder ikke paa, at jeg haver
udøst Sorgen i Deres hulde Barm — Gud velsigne Dem rige
lig for Deres redelige Omhue! Vort gode have vi nydt. Men
vi glæde os ved dette gode alligevel, og høste dog Frugt deraf
endnu. At ikke ondt skal blive værre, veed Deres Excellence
kun ene og allene, hvad jeg haver skrevet. Imidlertid er nok
Directeuren i sig selv en god Mand — Men uden fra virker
maaskee anden Indflydelse formeget.
Ach! i dette Øyeblik hører jeg, at den værdige Biskop
Hee1) er død — Og i Afttes modtog jeg hans egenhændige
Brev, dateret d: 31 Dec: Herre Gud! hvor hastig! Men i en

x) Jørgen Hee, Biskop i Aarhuus. I Hist. Aarbøger III, 188 angives hans
Dødsdag at være 30 Decbr. Iblandt Schack-Rathlous Papirer findes
ogsaa et Brev fra Biskop Hee, dat. 81/12. Schack-Rathlou har paa Bre
vets Fod bemærket, at Biskoppen døde d. 30te, men har dateret Brevet
d. 31te, fordi Posten da afgik.
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god Stund kaldte Overhyrden ham til Hvile. Nu! dyrebareste
Hr. GeheimeRaad! maae den gode Prof. Treschow1) være Dem
omhyggeligst anbefalet. Deres Excellences Fortale kan ikke
andet, end trænge igiennem. — O! saa gierne jeg stoed op,
og lod ham sidde paa min Stoel, for at sætte mig i hans Sted
i Aarhuus igien, naar jeg raadte mig selv! — Men hvilket langt
Brev!
Forlad, Naadige Herre, at jeg haver trættet Deres Taalmodighed, og bliv altid ved, at vedligeholde Yndest og huld
Bevaagenhed for
Deres Excellences
Taknemligst hengivne underdanigste Tiener
Kbhavn. d: 4 Jan: 1789.
Nic: Edinger Balle.

3.
Deres Excellence
Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Iblandt de mange Velgierninger, for hvilke jeg ved Aarets
Omvexling i Særdeleshed maae takke vor allerbeste himmelske
Fader i Christo, er visseligen denne for mit Hierte een af de
kiæreste, at Deres Excellence, Min dyrebareste Velynder, tilli
gemed Hendes Naade Deres fortreffelige Gemalinde, begge ere
bevarede i Live, og nyde forønsket Sundhed. Samme vor Gud
og Fader lade for Jesu Skyld sin mildeste Varetægt og Mi
skundhed fremdeles være udbredt over Dem Begge i mange
paafølgende lyksalige Leve-Aar til sildigst Alderdom!
Meer end eengang haver Rygtet i det forgangne Aar op
livet baade mig og tusinde fleere med den Fortælling, at Deres
Excellence snart vilde paa nye tage Deel hos Os i Sagernes
Bestyrelse — Min Naadige Herre erkiender dog heraf i det
mindste, at ikke faa længes eftter Dem, og at Deres store
Fortienester af ægte Danske unægtelig paaskiønnes. Det var
Trøst og Vederqvægelse for redelige Danske, at hans Excel
lence Hr. Greve af Haxthausen blev Statsminister, og dersom han
ikkun fremdeeles vedbliver, tillige at være min Stifttamtmand,
»sublimi feriam sidera vertice.«
Thi’jeg kan aldrig ønske mig større Lykke, end at arbeyde i Foreening med en Herre af saamegen Forstand, og
*) Ikke han, men Prof Prokantzler Janson blev Biskop i Aarhuus.
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saa retskaffen en Tænkemaade. Nu feyler det allene, at Deres
Excellence var hos Os igien, paa samme Plads, som tilforn.
Men jeg tør herom ikke tale meere, af Frygt for, at Deres
Excellence finder Mishag derover; Thi jeg veed, at Deres nær
værende Roelighed er Dem kiær — eftter saamange Aars troe
og aarvaagne Omhue for Statens Gavn, kan den ogsaa nydes
med Hæder. Mærkeligt, at Deres Excellences paa sit Sted
nedlagte Erklæringer imod visse Foranstaltninger nu almindeiigen i høyeste Maade biefaldes, da Udfaldet haver bekræfttet
dem, og lærde Elskere af Fædrelandets Historie forsyne sig
med Afskriftter, som giemmes til Efttertiden.
Nyehederne i den Europæiske Verden ere saa store, at
der udfordres intet mindre, end Deres Excellences Stats-Klog
skab og Erfaring, til at dømme om Udfaldet. Den besidder
jeg ikke, og kan derfor allene i dyb Ydmygelse for Guds
Aasyn anraabe ham om sin vældige Beskyttelse for vort arme
Fædreland. Jeg er vis paa, at Deres Excellence daglig ihu
kommer Deres kiære Dannemark i oprigtige Forbønner, og
Gud vil i Naade for Jesu Skyld bønhøre Dem!
Aaret er ellers hengaaet for mig under sædvanligt Arbeyde, men tillige blandt en Hob Fortredeligheder, som just
ikke ere de sædvanligste. De sletteste Mennesker i Stifttet
maae have indbildt sig, at det nu var dem en let Sag, eftterat
hans Excellence Hr. GeheimeRaad Schack-Rathløw var blevet
mig berøvet, eftter Behag at trampe paa mig, og træde mig
under Fødder: Deres løgnagtige Klagemaal bleve hørte —
maaskee ikke uden Velbehag, og underlige Ting ere komne
til min Erklæring. Men Gud være lovet, at jeg dog blev
spurgt! Nu fik jeg Leylighed, til at opklare og documentere
hver Punkt. Da jeg havde god Sag, skrev jeg i en Tone,
som haver bevæget adskillige paa høyere Sted, til at fortælle
om Bispen, at han er intet bange, og nu, saavidt jeg veed,
er alting godt, endogsaa meget godt. Ikke et eneste Tilfælde
er befundet, hvori jeg havde havt Uret. Derfor takker jeg Gud
af inderste Hierte, som den allene, der styrker og styrer mig,
forhaabende derhos, at beholde hereftter lidet meere Fred for
Ondskab og Misundelse.
I øvrigt haver jeg med megen Fornøyelse i afvigte Sommer
giennemvandret 54 Menigheder og 105 Skoler, foruden 2 la-
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tinske Skoler og 7 Hospitaler. Min Naadige Herre fornøyes
visselig over, her at læse Resultatet af min indgivne VisitatzRelation, som er dette:
Den voxne Ungdom er meget vel oplyst i . 20 Menigheder
haver god og antagelig Kundskab i ... 21 Menigheder
Behøver Opvækkelse til videre Fremgang i 13 Menigheder
54 Menigheder

Skole-Ungdommen er meget vel underviist i . 18
haver giort antagelig Fremgang i..........................36
staaer formeget tilbage i..........................................30
ligger dybt i Vankundighed i............................... 21
105

Skoler
Skoler
Skoler
Skoler
Skoler.

Det forstaaer sig, at jeg endnu maae indrømme de brave
Jyder Fortrinet, som i mange Aar have havt Forspring. Men
vi fattige Siællandsfarer komme dog nok med engang, og i det
mindste bilde vi os ind, at hvad andre kunde giøre, det kunde
vi ogsaa, naar vi først have faaetMod, til at bruge vore Kræftter. Deres Excellence haver dog nogen Naade tilovers for
Siællands Folk — Sandeligen det er et godt Folk, naar det
først haver fattet Tillid til sine Mænd, og var jeg Offlcier paa
det samme, torde jeg alle Dage byde Fienden Trods med et
ligesaa ringe Antal af Siællandske, som Jydske Karle — Dog!
jeg svæver uden for mine Grændser. Men Deres Excellence
vilde have den Naade, stundum ved Leylighed at tage de stak
kels Siællandsfarer i Forsvar, som allevegne dadies og nedtryk
kes. Hvor jeg kommer, enten i Kiøbenhavn, eller i Kiøbstæderne, eller for Exempel i Sommer paa den Fynske Reyse,
maae de holde for, hvad jeg end siger og protesterer derimod
— Men det er i Sandhed Uret — Og nyelig kunde jeg ikke
bare mig for at erklære dette for hendes Kgl. Høyhed selv,
som ligeledes vilde anføre Siællandsk Bonde til Exempel paa
Dovenskab og Dumhed. Det er Uret! Men min Sladder herom
bliver for lang.
Da jeg haver begyndt at skrive, og Papiret endnu kan
rumme meere, tillader Min Naadige Herre, at jeg endnu be
sværer noget længere. Det er mig altfor kiært, i Tankerne at
staae for Deres Excellences Aasyn, og underdanigst at giøre
Rede, som for Min Elskeligste og dyrebareste Patron og Fore
satte, baade for et og andet, hvad der hører til mine Pligter.
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Nyelig haver jeg altsaa paa nye igiennemforsket de mange
publiqve Midler, som ere henlagte under min egen Admini
stration, og for hvilke jeg skal staae til Ansvar, ligesom jeg
maae være Casserer og Directeur tillige. Her udkommer en
Sum af 4 Tønder Guld, samt 4045 rd: 2^4^: — Forskræk
keligt! Og at en eneste Mand skal vaage over det heele, er
vist nok forskrækkende. Man sige da nu, om Bispen kan rose
sig af, at have mange ledige Timer tilovers. Men ogsaa heri
finder jeg Aarsag, til at prise den gode Guds forunderlige
Omhue og Forsorg. Nu er jeg kommet saavidt, eftter megen
Møye og mange Bryderier, som havde Grund i ældre Uagtsom
hed, at ikkun 3 til 400 rd: i den heele store Sum kan synes
at staae lidet usikkert. Alt øvrigt haver heste Sikkerhed, heste
lovgyldig Betryggelse. Aarlig forøges Capitalerne, da jeg neppe
faaer 100 rd: samlede, førend jeg strax giør dem frugtbare.
Gud lade nu sin Velsignelse fremdeles være udøst over Mid
lerne, til Enkers Trøst og Faderløses Husvalelse! Saa giør jeg
Regnskab, paa hvilken Tid det skal være, for min heele Huusholdning ved første Kald og Varsel.
Høysalig Printsessens1) Stifttelses Fond er nu forøget med
2300 rd: ved Renters Udsættelse. Jeg haaber, at der bliver
Leylighed næste llteJunii til at antage paa nye fleere Participantere.
Men det er Tid, at jeg ender mit lange Skriverie. For
hendes høye Naade maatte min dybeste Respect paa beste
Maade høygunstigst formeldes. Jeg lever stedse med dybeste
Ærefrygt i den taknemligste Hengivenhed
Deres Excellences
Min Naadige Herres
Kiøbenhavn d: 9 Jan: 1790.
underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

4.
Deres Excellence
Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!
Af inderste Hierte ønsker og beder jeg, at Gud vor Fader
å) Prindsesse Charlotte Amalias (t S8/io 1782) Stiftelse til Opdragelse af
trængende Pigebørn i Kjøbenhavn.
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i Christo med Aarets Forandring vil tildeele Deres Excellence
nye Opmuntringer, nye Trøst, Kraftt og Naade, til Sindets Hu
svalelse. Hidindtil haver Herren hiulpet. Hans Haand er ikke
forkortet. Lovet være Gud og vor Herres Jesu Christi Fader,
siger Paulus, han den Barmhiertighedernes Fader og al Trø
stes Gud, som os trøster i al vor Trængsel. Hvor sandt dette
er sagt, haver Deres Excellence oftte i mange Livets Møysomroeligheder erfaret, og skal visselig fremdeles ved Deres haabefulde Tillid i børnlig Troe og Hengivenhed friemodig erfare
det; Thi vi have en Talsmand hos Faderen, Jesum Christum,
den retfærdige, som er en Forligelse for vore, ja for den
gandske Verdens Synder.
Med underdanigst Taknemlighed ihukommer jeg Deres
Excellences og hendes Naades bevaagne Goddædighed imod
mig ved sidste Nærværelse. Men alle forhen beviiste Velgierninger mod mig og min Orden svæve mig tillige i levende Er
indring, og udslettes aldrig, saalænge jeg kan tænke. Oftte
nok sagde jeg i Sommer, og mange sagde det med mig, ved
Bevægelserne om de Geistliges Skiftte-Ret, foruden andet meere,
at slige Storme ikke havde reyst sig under hans Excellences
Hr: GeheimeRaad Schack-Rathlous Bestyrelse — Imidlertid
have vi fægtet for os med Varme og Iver — Stormen er stille
— Maaskee den legger sig for bestandig.
Vore Nyeheder kiender Deres Excellence, maaskee bedre,
end jeg, som ikke haver Tid, at komme i Selskaber. I min
Kreds gaaer alting, saavidt mueligt, stille og jevnt uden Op
hævelse. En nye Lærebog haver jeg udarbeydet til et Forsøg,
Men den skal snart igien oplegges, og eftter de Erindringer,
som Leylighed tillod mig at indsamle, igien forbedres. Dereftter skal jeg underdanigst fremsende et Exemplar — thi den
første Prøveklud, trykt paa slet Papiir, fordj ey andet var at
bekomme, vilde jeg ikke sende. Ogsaa haver jeg en Historia
Ecclesiæ Christianæ under Trykken, som med første bliver
færdig.
Da jeg ikke kiender anden Fornøyelse, end al arbeyde,
faaer jeg ved slig Afvexling idelige Opmuntringer, og befinder
mig derfor meget vel. Min Børneflok er blevet forøget med
en Datter, af hvilket Kiøn jeg nu haver sex. Ogsaa formeere sig de offentlige Midler under min egen Forvaltning,
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som i Aar udgiøre 413,193 rd: 3
5 /i:, hvoriblandt Printsessens Stiftelse tilhører 103,708 rd: 4$. 12/3: — Men alt er
paa rede Hænder, og kan i Morgen afleveres, om saa skal være.
Blandt Stifltets voxne Ungdom fandtes i dette Aar
ypperlig Kundskab i......................... 22 Menigheder
god og antagelig Kundskab i . . 34 Menigheder
maadelig Kundskab i . . . • . 14 Menigheder.
Ligesaa fandtes hos Skolebørnene
ypperlig Fremgang i............................... 14 Skoler
god haabefuld Fremgang i .... 32 Skoler
maadelig Kundskab i............................... 28 Skoler
Vankundighed i.................................... 20 Skoler.
Blandt 70 Kirker vare kun 6 noget brøstfældige, ellers
befandtes de øvrige i skikkelig god, og adskillige i ypperlig
Stand. Fem Skoleholdere, som vare alt for uduelige, ere paa
god Maade bragte til Roe, saa at de have lidet at leve af, og
Skolerne dog ere bievne forsynede med bedre Lærere. Men
een ugudelig Drukkenbolt og Spiller af een Skoleholder er
reent afsat — Formodentligen bekommer jeg herover, som
sædvanligt, uendeligt Skriverie, da enhver Skurk løber friit ind
med de skamløseste Klager — Men da jeg er vandt til saadant, og vandt til at beholde Seyer, hvorfor Guds hellige Navn
være lovet, bekymrer jeg mig ikke derom.
Msr. Sietting haver ogsaa nyelig vildet prøve Styrke med
mig. Han trængte sig ind i en Skole, uden Kald eg Beskik
kelse, bragte Bønderne paa sin Side, og vilde nu ved deres
Hielp fortrænge en anden af mig beskikket Skoleholder. Men
i Embeds-Sager forstaaer jeg ingen Spøg. Da han ey med
gode vilde vige, lod jeg ham ved Rettens Middel kaste ud og
installerede den rette ved forelæst Kaldsbrev fra Prædikestolen —
Nu tordnede han i sit og Bøndernes Navn med Klager baade
til Cancelliet og til Kron-Printzen, hvilken sidste skulde giøres
opmærksom paa, hvorledes Bispen underkuede Bønderne.
Men da jeg veed, hvad jeg giør, forsvarede jeg mig, som
burde — og fik den Hilsen, at jeg ikke skuldet kiære mig
eftter saadanne Skurker — jeg havde giort Ret — Nu hevner
han sig, ved at skrive paa mit Huus: Bispen er gal. — Min
Tiener lader jeg slette det ud — og leer af al Magt — ikkun
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maae han ey meer komme inden for min Dør. Saadanne Optøyer høre ogsaa med til Tidernes Sværmen for — Frihed.
I dybeste Ærefrygt lever jeg stedse, næst underdanigst
Hilsen til den Naadige Frue GeheimeRaadinde
Deres Excellences
Min Naadigste Herres
Kiøbenhavn d: 8 Jan: 1791.
underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

5.

Deres Excellence
Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!
Dersom medfølgende Lærebog maatte vinde Deres Excel
lences Yndest og Tilfredshed, var mig derved min Møye rige
lig belønnet. I det mindste haver jeg virklig brugt de ind
komne Anmærkninger over Forsøget til Lærebogen fra fiorten
brave verdslige og geystlige Mænd.
Men Forbedring kan
alligevel endnu finde Sted.
Og dersom Deres Excellence
maatte finde noget hist og her at erindre, vilde det uendelig
glæde mig, at blive ved Leylighed underrettet derom, da det
maaskee kunde lykkes mig, at indføre videre Forbedring i et
andet Oplag.
Med Psalme-Arbeydet gaaer det gandske vel. Over 400
Psalmer ere samlede af alle vore ældre og nyere Psalmebøger,
som med liden Forbedring kunde være nyttige og gode. Om
trent 200 Psalmer af nye ere indkomne, og fleere ventes. Jeg
haver sendt nogle Prøver til hans Excellence Hr. GeheimeRaad
Guldberg. Tonen i dem alle bliver jevn, rørende, og opbygge
lig. Ingen Psalme skal være længer, end i det høyeste 8
Vers, og ellers 4 til 6 Vers. Ogsaa antages Psalmer af 2 til
4 Vers eftter Materiens Beskaffenhed. Men om jeg lever, at
Samlingen bliver færdig, skal den dog først trykkes som et privat
Forsøg til alles Prøvelse og Omdømme, paa det at nye Forbe
dring kan finde Sted, førend den forelegges til Undersøgelse i
en Kgl. Gommission.
Jeg haver med dybeste Ærefrygt imodtaget Deres Excel
lences Naadige Hilsen ved hans Excellence Græv Haxthausen,
og erfarede tillige med den sandeste Fornøyelse, at Deres Ex-
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cellences dyrebare Sundhed er tiltaget. Gud lade samme alt
meer og meer formeres og bekræftes endnu i mange Aar.
Jeg ønskede saa gierne, at Deres Excellence ved Deres Christelige Indsigt og retsindige Tænkemaade maatte medvirke, til
at luttre og forbedre mine Arbeyder, som have Christelig Op
lysning og Christelig Andagts Udbredelse til Øyemærke. Ogsaa
er det os alle gavnligt, at en velmenende Christelig Siæl dag
lig ihukommer vort kiære Fædreneland i sine Bønner for Gud
til Naade og Velsignelse — Vi trænge saare meget dertil.
Ingen Nyeheder veed jeg at melde om, som ey allereede
skulde være bekiendte. Vor gode Kron-Printsesse Maria ven
ter snart paa sin Forløsning. Herren hielpe hende, og giøre
hende til en lykkelig Moder!
Min underdanigste Respect maatte hendes Naade, den
ædle og dyrebare Frue GeheimeRaadinde formeldes, med beste
Ønske om hendes vedvarende Helbred og Munterhed, som er
saa umistelig for Deres Excellence, og for alle Veltænkende.
Jeg henlever stedse i dybeste Ærefrygt med levende Taknem
lighed
Deres Excellences
Min Naadige Herres
Kiøbenhavn d: 9 Sept: 1791.
underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

6.

Deres Excellence
Høy- og Velbaarne
Naadige Hr. GeheimeRaad!
Ligesom jeg med underdanigst Taknemlighed stedse erkiender Deres Excellences mod mig og min Orden beviiste
mangfoldige Naade, saa føler jeg samme saameget meere le
vende vedAarets Omvexling, som jeg da tillige kan glæde mig
over, at Gud har bevaret Deres Excellences dyrebare Liv til et
nyt Aar, og derhos bede ham med destostørre Forhaabning, at
han fremdeles i dette og mange fleere Aar vil skiænke os Deres
kiære Nærværelse med Sundhed og Munterhed i beste Velgaaende
til sand Opmuntring og Trøst for alle redeligsindede Fædrenelan
dets Venner. Guds Faderlige Kiærlighed i Jesu Christo har stedse
været Deres Excellences tryggeste Tilflugt i mødende Sorg,
Danske Samlinger.

VI.
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saavelsom i de blidere Dage, og er aldrig befundet at være usikker
eller forgiæves. Samme Gud Fader husvale og oplive stedse Deres
ædle Hierte ved Trøstens og Sandhedens Aand af sit Ord, at
Deres Priis og Lov altid maae indgyde Dem Forsmag paa den
Salighed, der i en bedre Verden engang skal være at opnaae,
men for vor Skyld i Deres Excellences seeneste Alderdom!
Som sædvanlig, lever jeg, Gud være lovet! frisk og sund,
i meget Arbeyde, stundum i allehaande Kamp og Feyde, men
altid munter; og Guds uforskyldt naaderige Velsignelse spirer
oftte frem i mine Bestræbelser over Forventning. Maatte jeg
kun altid ihukomme hans store Naade med levende Taknem
lighed! og altid have mit Haab befæstet paa ham allene, uden
at see hen til Mennesker! Paa min Visitatz fandt jeg i afvigte
Aar blandt 63 Menigheder ikkun 5 maadelige, og iblandt 89
Skoler ikkun 20, hvor jeg ey kunde være synderlig fornøyet.
Med Lærebogen gaaer det ret godt. Mine Forelæsninger der
over besøges af mange, saavelsom min Kirkehistorie. I mit
Huus er alting vel, og i Stifttet har ingen mig vitterlig Forar
gelse eller Uroelighed Sted. Hvad vil jeg saa meere! Vi Siællandsfarere beholde vor gamle Troe, at vi skulle frygte Gud,
og ære Kongen, og lyde vore Foresatte eftter det fierde Bud.
Derom tales jeg oftte ved med mine kiære Bønder-Karle paa
Kirkegulvene, og de tage hierteligst Deel i Samtalen. Herren lyse
fremdeles sin Fred over Landet, og over det heeleRige! — han
styre vore Klubister i Kjøbenhaun, og afvende gallisk Epidemie fra Dagens Skribentere! Deres Excellence beder vist oftte
slig en Bøn med andre mange redelige Danske, og Gud vil
høre dem for Jesu Skyld.
Da Papiret levner Rum, og Posten levner Tid, giver jeg
mig den Friehed, underdanigst til Prøve at afskrive een af vore
omarbeydede og forbedrede Psalmer, hvoraf den Aand og Tone
fremlyser, som bliver omtrent herskende i det heele:
Mel: Jeg beder dig min Herre og Gud —

1.
Min Siæl vær stedse glad og froe,
Og lad ey Verdens Qvide
Nedtrykke dig, men tænk og troe,
Du kan paa Jesum lide.
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Til Dig han eftter Tid og Død
Det Beste har i Giemme.
Du derfor end 1 største Nød
Dig ikke maae forgræmme.
2.
Ja! jeg fuldkommen troer og veed,
At Jesus Christ, min Herre,
Opstod til min Retfærdighed,
Til evig Fryd og Ære.
For ham jeg leve vil og døe,
Og haabe paa hans Naade;
Og visner end mit Kiød, som Høe,
Er dog hans Død min Baade;

3.
See! han jo traadte under Fod
Den Død, os vilde fælde,
Og op igien fra Døde stod
Med Guddoms Magt og Vælde.
Saa skal da ey i Gravens Skiød
Mit Legem fængslet være.
Ney! frem det gaaer, Trods Grav og Død,
Til Liv og evig Ære.
4.
Og jeg skal engang see den Dag,
Da Frelseren vil komme;
Da han sin Faders Velbehag
Bebude vil de Fromme.
Og jeg da OverEnglens Røst
Skal uden Rædsel høre.
Og han, som haver mig forløst,
Vil mig til Himlen føre.
5.

Velan! jeg da forsager ey,
Om jeg skal her betræde
Den trange, tornefulde Vey:
Den gaaer til evig Glæde.
Ey Verdens korte Nød og Sorg
Min stille Roe skal bryde.
I Himlens store Frydeborg
Jeg evig Fred skal nyde.
6.
Styrk mig, O Gud! i denne Troe
Mod Siæls og Legems Vaade!
O! lad mig stedse finde Roe
I Jesu Død og Naade!

17*
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Ja! selv i Dødens bittre Vee
Mit Haab, min Trøst det være,
At jeg skal Jesum hisset see
I Herlighed og Ære!

Vort Arbeyde gaaer ikke hurtig, men betænksomt frem.
Stor Forraad er indsamlet, men der hører Tid til at igiennemgaae og forbedre det. Om det er Gud tækkeligt, give han
fremdeles Naade og Velsignelse!
Min underdanigste Lykønskning drister jeg mig, med dy
beste Ærefrygt ligeledes til dette Nye Aar at frembære for
den Naadige og dyrebareste Frue GeheimeRaadinde, henlevende
med ubegrændset Tillid og ærbødigst
Deres Excellences
Min Naadige Herres
Kiøbenhavn d: 7 Jan: 1792.
underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.
7.
Deres Excellence
Høy- og Velbaarne
Naadige Hr: GeheimeRaad!
1 Stedet for at aflegge min underdanige Lykønskning til
Nye-Aar, maae jeg nu først giøre det til Paaske; Thi Bogtryk
keren har opholdt Psalmebogen indtil nu, og jeg vilde saa
gierne have den Ære, underdanig at vedlegge et Exemplar for
Deres Excellence, som da hermed følger.
Enhver Deres Excellences Anmærkning vil blive mig dyre
bar og vigtig. Forbedring skal med Guds Hielp finde Sted;
derfor udgives Arbeydet, som et Forsøg.
Pligtankret viiser, hvad jeg har at kiæmpe med — Det
gielder nu, om Dyd og Retskaffenhed kan vinde Seyer over
Ondskab og Frækhed. Jeg gaaer under, om Gud vil have det,
men sandelig ikke anderledes, end Stridsmanden, som ligger i
Kampen for sit Fædreneland paa Valpladsen.
Deres Excellence tilgiver Naadigst min korte Skrivelse.
Jeg er alt for anspendt — Dog bør jeg ikke undlade, at nedlegge min underdanigste Hilsen for hendes Naade, henlevende
i dybeste Ærefrygt til min Død
Deres Excellences
Min Naadige Herres
Kiøbenhavn d. 17 Apr. 1793.
underdanige Tiener
Nic: Edinger Balle.
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8.
Deres Excellence
Naadige Hr. GeheimeRaad!
Ved min Nærværelse paa Løvenborg, for at bievaane den
halvaarige Examen med Børnene i de nye Skoler, antreffer jeg
bendes Naade Frøken Sundt1), som agter med første at reyse
til Deres Excellence, og vinder tillige en Frietime, som ey
bedre kan anvendes, end til nærværende Brev.
Deres Excellence svæver mig oflte i Tankerne, uagtet min
Pen har saa længe været taus, baade for Dem, og andre høye
Velyndere; thi det offentlige Skraal mod vor Christelige Reli
gion levner mig intet Øyeblik, hvilket kan sammenspares fra
Forretninger, til at bevidne skriftlig for mine Velyndere, hvad
mit Hierte altid har følet, og stedse føler ved Deres Erindring.
Der er et Liv efter dette, hvor ingen Uroe, og ingen Sorg,
meere ængster vor Herres Jesu troe Bekiendere, men derimod
salig Glæde vederqvæger og opliver dem i deres venskabelige
Samfund for hans Aasyn. Ved dette Haab har Deres Excel
lence fundet Lise i den kummerligste af alle Sorger — ogsaa
min Siel tog inderligst Deel deri — Og dette vort Haab giver
os Kraft, til at udholde de haardeste Prøvelser med Friemodighed.
Hvorledes det gaaer mig, er ikke Deres Excellence ubekiendt. For den varme og virksomme Andeel Deres Excel
lence stedse har taget i min Skiebne, min Opmuntring, min
Hæder, ofrer Dem mit rørte Hierte den oprigtigste Taksigelse.
Jeg føler nu dobbelt Trøst af Jesu kraftfulde Formaning: Fryg
ter ikke for dem, der ihielslaae Legemet, men ey kunne slaae
Sielen ihiell Ikke har jeg kiempet endnu indtil Blodet, men
ogsaa denne Kamp vil Herren styrke mig til at see i Møde
uden Forfærdelse. Saalænge man ikke forbyder mig at tale og
skrive, hører jeg ikke op, at vidne for Sandhed, og hævde
Uskyldighed. Mit Religionsblad læser Deres Excellence. Men
jeg veed ikke, om de sidst udkomme 3de Nummere af mit Pligt
anker ere komne Dem for Øyne. Maaskee GeheimeRaad Guldberg sender dem.
*) Frøken Thomasine Sundt bestyrede Schack-Rathlous Huus efter hans
Frues Død (’% 1798)
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Det er meget ilde, at vore Bisper og Professorer bevare
saalænge den ubegribeligste Taushed. Al Verden troer, at Man
gel af egen Overbeviisning er Skyld deri. Men hvorfor skal
Guds Kirke lide denne Spot? Er maaskee dens Omstyrtning
besluttet?
Jeg anbefaler mig i Deres Excellences høye Bevaagenhed
og kierlige Forbøn, henlevende med ubegrændset Ærefrygt og
Tillid
Min Naadige Herres
Løvenborg d: 26 Oct: 1798.
underdanigste hengivne Tiener
Nic: Edinger Balle.
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Christian den Fjerde i Listerdyb 1644.
Af Chr. Bruun.

I den Krig, som førtes mellem Danmark og Sverig 1643—45,
havde de Svenske en Tid mange hollandske Skibe i deres Flaade.
Hollænderen Louis de Geer, som havde nedsat sig i Sverig, af
hvis Bjergværksdrift og Støberier han gjorde sig saa overordenlig
fortjent, hyrede en hel Flaade i sit Fødeland1), hvortil han’
foreløbig selv udredede Pengene, og denne Flaade, dannet af
armerede Kjøbmandsskibe, kommanderet af Mårten Thyssen,
begav sig i Foraaret 1644 paa Veien til Sverig. Den løb ind
i Elben, gik derfra Nordpaa, men blev i Listerdyb mødt af den
danske Flaade, som tilføiede den saa betydelige Tab, at der
gik længere Tid hen, før den kunde sætte Kursen til Øster
søen.
Der hersker Uoverensstemmelse mellem Historikerne
Slange og Garde i deres Fortællinger om dette Sammenstød,

l) Instruxen for de Geer, ved hvilken han bemyndigedes til at tilveiebringe
Flaaden, er trykt i Handlingar rorande Skandinaviens Historia, XIII,
(Nya Handl. etc. III) Stockh., 1828, S. 259—70. Den Sum, han lagde
ud til Flaadens Udredning, beløb sig til 489,100 Rdlr. (sv.); den blev
ham godgjort ved Gods, Anvisning paa 300,000 Rdlr. af Toldindtægter
og endelig ved Afkortning i hans Kjøbesum for Krongods. Se Geijer,
Samlade Skrifter, II., 4, S. 381. Hvis man har troet, at de Geer »paa
sin egen Bekostning» har betalt Flaaden, det vil sige, har foræret Sve
rig den, saa har man misforstaaet Forholdet.
De Geer gjorde Sverig
en stor Tjeneste, idet han dels selv, dels ved sine Forbindelser i Hol
land skaffede Flaaden tilveie; men det var ingen Gave fra hans Side,
han stod kun i Forskud for den svenske Regjering.

264

idet Slange fortæller, at Christian den Fjerde først den
16 Mai, derefter den 24 og 25 Mai selv har været i Balaille
med den svensk-hollandske Flaade og i Mellemtiden har været
i Kjøbenhavn, medens Garde paaviser, at Kongen den 31 Mai
var ved Elfsborg, den 3 Juni ved Flekkerø og den 12 Juni ved
List, og derfor formoder, at det er Admiralerne Ove Gedde
og Prods Mund, som den 24 og 25 Mai have været i Kamp
ved Listerdyb, og at Kongen, da han den 12 Juni kom til Li
sterdyb, ikke traf Hollænderne, idet de vare seilede bort.
I det Følgende skal der blive gjort Forsøg paa at komme
til sikker Kundskab om Begivenhederne i Listerdyb i Mai og
Juni 1644, men tillige benyttes Leiligheden til at fortælle lidt
udførligere om disse Slag end sædvanlig er Tilfældet i' de
nyeste Skrifter, i hvilke denne Tids Historie fortælles1). Kil
derne, som blive benyttede, ere fornemmelig samtidige trykte
Beretninger, baade danske og fremmede.
I »Sandferdige Relation om hans Kongel. Mayest. Skibsudrystning, oc Seilatz, med dets Udrettning først ved Gottenborg oc Elfsborg, dernest om den mectige oc store Skibsstrijd
oc Treffning .... i Listerdyb, . . . prentet i Kiøbenhafn Anno
1644 den 1 Junij« (4°, 4 Bl.) fortælles, at Kongen den 1 April
gik under Seil fra Kjøbenhavn med 10 Skibe, store og smaa,
nemlig:
Trefoldighed, Hs. kongl. Mayestæt.
(Capitain) Iver Vind.
Tre Løver, Rigens Admiral Jørgen Vind.
—
KnudUlfeldt.
Eilert Ulfeldt.
Lindormen, Stalder Kaas.
Norske Løve, Capitain Køne Jockum Graaboe.
Stentzel von Jasmund.
Sorte Rytter,
Christopher Mormand.
Pelicanen,
Johan Johansen.
Graa Ulv,
Mickel Mortenson.
Neptunus,
Postilionen,
Povel Mickelson.
Sovren Hanson.
Fregatten,
Den 5 April kom Flaaden til Elfsborg, hvor 2 Skibe
kom til:
*) F. Ex. F. Hammerich, Danmark under Adelsvældet, IV., 1859, S. 68.
Fr. Barfod, Fortællinger af Fædrelandets Historie, 3 Udg., II., S. 125.
Det maa erindres, at Barfod angiver Datoerne i ny Stil.
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Phønix,
Capitain Peder Haarboe.
Høienhald,
—
Johan Koppen.
Derefter omtales, hvad der forefaldt ved Gothenborg. Den
1 Mai gik Flaaden atter under Seil, men blev liggende under
Vinge, hvor 2 Skibe kom til:
Forloren Søn,
Capitain Jacob Andersøn.
Stumpet Dorothe,
—
Peder Hansøn.
Haabet,
—
Søvren Christensøn.
Samme Dag afgik Flaaden fra Vinge, den 8 Mai kom den
til Flekkerø, 10 Skibe stærk, idet Forloren Søn og Haabet send
tes til Samsø, Stumpet Dorothe til Kjøbenhavn, Pelicanen og
Graa Ulv bleve tilbage uden Ordre. Af en Skipper fra Glykstad fik Kongen at vide, at den svensk-hollandske Flaade var
seilet ud af Elben; han sendte Rigens Admiral, Jørgen Vind,
med Galeien Høienhald til Flaaden i Danmark, gik samme Dag
imod Aften tilsøs med sine 9 Skibe og kom den 11 Mai under
Føhr. Af nogle jydske Skuder erfarede han, at den svenske
Flaade laa med 401) Skibe i Listerdyb. Den 15de kom Kon
gen under Sild, men fik strax af Lodsmændene at vide, at hans
dybtgaaende Skibe ikke kunde komme ind i Farvandet. Dagen
efter, Torsdag den 16 Mai, leveredes’Slaget. De største Skibe
i den svenske Flaade kom i god Orden ud af Gattet, men det
blev stille Veir, saa at de maatte kaste Anker. Fra dansk Side
førtes 300 Favne Varp ud, men Skibene stødte paa Grund,
fordi de stak for dybt; Kabbelet sprang, men Varpankeret holdt,
og med Ebben kom de atter af Grunden. Kl. 8 kom de til
Seils paa begge Sider, Svenskerne havde Strømmen med sig,
det blæste ikke meget. Kl. 10 begyndte Skydningen, den va
rede til Kl. 4. Hans Majestæt begyndte Kampen og fægtede
med Trefoldigheden imod 24 Skibe, ligetil Kl. 12, og det endda
kun med den ene Side af Skibet, paa Grund af det stille Veir.
Omsider kom der flere Skibe til, og nu begyndte Striden for
Alvor. Det begyndte at kule lidt, tre Gange tog Fjenden Luven,
men Vinden vendte sig og førte hans Skibe hen under de
danske; disse laa over Grundene, det var ikke muligt, at lokke
Fjenden ud paa Dybet.
Trefoldighed havde den haardeste Kamp. Fjendens Adx) Dette Tal maa være angivet altfor stort
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miral, Viceadmiral og Schoutbynacht1) holdt sig tæt op imod
det, som om de vilde entre det, men Admiralen2) »fik en Dva
ledrik ind af Bougen og ud af Speilet; det blev hans Bane, at
han maatte holde Dreien fra os; da smagte de alle Trefoldigheds ufordøielige Spise, at de ravede som de vare drukne og
rømte i god Tid fra Pladsen ved Kl. 3, ganske skudte til
Skamme paa Krop og Redskab; da saa man her flyde Raaer,
der Galionen af deres Admiral, da saa man her Mersfald af
skudt, hans Fokraa sønderskudt, hans Mesan med Seilet og Alt
bortskudt; havde de havt 1 Mil til Havn, da skulde man have
set et mærkeligt Spil. Under Fægtningen kom 4 mægtige3)
Skibe dem til Hjælp, de skjød forfærdeligt og mente os det
trolig, men de fik snart deres Pas underskrevet og beseglet,
og viste os saa med de andre 24 Hælene og gik ind igjen i
Gattet; men 6 af dem kom strax paa Grund, blandt dem Ad
miralen, Viceadmiralen, Schoutbynachten og 3 andre store
Skibe. Vi kjæmpede kun med 7 Skibe mod deres 28, thi vore
2 smaa kunde ikke komme til at fægte; vi havde ikke Vand
nok under Kjølen og kunde ikke forfølge dem. Vi havde paa
hele Flaaden Døde og Qvæstede 11 Mand, men vort Redskab
har lidt nogen liden Skade; og mangfoldige Kugler saas og
ses endnu paa adskillige Steder inden og uden Skibs, kun 2
gik igjennem over Skibet. Om Aftenen kommanderede Kon
gen sin Kammertjener med 40 Soldater iland paa Sild for at
opsøge Piloter, men det var alt forgjæves, thi Grundene stod
os imod. Om Morgenen den 17de saa vi strax ved Solens Op
gang 7 andre store3) Skibe af deres komme fra Søen lige paa
os, men da vi lettede Anker og satte Kaasen hen imod dem,
for at høre hvad de vilde, mærkede de, at det var Alvor, de
lagde over og gik deres Vei. Vi jog efter dem hele Dagen,
men det blev stille mod Aften, saa at vi ikke kunde opsøge
dem. Om Natten kom de os af Sigte og forstak sig. Da
1) Schoutbynachten deltog ikke i Slaget, han var med 7 Skibe paa et
Krydstog. Det er da hans Stedfortræder her tales om.
2) Hvad her 1 det Følgende er anført med Citationstegn er ikke ordret
Citat, men en lidt sammendragen Gjengivelse.
3) Dette Udtryk er for stærkt; de hollandske Skibe vare ikke store, i et
hvert Tilfælde smaa ved Siden af Skibe som Trefoldighed, Tre Løver,
Lindormen.
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Kongen om Morgenen den 18de mærkede, at vi vare saa langt
ude i Søen, og Tiden ikke tillod os at blive længere borte fra
Danmark, blev det besluttet, at rette Kursen til Kjøbenhavn»1).
Den Beskrivelse, som Slange har givet af Slaget, stemmer
godt med den her benyttede trykte Beretning, saa at man vist
nok kan antage, at han har havt den for sig. Det vil være af
Interesse at høre, hvorledes den svenske Admiral fortæller om
Slaget. Han sendte en Rapport hjem til Holland om det; den
er dateret »In’t Lyster Diep op’t Schip de Guide Swaen den
31 Mey 1644«, og denne Rapport udkom samme Aar med føl
gende Titel: »Relatie van den koninglicken Sweedtschen Admirael Mårten Thyssen, van’t geene sich toe ghedraghen heeft by
het ghevecht tusschen Hem, enn negen koninglijcke Deensche
Schepen. In’s Graven-Hage, 1644.« (4°, 2 Bl.) Thyssen fortæl
ler Følgende (han anfører Datoerne i ny Stil):
»Den 23 Mai kom der 9 kongelige danske Orlogsskibe her
for Gattet, Admiralen Trefoldighed, Viceadmiralen Lindormen,
de øvrige svære Skibe monterede med 44 Metalstykker, som
skyde 24, 32 og 36 Punds Kugler, — jeg vilde ønske, at vi
havde havt saadanne til at lette os Udløbet. Vi havde den
anden Dag meget vel tilpas faaet 700 Musketterere ombord og
fordelt dem paa Skibene — Schoutbynachten med sin Eskadre
af 7 Skibe var sendt ud paa et Krydstog og var endnu ikke
kommen tilbage. Med de øvrige, 13 i Tallet, løb vi den 26
Mai .med en jævn Kuling og godt Mod ud af Gattet mod Fjen
den; men det blev snart saa stille, at vi maatte lade vort Skib
bugsere af 2 Baade; Fjendens Admiralskib førte ogsaa et langt
Varp ud, for at komme til at naa os med sine svære Kanoner.
Den danske Admiral skjød først med en Kugle paa 28 Pund,
han blev svaret med en Kugle paa 18 Pund, som klappede ham
godt i Siden; saa begyndte Spillet, og det blev haardere og
haardere. Da det igjen begyndte at kule, satte jeg heftig ind
paa Fjenden, men han sendte Kugler om Ørene paa os, saa vi
Om Slaget blev skrevet et tydsk Digt: •Aussführliche Bericht von dem
harten Treffen bey List den 16 Maij Anno 1644. (4°, 2 Bl.) Im Thon:
Von der schönen Galathee«. 30 Vers og tilsidst 2 med Overskriften:
• Votum Autoris«. Det sidste Vers begynder saaledes:
Der so dies hat geschrieben,
Ist gewesen mit dabey.
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ikke vidste, hvorhen vi skulde vende os. Nu gik det løs, Skyd
ningen var forfærdelig, vort Skib, den gyldne Svane, er gjennemboret, saa det er et Under at se. Stormasten er to Gange
skudt igjennem, Fokken er skudt istykker, Ror, Bougspryd,
Vanter, Seil beskadigede, saa vi døiede nok med at tvinge
Stormasten til at staa. Da jeg var saa ilde behandlet, laa uden
at kunne værge og forsvare mig, da vi havde faaet flere Grund
skud, 34 Matroser vare døde eller saarede, deriblandt Lieute
nanten paa Svanen, en tapper Mand, som fik den høire Arm
skudt af, 21 Soldater vare døde eller saarede, blandt dem Oberst
Lohausen, 1 Capitain, 3 Fændriker og 1 Sergent, var jeg i stor
Forlegenhed, ikke fordi jeg manglede Mod, men jeg laa midt
imellem de fjendtlige Skibe, og fik ingen Hjælp, thi de andre
Skibe vare næsten en Mil fra mig; men saa kom Viceadmiralen
til, da han saa, hvor ilde jeg var stedet i det, han bød tappert
Fjenden Spidsen, ligeledes Capitain Brouwer; de drog nu hele
Stormen over paa sig og gav Fjenden nok at bestille; imidler
tid trak jeg mig bort. Fjenden forlod os derpaa, uden at forfølge
os. Han er ikke sluppen uden Skade og han har Intet at rose
sig af, thi han angreb ikke os først, men vi ham. Viceadmi
ralens Skib, den store Dauphin, har lidt meget; det har blandt
Skibsfolkene 24 Mand døde og saarede, deriblandt Capitain
Spanborgh, og blandt Soldaterne 24. Jeg sagde til en fra Vice
admiralskibet, at havde jeg ingen Hjælp faaet, var jeg uden
Tvivl bleven skudt isænk. Schoutbynachten kom igaar til os
med sine syv Skibe, jeg vilde ønske, at han havde været hos
os i denne Action. Han fortalte, at ban den 27de havde set
de 9 Skibe, med hvilke vi havde kjæmpet, løbe »over Nilf Ko
ren« henad Skagen til; den 25de havde han talt med en Ham
borg Skipper, der kom fra Dantzig og sagde, at han den 23de
havde talt med 13 kongelige danrke Skibe imellem Skagen og
Gothenborg, han mente, at de 9 Skibe skulde forene sig med
dem; samme Hamborger sagde, at i Beltet laa 6 kongelige
danske Skibe og for Kjøbenhavn endnu 14 Orlogsskibe.«
Admiralen slutter med at omtale, at han ligger med sin
Flaade i Listerdyb, og at 11 kongelige Skibe ligge udenfor og
passe paa den og følge den, hvor den vil begive sig hen.
En tredie samtidig Beretning findes i en lille Piece:
»Ausführliche Relation von dem Treffen, so zwischen I. K.
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Mayt. zu Dännemarck, Norwegen, etc. vnd der SchwedischenHolländischen Flotta bey Sield in Lister-Dieb vorgangen. Ge
schrieben aus dem Eyland List, von 17. Maij. Kopenhagen
1644.« (4°, 2 Bl.) Denne Beretning lyder saaledes:
»Jeg underretter hermed min Herre om, 'at den af Louis
de Geer udrustede svenske Flaada, 26 Skibe stærk, for ikke
længe siden har trukket sig her hen og lagt sig ved Lückerlist, for at udbedre den Skade, de have lidt af Glückstadterne
paa Elben. Men da de vare meget svagt forsynede med Mand
skab, ere de den 15de bievne forstærkede med 3 Regimenter
svensk Fodfolk, under Commando af Oberst Lohausen. Da de
den 16de om Morgenen tidlig løb ud af Listerdyb, efter al
Formodning for at gaa omkring Skagen til Fyn, for der at
udføre de Planer, som der saa længe er blevet smiddet paa,
saa er, ved en underlig Guds Styrelse, Kongen af Danmark
personlig kommen dem imøde med 9 store Orlogsskibe og
kommen dem i Sigte, som de næppe vare løbne ud. Saasnart han mærkede, at det var den Flaade, som han søgte,
brændte han strax løs paa den med hele og halve Cartover,
saa man kunde høre det 5 eller 6 Mile ind i Landet. Fægt
ningen begyndte Kl. 10 og fortsattes til Kl. 2 om Eftermidda
gen med en uophørlig Skyden, saa at den svenske Flaade blev
nødt til at gaa tilbage; der var ingen Vind, men hjulpen af
Floden kom de ind, dels uden Master, dels uden Seil, uden
Ror, ynkelig tilredte, deres Skibe ere saa over al Maade søn
derskudte og ruinerede, at en Del af dem vil behøve mange
Uger,’ for at blive reparerede og gjorte sødygtige. Fodfolket,
som blev brugt der ombord, er blevet meget haardt medtaget,
over 800 ere døde, foruden de Saarede og Qvæstede. Igaar
blev der her paa List gravet 5 Grave, i hvilke henimod 500
Døde bleve lagte, dels uden Hoveder, dels uden Arme og Ben,
dels halv overskudte (halb abgeschossen), og det skal være en
Elendighed at se paa Skibene, saa de stakkels Folk ere saa
rede. Oberst Lohausen er »mitten voneinander geschossen»,
desuden 8 Officerer, deriblandt Oberstlieutn. Muller af Oberst
Daniels Regiment. I Balluner Kirken ere idag 8 Officerer
bievne begravede, Oberst Lohausen, Müller og 6 andre Offi
cerer ere dels bragte til Ribe, dels til Haderslev; var ikke Flo
den kommen, vilde hele Flaaden være gaaet til Grunde, thi
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Hs. Majestæt skjød kun med hele og halve Kartover. De
Svenske have ikke kunnet tilføie Kongen nogen Skade, fordi
de kongelige Skibe vare saa store og tykke, at ingen Kugle
kunde gaa i dem, og efter Alles Sigende skal kun 3 kongelige
Skibe have været i Slaget og foraarsaget saa stor Skade.*
Hs. kgl. Majestæt har lagt sig udenfor List, saa at de hverken
kunne komme ud eller ind, idag er der endnu kommet 14 andre
Orlogsskibe til Hs. kgl. Majestæt, saa at den hollandske Flaade
i den Grad er bleven indespærret, at den vil lide meget, ja
maaske gaa caput. Hs. Majestæt er personlig tilstede, er frisk
og sund, ved godt Mod og Courage, han krydser hele Tiden
foran Listerdyb, skyder og lader blæse i Trompet, for at lokke
Svenskerne ud enten for at fægte eller overgive sig, ja vi høre,
at Hs. kongl. Majestæt har sendt en Baad med en Trompeter
ind til dem, for ærlig og redelig at udfordre dem til Slag
eller til Overgivelse, hvorpaa Svenskerne have begjært 24 Ti
mers Betænkningstid; hvad Mærkeligt der fremdeles forefalder
skal blive meldt næste Gang.
En Danzig-Skipper, som nylig er kommen fra Holland i
Sundet, fortæller, at en Galiot fra den svenske Flaade var an
kommen til Vlie med 8 døde og saarede høie Skibsofficerer.
Admiralen paa den svenske Flaade skal med 6 andre være
skudt i Sænk, Louis de Geer tør ikke lade sig se paa Gaden,
fordi de simple Mænd og Qvinder, som have mistet deres
Slægtninge, ere heftig forbittrede paa ham.«
Det samme Brev, hvis Beretning uden Tvivl er meget over
dreven, findes trykt i Jacobi Franci R^latio historica semestralis, Oster-Herbstmesse 1644, Franckf? a. M., S. 43, dog gaar
det kun til det Sted, hvor der ovenfor er trykt Mærket*; det
er fremdeles aftrykt i Theatrum Europæum, V., 1647, S. 402-3,
og er i en meget nyere Tid aftrykt af N. Falck i Kieler Blåtter
fur 1819, 2L Bd., Kiel 1819, S. 334-35.
Hos Francius findes samme Sted en anden Beretning om
Slaget »den 16 Mai«, som stemmer nogenlunde med Thyssens
Rapport. Kun 3 svenske Skibe sloges i 6 Timer med 9
danske, disse bleve først slagne paa Flugt, men da de saa,
at Modvind hindrede 'de øvrige svenske Skibe i at komme de
3 til Hjælp, fik de atter Mod og angreb disse sidste, som bleve
haardt medtagne, Master, Ræer, Seil og Ror bleve sønderskudte.
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Men de Danske havde ingen Silke spundet, de maatte hele Tiden
pumpe Vandet ud af Skibene, de vovede ikke at blive, men
gik til Søs. Paa svensk Side var det største Tab, at Oberst
Lohausen, 1 Capitain, 2 Fændriker, 30 Menige og 40 Baadsfolk faldt.
I Gazette de France findes flere Meddelelser. Den 31
Mai (□: ny Stil) skrives fra Amsterdam (No. 64, S. 417), at
Admiral Mårten Thyssen ligger i Listerdyb; han har allerede
erobret 4 danske Skibe, deriblandt et paa 50 Kanoner [?]. Den
6 Juni skrives fra Amsterdam (No. 67, S. 440), at man har
Efterretning om, at der har fundet en heftig Kamp Sted imellem
9 danske og 13 svenske Skibe i Nordsøen ved Jyllands Kyst,
men begge Parter ere bievne saa haardt medtagne, at man
ikke kan sige, hvilken af dem der har havt Fordelen. Ende
lig findes i No. 70, S. 457—59, en udførlig Beskrivelse om
Slaget den
Mai —, det er aabenbart Thyssens Rapport, som
ligger til Grund for denne Beskrivelse, de stemme fuldkommen
med hinanden.
Iver Vind endelig, som var Capitain paa Trefoldighed, for
tæller i sine Optegnelser1) om Slaget paa følgende Maade:
»Den 16 May [1644] 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. Lyche och Seyer offuer dennom, saa H. M. beholte Platzen og Fienden maatte reterere sig ind i Lyster Dyb.«
Der findes vel Uoverensstemmelser i Beretningerne om
dette Slag, men der er ingen Uenighed om, at de hollandske
Skibe have lidt meget. Tabene ere maaske angivne for ringe
fra dansk Side og for ringe fra hollandsk Side, men af Brevet
fra List tør sluttes, at Hollænderne og Svenskerne have tabt
mange Folk. Gunde Rosenkrantz har givet en kort Skildring3)
af Slaget, hvortil han vistnok har benyttet den ovenfor nævnte
trykte Relation, da hans Skildring stemmer godt med den;
men han fortæller, at Fjenden tabte 700 Døde, 300 Saarede,
medens Kongen kun tabte 11 Mand; det er vist en af de sædvan’) Danske Samlinger, IV., S. 10.
Soterion quod Christiano IV. expulsis tribus Svecorum classibus offert
G. Rosenkrantz, Hafn. 1644. Bl. G.
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lige Uoverensstemmelser i Fortællinger om Mandefald i Slag.
Som i saa mange Beretninger om Slag tillægge begge Parter
sig saa megen Ære som mulig. Thyssen roser sig af, at det
var ham som angreb først; er det sandt, har han vist sig som
en modig Mand. Det er ikke sandsynligt, at Christian den
Fjerde først blev slagen paa Flugt; har han mulig gjort en tilbagegaaende Bevægelse, er det ikke sket for at flygte, men for
at lokke Fjenden ud paa dybere Vand. De Danske sige, at de
med 9 (7) Skibe sloges med 24 (28) fjendtlige; det er
muligt at disses Antal var saa stort, og det kan nok siges, at
en Flaade paa 9 Skibe gik imod en Flaade paa 24, men alle
disse have ikke været i Ilden. Derimod er det vistnok sandt,
at Trefoldigbed i nogle Timer har været ene om at kjæmpe med
sine Angribere. Der er ingen Uenighed om, paa hvilken Dag
Slaget stod, nemlig den 16 Mai gammel Stil, den 26 Mai
ny Stil.
Det andet Sammenstød skal efter Slange have fundet Sted
den 24 og 25 Mai. Om dette haves følgende »Relatie van de
koninglijcke Sweedtsche Vloote in de Noord-Zee« trykt 1644 i
Gravenhag, tilligemed »Moscovitische Tijdingen. Extract schrijven uyt de Schanse te Nyen de Dato den 26. April Nieuwen,
ofte den 16. April Ouden Styl 1644.« (4°, 4 Bl.)
»Efter Slaget den 26 Mai ny Stil, den 16 Mai gammel Stil,
gik Admiral Mårten Thyssen igjen med sine Skibe ind i Lister
dyb for at reparere. Den 29de ny Stil, eller den 19de gammel
Stil, kom Schoutbynacht Peter Marcus, som med sin Eskadre
paa 7 Skibe havde været ude paa et Krydstog, til Admiralen i
Listerdyb. Han meldte, at han havde set udfor Gattet omtrent
2 Mil borte 11 store kongelige danske Skibe med 3 Brandere.
Den 3 Juni ny Stil kom disse Skibe, blandt hvilke fandtes Ad
miralskibet Sophie, monteret med 70 Metalstykker, ind imod
Gattet, saa nær mod Land, at Batteriet der kunde naa det
Den svenske Admiral samlede Krigsraadet, som besluttede, at
Fjenden skulde angribes. Angrebet begyndte den 24 Juni ny
Stil om Morgenen, Admiralen gav Signal, og hele Flaaden seilede fremad. Da Kongen af Danmarks Admiral saa det, let*
tede han Anker, satte Seil til og kom snart de andre nær.
De 3 Brandere seilede ved Udløbet paa Grund; et Uveir brød
løs, hvorved Skibet Campen fik sin Stormast overbord og Me-
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sanmasten slaaet itu af Lynild, Admiralen, Viceadmiralen og de
andre gik imod Fjenden. Campen trak sig imidlertid tilbage,
satte Kursen fra Flaaden til Vlie, hvor det ankom den 28 ny
Stil om Aftenen tilligemed 2 Fløiter, 1 af Branderne og 2
»Buysen«. Under Fægtningen forefaldt intet Mærkværdigt, uden
at Admiral Mårten Thyssen fik sin Baad skudt itu, Storseilet
fik et Skud, men han skjød Gaflen ned paa en af de danske
Brandere; paa Viceadmiralskibet blev en Mand saaret af en
Splint. Om Aftenen brød et stort Uveir igjen løs med Regn
og Storm, Skibene kunde næppe se hverandre, om Natten skil
tes Flaaderne fra hinanden. Den svenske Admiral stak to Fyr
op, om Morgenen havde han 13 store og 4 smaa Skibe hos
sig; Campen, hvilket Skib, som ovenfor sagt, havde sat Kursen
til Vlie, laa for Anker ved Helgoland; om Morgenen kom Ski
bet, den lange Bark Brauwer, og 2 Fløiter til ham, hans Solda
ter bleve satte over paa dem, hvorpaa han satte Kursen videre
til Vlie, de andre søgte til deres Admiral«.
Efter denne Meddelelse stod Slaget altsaa den 24 Juni ny
Stil, eller den 14 Juni gammel Stil. Der bør lægges Mærke
til, at der ikke tales om, at Kongen var ombord paa den dan
ske Flaade, og til det Forunderlige, at Thyssen, efter at de 11
danske Skibe den 3 Juni ere komne til List, holder Krigsraad
og beslutter at angribe dem, men først angriber 20 Dage
senere.
I Gazette de France, No. 71, som udkom den 25 Juni,
findes en Meddelelse om dette Slag sendt fra Lybek den 9
Juni; den stemmer aldeles med den hollandske, dog med den
Afvigelse, at Slaget siges at have fundet Sted den 4 Juni, og
at Skibet Campen kom til Vlie den 8 Juni o: ny Stil. Medde
lelsen i Gazette de France maa foretrækkes, thi fra Lybek kan
der ikke den 9 Juni være skrevet et Brev om et Slag i Lister
dyb den 24 Juni, og det har ikke kunnet blive trykt den 25de
i Paris. Urimeligheden i, at Thyssen skulde have ladet 20 Dage
gaa hen, før han udførte Krigsraadets Beslutning, som blev fat
tet strax efter den danske Flaades Ankomst til List den 3 Juni,
falder bort; Angrebet fandt Sted Dagen efter, den 4 Juni
ny Stil, o: 24 Mai gammel Stil.
I Gazette de France No. 74, trykt i Paris den 1 Juli, fin
des en Efterretning fra Lybek den 10 Juni; i den fortælles, at
Danske Samlinger.

VI.

18

274

Kongen af Danmarks Flaade er i Norge ctg den svenske ved
Doggersand og i Listerdyb paa Jyllands Kyst, begge berede sig
til en tredie Kamp. Men om en saadan findes ingen Efter
retninger.
Det kommer nu an paa at paavise, hvor Christian den
Fjerde har været til forskjellige Tider i Løbet af Maanederne
Mai og Juni1). Den 16 Mai — her nævnes gammel Stil —
sloges han i Listerdyb; den 18de seilede han derfra. Den 22de
skriver han ombord paa Trefoldighed, uden at noget Sted er
angivet, en Ordre til Palle Rosenkrantz: »Eftersom vi, Gud
være lovet, haver saa vidt fuldendt denne Reise, at vi nu ved
Guds Hjælp agter at gaa lige henad Sundet, og vi naadigst
haver befalet Os Elskelige Hr. Corfitz Ulfeld til Urup, at sende
noget Proviant til denne Flaade i Flekkerøen, der at vente vor
Ankomst, da efterdi vi haaber næst Guds Hjælp at komme til
med den Proviant, vi inde haver, ville vi, at du skal vise samme
Proviant med dem som den inde haver hen ad vor Kjøbstad
Kjøbenhavn.« Udtrykket: »denne Flaade i Flekkerø« gjør det
utvivlsomt, at Kongen har været ved Flekkerø den Dag. Den
26de laa han ved Flekkerøen, det ses af et utrykt Brev, hvoraf
ep Afskrift findes i det kgl. Bibliothek (Christian den Fjerdes
Breve)2). Den 3 Juni laa han ved Flekkerø; den 12 Juni var
han ved List og ligeledes den 14 Juni (dette ses af et utrykt
Brev, som findes i Haandskriftsamlingen paa Ledreborg, en
Afskrift i kgl. Bibi.) Men den 24 Mai har Kongen ganske sik
kert ogsaa ligget ved Flekkerø. At han ikke var ved Listerdyb

*) Hvor i det Følgende ingen Hjemmel er givet for Datoerne, ere Gardes
Angivelser benyttede, confererede med de Kilder, han har anført, og fundne
rigtige.
Garde siger, at Kongen den 31 Mai var ved Elfsborg, hvilket ses af en
Ordre, som er given Hannibal Sehested og er indført i Norske Tegnei
ser, VII, Bl. 212. Tallet 31 er ikke sikkert, thi 3 er gjennemstreget;
maaske det er en Ordre fra 1 Mai, som man ikke har faaet indført i
Protokollen i rette Tid. Ordren er given til Hannibal Sehested, som
befales at forlade Gothenborg og ødelægge Skandsen Gothenbrille. Det
er meget usandsynligt, at Christian den Fjerde* som i Begyndelsen af
Mai forlod Gothenborg med Flaaden, har ladet Hannibal Sehested ligge
.for denne By hele Maaneden. Derimod er der Rimelighed for, at Han
nibal Sehested har trukket sig tilbage paa Landsiden paa samme Tid
som Kongen paa Søsiden gik bort, nemlig 1 Mai.
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og deltog i Slaget, kan bevises. Den 3 Juni (gammel Stil)
holdtes nemlig ved Flekkerø et Krigsraad, og Forhør blev op
taget over nogle Capitainer, som Admiralerne Ove Gedde og
Pros Mund havde klaget over, fordi de i det sidste Slag havde
holdt sig tilbage med deres Skibe, nemlig: Nellebladet, Capitain Robert Willumsen, Delmenhorst, Capt. Jens Knudsen,
Markatten, Capt. Mouritz Brun, Graa Ulv, Capt Jan Jansøn.
Af Forhorene erfares, at .Ove Gedde den 5 Mai gik fra Kjøbenhavn, og den 10 Mai kom til Flekkerø, hvor han traf Pros
Mund; den 13 seilede de begge fra Flekkerøen til List, for at
søge Kongen. Det er da denne Eskadre, som den svenske
Schoutbynacht Peter Marcus meldte til Thyssen, at han den 19
Mai gammel Stil havde set ligge omtrent 2 Mil udfor Listerdyb.
Den har vel altsaa mødt Kongens Eskadre, som den 18 Mai
seilede. fra List. Det er Ove Gedde og Pros Mund, som slo
ges med Svenskerne den 24 Mai gammel Stil, 4 Juni ny Stil.
At Kongen ikke var med den Dag, kan sluttes dels af det vist
nok vanskelige for ham i, den 22 og 26 Mai at være ved Flek
kerø og den 24 ved List, dels af at Klagen over Capitainernes
Forsømmelighed snarere maatte være udgaaet fra Kongen, som,
hvis han havde været tilstede, vel havde ført den øverste Kom
mando, medens nu hverken Kongen eller hans Skib Trefoldig
hed nævnes i Forhørets Akter. Admiralskibet var den 24 Mai
Skibet (Store) Sophie. Men det kan ogsaa bekræftes af samti
dige Beretninger. Saaledes læses i »Newe Relation aus Sild,
von 2 Junii, Kopenhagen, den 11 Juni 1644.« (4°, 2 Bl.):
»Hr. Offue Gedde er ankommen med 10 Skibe ved Sild; den
hollandske Flaade gik ham imøde med alle sine Skibe, hvor
iblandt 5 Brandere, med hvilke Hr. Offue Gedde har fægtet;
han har slaaet dem paa Flugt, han har forfulgt dem og beskudt
dem heftig. Hvad han har udrettet, har man endnu ingen
sikker Efterretning om.« I samme Piece findes en Meddelelse
fra Glykstad den 30 Mai: »Der er kommet sikker Tidende
fra List om, at der den 25 Mai blev udbredt det Rygte blandt
Svenskerne (von den Einwohnern daselbst ein geschrey unter
den Schwedischen gekommen), at Hs. kgl. Majt. vilde angribe
de 28 Skibe til Vands og til Lands, og allerede lod sætte nogle
100 Mand i Land; daSvenskerne hørte det, styrtede de i storeSkarer hen til Skandsen og meldte det til Kommandanten.
18*
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Han gik strax i Søen med alle Skibene, ban vilde hellere
kjæmpe til Søs end til Lands. Hs. kgl. Majt. var med 17 Skibe
1/a Qvartmil borte, saa snart han mærkede Fjendens Ankomst,
heisede han Seil og gik løs paa ham. Den anden Dag hørte
man en heftig Skyden, men hvordan det er løbet af, ved man
endnu ikke««
Det er det samme Slag, der tales om i
begge disse Beretninger; men naar det i den sidste hedder:
»Hs. kgl. Majt.«, da maa det enten betyde »Hs. kgl. Maje
stæts Flaade«, eller ogsaa har man i Glykstad troet, at Kon
gen selv var ombord paa Flaaden. Endelig maa anføres føl
gende Sted af Rosenkrantz’s Soterion: »Da du (o: Kongen) ikke
mere kunde lokke Fjenden til Kamp, seilede du tilbage til
Norge, for at tage Proviant og andre Nødvendighedsartikler,
som vare bragte dertil, ombord paa Skibene; imidlertid havde
du sendt Ove Gedde og Pros Mund med Skibe ud for at for
følge Fjenden.«
Saavidt er Rosenkrantz’s Meddelelse rigtig,
men naar han fortsætter: »Svenskerne saa dem ikke, da de
havde Flugt i deres Tanker og Vinger i deres Ønsker (rhetorisk Omskrivning for, at Svenskerne vare flygtede)«, saa er han
upaalidelig.
Altsaa er Slanges Fortælling urigtig, Gardes Formodning
rigtig. Slange fortæller, at Christian den Fjerde baade den 24
og 25 Mai beskjød den svenske Flaade, men de samtidige Be
retninger tale kun om den 24 Mai. Vel siges i et Par af dem,
at Slaget stod den 25 Mai; men de Enkelthederom det, som for
tælles i dem, ere de samme, som i den benyttede hollandske Rela
tion og i Gazette de France henlægges til Slagdagen den 24de.
Til Oplysning om, hvilket Indtryk Efterretningen om Slaget
den 16 Mai gjorde i Amsterdam, meddeles følgende Fortælling,
som er trykt 1644 i Antwerpen i en lille hollandsk Piece:
»Copien translaet van drie-Missiven, daer uyt de Continuatie
te sien is van de Victorie die sijne Konninglijcke Majesteyt
van Dennemarcken tegens de Sweedtsche Vloote die in Hol
land geequipeert is, in Lijsterdiep, heeft verkregen etc. Ant
werpen 1644.« (4°, 4 Bl.), nemlig et Brev fra Amsterdam, da
teret den 15 Juni (o: 5 Juni gammel Stil) 1644.
»Sildig igaar fik vi Tidender fra Vlie om, at der af de Skibe,
som Louis de Geer har hyret i Holland forSvenskerne, er an
kommet 8 af de ringeste, deriblandt 4 Brandere. De melde
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mærkværdige Ting om, hvordan Slaget i Listerdyb under Jyl
land er løbet af. Hele Flaaden skal være bleven ødelagt und
tagen disse Skibe, som uden Tvivl have været Poltroner og
have reddet sig. Skydningen fra Kongens Skibe skal have
været forfærdelig, imod den have de svensk-hollandske Skibe
Intet kunnet udrette. Et af de danske Skibe var bedre end 6
af de svensk-hollandske; man skjød fra dem som fra Blokhuse,
de svensk-hollandske Skibes Kugler ere kun gaaede lidet igjennem. Modet og Couragen gik ganske fra dem. De tydske
Officerer og Soldater, hvormed de svensk-hollandske Skibe vare
besatte, have klaget jammerlig og bandet Sverig i Helvede, fordi
de bleve førte saa ynkelig til Slagterbænken. Man har set over
500 Døde flyde omkring paa Vandet. Her i Amsterdam er
Verden bleven rent forkert; alle Kjøbmændene ere bievne gode
Danske. Paa Børsen holder man det for godt, at Flaaden er
bleven ødelagt, den havde ellers hindret Handelen paa Norden,
2 Priser ere bievne opbragte her; 1 i Harlingen, i hvilke Kjøbmænd her ere interesserede; man har Røvere nok blandt Dunkerkerne, Svenskerne behøve ikke at komme med. Om kort
Tid vil man høre om store Falliter. Louis de Geer har i flere
Dage ikke ladet sig se. Han skal have sagt, at de undkomne
Skibe kunne hente deres Betaling i Sverig, da de have holdt
sig saa slet, hvilket Rhederne ikke ere tilfredse med; man vil
arrestere liam her, hvorfor han tænker paa at gaa med Flaaden
til Sverig1). Man discurerer om, at han maa opslaa sit Baroni
til Salgs paajBørsen, naar han vil give Satisfaction; hans unge
Baroner blive ruinerede derved. Flaaden til Østersøen2) ligger
endnu i Vlie til stort Tab for Kjøbmændene. Om kort Tid vil
man høre om mange Falliter, det kan man takke Sverig og
dets Ministre for. Flere Efterretninger skal jeg sende imorgen«.
Af denne Meddelelse ses, at det er urigtigt, naar en yngre
Louis de Geer i et Brev, skrevet den 8 Novbr. 1751 til Hol
berg, der feilagtig havde nævnet hans Tipoldefader Louis de Geer
som Admiral over den Flaade, han havde tilveiebragt, har sagt,
x) Flaaden, det er de Wittes, se næstø Anmærkning.
’) I Juli Maaned gik en hollandsk Flaade paa 42 Skibe, commanderet af
Witte Corneiiszoon de Witte, fra Vlie til Østersøen; den havde under
Convoi 900 Kofardiskibe, af hvilke største Delen vare bestemte til
Østersøen.
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at han slet ikke var i Amsterdam paa denne Tid, men i Stock
holm (classem nunqvam conscendit, nec vidit qvidem; Holmiæ
tranqville degens, naves suas, Sueciae classi conjunctas, Coro
nae et fortunae tradidit)1). Dette bekræftes ogsaa af et Brev,
som den danske Resident i Holland, Martin Tanke, skrev til
Christian den Fjerde den T77 Juni2), i hvilket Brev tillige om
tales, hvordan Stemningen mod de Geer var i Amsterdam paa
Grund af det store Tab, Flaaden havde lidt i Listerdyb.
Durchlauchtigster Großmechtigster konig, gnädigster Herr.
Der koningl. Maytt. gnädigstes Schreiben auff dero Orlogßschiff die Dreyfaltigkeit genand den 27 Maij abgegeben, habe Ich
heute alhie in Ambsterdam (dahin Ich mich diese nacht begeben,
weil Ich gestern späete verstendigt, daß ein Expresser alhie
von Ew. Maytt. war angelanget) mit gebärender reverencie
gehorsambst wol empfangen. Ich alse Ew. K. Maytt. zwar ge
ringster doch allezeit getrewer diener habe gleich im anfang des
Schreibens von gründ meiner Sehlen erfrewlich darauß die
Conßrmation des herlichen successus zue waßer vernommen so
der Allerhögste Ew. K. Maytt. hat verliehen, da Dieselbe mit so
weinigen Orlogßschiffen die Schwedische an der zahl große
vndt ansehnliche Vlotta, so in diesen Vereinigten Niederlanden
geeqvipiret für Liester Diep so gecanoniret vndt angegriffen,
daß dieselbe mit großen Verlust schnuff vndt Schande genohtrungen sich zue reteriren: Der vielguetiger Gott, so ein herlich anbJick seiner Göttlichen assistencie Ew. Maytt. hierunter
hat erwiesen, wolle dero abgenotigte gerechte rettungs vndt defensions waffen ferner gesegnen, den bluetdurstigen anschlägen
der vbermuhtigen Feinde so dieß verzehrende Kriegsfewr zue
waßer vndt lande haben angezundet, steuren, vndt Ew. ‘Maytt.
ferner Sieg vundt Vberwindung wieder dieselbe verleichen.
Der rueff von diesem Conflictu vundt deßen Vmbständen ist
biß hieher in etwas divers gewesen, nach dem wie die affection der gemuhter iegen ein oder ander teihl beschaffen; Waß
der Admiral Marten Thiessen Selbsten darvon hat anhero uber*) (V. Høyberg) Kjøbenhavnske Samlinger af rare trykte og utrykte Piecer,
L, Holbergiana, S. 441-42.
2) Brevet findes i Geheimearkivet, Holland, 74-79.
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geschrieben, daß habe Ich bey den Ordinari abgehenden posten
wöchentlich vnderthänigst gereferiret vndt überberichtet. Selbige
so der Feindlichen partey sein zuegethan, wollen dieß bluetige
rescontre auff dero Seiten zwar extenuiren, müßen aber doch
auch wieder dero willen bekennen, daß der sieg auff Ew.
konnigl. Maytt. Seiten gewesen. Im Vlie sein einige redelose
vndt übel vom geschutz zuegerichtete Schiffe gearriviret, so
zeugnus von diesem Banqvet können geben, die übrigen sollen
sich auf Dogersant befinden vnndt großen mangel an proviant
leiden, also auch daß daher die Schiffer vndt Matrosen gar mal
content, gestern sol der Luys de Gverre ein Schiff mit Vietalje dahin abgefertigt haben, so aber niht viel helffen kan;
dieser de Gverre findet überal gar schlechten credit vndt wie
es scheinet, so sein keine mittel bey ihme obhanden, die Vlotta
weiter zue vnterhalten; aller apparencie nach so durffte in
kurtzen der rest dieser Schwedischen kriegßverfaßunge zue
waßer in der Nort See von sich selber zue waßer werden.
Einige Matrosen haben dieser tagen dem Luys de Gverre daß
hauß sturmen wollen wegen übeler bezahlunge. Einige weiber
deren Männer geblieben haben Ihn auff den gaßen nachgeschreyen daß Er sich ins nähiste hauß hat salviren müßen,
dergleichen aufzuge werden täglich mehr fürlauffen. Eß ist nicht
zue schreiben wie dieser success die gemühter geendert hat,’
da es wol heißet qvo fortuna, eo affectus hominum, man ist
nuhn vielmehr Dennemärkisch geaffectioniret den Swedisch.
Wan der Luys de Gverre solte durchgehen vndt die Reders
nicht contentiren, so durffte nach diesem Schweden kein credit
alhie mehr finden, man redet schon gar vngleich von der Schwe
dischen bezahlunge. Die Force der noch obhandenen Schiffe
kan so groß nicht sein, weil die darauff durch diesen actum
sehr gediscouragiret, man redet gar honorifice von den gueten
cöndvit Ew. Maytt. Vlotte. Worhin nuhn des Schwedischen
Admiraln intention ferner ziehlet, daß kan man niht wißen, es
stehet zue glauben daß der Admiral mit den Luys de Gverre
sich in solcher confusion werden befinden, daß sie Selbsten
keine resolution werden faßen können, wie den Sachen zue rathenJ).
1 det Følgende $ives flere Meddelelser om Hollands Politik ligeoverfor
Danmark og Sverig.
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Paa en vedlagt Seddel læses Følgende:
P. S. Man spriecht viel darvon wie.der Luys de Gverre
wiederumb die vorige Vlotta bey die 30 Schiffe in posture habe,
Ich muß der Leute discursen glauben, halte es aber dafür daß
es nuhr discursus sein. Vnterdeß wehre zue wünschen daß sie
konten gerepoussiret werden wie vorig mahl. Ich halte es aber
dafür sie werden Ew. Maytt. Orlogsschiffe niht erwarten son
dern durchgehen, so durffte auch iegen selbige zeit die vlotta
von hierauß in sehe sein, da es dan allerhand vngelegenheit
causiren konte. Der Her Frid. Gunter wird darüber am besten
seine meinunge Ew. Maytt. eroffenen können.
I en »Relation aus Hollandt vom 19 Junii 1644, aus dem
gedruckten Origenal nachgedruckt zu Kopenhagen 16 Juli« (4°,
2 Bl.), hedder det: »For faa Dage siden ere Louis de .Geers
Skibe, som i nogen Tid have seilet ved Doggersand, igjen komne
til Vlie. Sidste Løverdag Aften bleve mange Saarede bragte
til Amsterdam, som dels havde mistet Arme og Ben, dels paa
anden Maade ere bievne jammerlig tilredte; henimod 60 ere
bragte til Pesthuset udenfor Byen, for at blive helbredede der,
andre ere fordelte til Sygehuset og i Borgernes Huse. Ogsaa
til de nordhollandske Byer skal der være bragt mange Qvæstede.
Her i Amsterdam var et stort Tilløb af Folk, da de Saarede
bragtes i Land. Søndagen derefter kom mange Chalupper og
Baade med Matroser og Soldater fra Skibene, 250—300 Mand.
Paa Grund af slet Tractement, daarlig Betaling og de udstaaede
Besværligheder have de gjort Mytteri i Vlie og fprladt Skibene.
Jeg har talt med nogle af dem, som fortalte, at Admiralen
havde fyret 2 Kanoner af paa dem, men uden Virkning. Ma
troserne paa Admiralens Skib havde ogsaa gjort Oprør. Sol
daterne, som Admiralen havde faaet ombord ved Jylland, havde
han bragt paa sin Side, de stod under Vaaben paa Forskibet,
Matroserne paa Agterskibet, altsaa imod hverandre; de havde
ogsaa stillet Kanoner op mod hverandre. Matroserne havde
raabt til de andre Skibe om Baade og Chalupper. Man anta
ger, at Mandskabet paa alle Skibene har rebelleret. Forrige
Mandag have henimod 200 Matroser og Soldater begivet sig
til Herberget Søridderen, hvor de vare bievne antagne; de
raabte paa Penge, de vilde storme Huset, hvis de ikke bleve
tilfredsstillede. Omtrent paa samme Tid indfandt et lignende
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Antal sig foran Louis de Geers Logement, for at storme det.
Men Stadmajoren kom med et Antal Musketerere og Byfogden
med Stadknægtene Matroserne og Soldaterne uventet paa Hal
sen, og drev dem bort med blank Kaarde; nogle bleve tagne
til Fange. Man frygter for, at de ville komme igjen idag eller
imorgen med større Forbittrelse. Haansordene imod Sven
skerne ere ikke til at beskrive; de sige, at man havde trøstet
dem med, at de skulde hente godt Bytte og Rosenobler i Sun
det og Sølv-Kander i Danmark, men de havde faaet Rose
nobler og Kander paa 36 og 40 Pund, de havde mistet Livet,
mistet Arme og Ben. Fanden skulde tjene Svenskerne. Blandt
Matroserne og Soldaterne er der mange lette Fugle, især Val
loner og Franskmænd, de true Louis de Geer, saa at han ikke
tør lade sig se, ikke heller er sikker paa sit Liv. Louis de
Geer mangler Penge og Credit; igaar vilde nogle Mæglere sælge
en Qvantitet Kobber paa 100,000 Pund endog med stort Tab.
Man antager almindelig, at han snart gjør sig usynlig. Kort
før Mytteriet begyndte, vilde han tage et stort Skib, Jupiter,
som kom fra Strædet, i svensk Tjeneste, samt paany hverve
mange Matroser og Soldater, han stillede sig an, som om han
igjen vilde gaa til Nordsøen med en stor Magt. Nu vil Ingen
tjene Sverig, selv om Louis de Geer bød den dobbelte Gage.
Var her Nogen, som vilde hverve for Kongen af Danmark, saa
er jeg vis paa, at han, som Ledigheden nu er, i faa Dage
kunde samle flere hundrede Matroser. Stemningen er i kort
Tid bleven Sverig ganske ugunstig«.
I »Extract af trende Skrivelser«, af hvilke den tredie er
»aff Helsingør 3 Juni«, trykt i Kbh. 6 Juni (4°, 2 Bl.), med
deles hvad en Dantziger Skipper, som den 26 Mai seilede fra
Vlie, havde hørt i Holland om Slaget i Listerdyb (den 16 Mai),
navnlig om det store Tab paa Mandskab. »Hans kongl. Mayt.
Skibe ere icke Skibe, men Casteller«. Derpaa fortsættes:
»Noch kom her i dag en Rostocker Skipper fra Holland,
beretter lige som den Dantziger om de Svenskes Hollanders
nederlag, kand icke nocksom fortelge oc sige huilken Allarm
der vaar, oc at de sagde selff, at der vaare nogle aff Skibene
gantske til Grunde, de andre meget ilde skamferede, saa en
Part aff dennem Langsom repareris, en Part, maae skee vdi
dette Aar, icke skal Giøre Hans Kongl. Mayt. eller nogen anden
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nogen Widere molestering eller skade. Hånd beretter ocsaa,
at Louis de Gere tør icke gaa vd paa Gaden, saa forbitteret oc
Iffrige ere Folcket paa hannem, Besynderligen Quinderne, som
haffue mist deris Mænd, oc andre som haffuer mist deris gode
Wenner. Der meenis oc, at hånd icke kand bringe betalning til
veye, som hånd haffuer Vdloffuet baade til Folcket oc for Skibene^
saa mand faaer noget meere med det første der om at høre«.
Disse forskjellige Meddelelser stemme ganske godt med
hverandre; men det er dog muligt, at flere af dem ere over
drevne. Vist er det, at det lykkedes de Geer at forstærke
Thyssens Flaade, saa at den nogen Tid efter kunde seile ad
Østersøen til.
Christian den Fjerde beredte sig til et nyt Angreb paa
Svenskernes Flaade i Listerdyb. Den 3 Juni lagdes Planen til
det ved Flekkerø1), han havde en Flaade paa 17 Skibe, store
og smaa. Slange fortæller, at Thyssens Flaade efter det sidste
Slag seilede tilbage til Holland, og Garde formoder, at Kongen
først, da han kom til Listerdyb, erfarede, at den var borte.
Noget sikkert vides dog ikke herom; det er intet Sted fortalt
aldeles klart og tydeligt, at Thyssen gik med hele sin Flaade
tilbage til Holland efter Slaget den 24 Mai. Heller ikke lader
det sig bestemt afgjøre, om de forskjellige ovenfor meddelte
Efterretninger om Optøierne mod Louis de Geer i Amsterdam
angaa de samme Begivenheder, eller de angaa flere, der ere
indtrufne til forskjellig Tid, nogle omtrent den 9 Juni, andre
omtrent den 19 Juni. I Gazette de France, 1644, No. 79,
skrives i en Meddelelse fra Hamborg den 21 Juni (ny Stil), at
Kongen af Danmark endnu laa under Norge og Admiral Thys
sen i Listerdyb. Den første Efterretning er urigtig; men det
er forklarligt, at man endnu ikke den 21 Juni (ny Stil, den 11 Juni
gammel Stil) har vidst i Hamborg, at Kongen var gaaet under
Seil fra Norge. Den anden Efterretning kan snarere være rig
tig; thi det synes underligt, at man i Hamborg ikke skulde
have vidst det, hvis Thyssen allerede den 25 Mai eller Da
gene derefter havde forladt Listerdyb og var seilet tilbage til
Holland. Hvis Kongen ikke har angrebet Thyssen, kan det
maaske forklares ved, at han har faaet Underretning om, at
2) Denne Plan er omtalt af Garde.
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den svenske Flaade var løben ud fra Stockholm, saa at han
maatte skynde sig til Østersøen med sin Flaade, i hvilken hans
største Skibe fandtes. Den hollandske var maaske dels splittet
ad, dels ikke endnu færdig til at løbe ud, saa at der ingen
øjeblikkelig Fare var at vente af den. Den 24 Juni var Kon
gen i Kjøbenhavn, maaske ogsaa nogle Dage tidligere; den 1
Juli stod Slaget paa Colbergheide.
I et lille Flyveskrift, som er trykt i Kjøbenhavn den 18
Juni 1644: »Extract af nogle wisse oc Sandferdige Skriffuelser«
(4°, 2 Bl.), læses en Meddelelse »Aff Glyckstad den 8 Junij«:
«Den 6 Junij er H. K. M. igien kommen ved en Recontre
med de Svenske Hollænder. Skibe vdi Lister Dyb, huilcket icke
hafuer giffuet en ringe Treffen paa begge sider, Mens Gud oc
Lycken Hialp, at hans Kongl. M. bekom vdi samme Skibsfecten
14 aff de Svenske Hollænder Skibe, foruden 7, Som bleffue
skut til Grunden med alle; De andre, som berettis, bleffue
ocsaa meget skamferede oc igiennem skutte, som dog vndkomme, hvor om videre med det første.«
I »Sandferdige Aviser hvorledes den Stad Itzehoe afif Graflf
Pentz er indtagen, . . . item den anden Skibsfectung, som er
skeed udi Lister Diub, Kbh. 19 Juni 1644« (4°, 2 Bl.), læses:
»Aff Krempe den 5 Juni. Hans Kong. Maytt. Galleot er, Gud
skee tack, lyckelig her for Glyckstad kommen igien, Capiteinen
der paa hafifuer refererit til Brunsbyttel for H. Oberste Claus
von Alefelt, at Slactningen til Søes, imellem hans Kong. Maytt.
oc den Svenske Hollandske Flott skal være lyckeligen, Gud skee
tack, affgangen, idet skal 7 afif de Svenske Skibe være skut i
sencke oc 14 aff K. M. taget til fange, Resten hafifuer salverit
sig til Holland.«
Hvis disse Efterretninger ere sande, skal altsaa Kongen selv
den 5 eller 6 Juni have været i Fægtning, med Thyssen, og det
maa have været en forfærdelig Fægtning, siden Thyssen har
mistet 21 Skibe, det var næsten hele Flaaden. Den hele Efter
retning er vistnok en saakaldet »Avis-And«; thi der kjendes
ingen andre sikkre Vidnesbyrd om et saadant Slag, navnlig ikke
paa den Tid. Det maa være Slaget den 24 Mai, der er tænkt
paa; Efterretningen om det er da voxet betydelig paa Veien
fra List til GlykstaH og Krempe.
Spørger man, hvilken Kilde Slange har benyttet og har
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hentet sin urigtige Fremstilling fra om at Christian den Fjerde
den 24—25 Mai har været i Slag med Thyssen i Listerdyb, og
hvilken hans Kilde er til hans Fortælling om Tumulter, som
skal have reist sig i Amsterdam, Hoorn og Enckhuysen imod
de Geer, fordi hans Flaade havde lidt saa meget, saa er Sva
ret ikke vanskeligt. Han har benyttet, foruden den her først
nævnte danske Relation, Boeclers Historia belli Sveco-Danici,
som udkom i Strasburg 1679. Da Boeclers Beretning (S. 222
—27) — foruden Slange — endnu er Kilden til svenske For
fatteres meget partiske Skildringer af Kampen i Listerdyb 1644
(f. Ex. Fryxells)1), er det Umagen værdt at gjengive den i
dansk Oversættelse:
»Henrik Gøritzen, Chef paa Viceadmiralskibet, seilede (den
3 Mai)2) med 18 Skibe ud af den hollandske Havn, Modvind
førte ham ind i Elben, men han naaede dog til Listerdyb, og
ventede ved Ribe Admiralen over hele FlaajJen, Mårten Thijsen;
han stødte snart med sit Admiralskib og 14 Skibe til Gøritzen.
Thijsen havde en Sammenkomst med Thorstenson og fik af
ham 800 Bøsseskytter, commanderede af Oberst Lohausen, om
bord paa Skibene. Thorstenson befalede, at han skulde seile
om Skagen, seile forbi Aalborg og forene de Skibe, som vare
samlede der, med dem, som han havde samlet i Aarhus; derpaa vilde han selv søge til Aarhus, og, naar Flaaden havde faaet
Soldater ombord og Skibenes Antal var blevet forøget, vilde
han gjøre Landgang paa Fyn og fordrive Fjenden. Men denne
Plan forstyrrede Kongen af Danmarks Skibe, idet 9 af dem,
som havde indesluttet Gothenborg, viste sig ved Skagen for
de hollandske Skibe, som krydsede der, medens de øvrige ved
Listerdyb ventede paa god Vind. Disse fik Dagen efter hine
uhyre store Skibe at se (eximiæ illæ vastorum corporum moles).
Admiralen over den svenske i Holland leiede Flaade besluttede
strax at angribe, kun Viceadmiralen og det Skib, som havde
tredie Rang, fulgte ham. Disse tre smaa Skibe (naves modicæ)
udholdt nu en heftig Kamp uafbrudt i 5 Timer med hine mæg
tige Skibe. Fjenden havde allerede trukket sig tilbage, da han
mærkede, at de øvrige hollandske holdt sig tilbage og svigtede
Admiralskibet. Saa gik Fjenden atter tøs paa ham (o: Thyssen).
’) Fryxell, Beråttelser ur svenska Historien, VII, S. 269—70.
*) Datoerne ere hos Boecler anførte i Marginen.
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Hans 2 Kampfæller frelste ham kjækt, skjøndt hans Skib alle
rede var omringet og havde lidt meget, og Fjenden blev atter
nødt til at trække sig tilbage. I denne Kamp faldt Oberst Lohausen, en Lieutenant, 2 Fændriker og 30 Menige. Nogle
Dage efter saa man igjen først 13, dernæst 17 danske Skibe i
Havet, den hollandske Flaade besluttede at blive i Havnen ved
Listerdyb. For at forsvare den, lod Thorstenson 2 Batterier
kaste op paa Kysten og han lod 150 Ryttere holde Vagt der.
Men da han (den 24 Mai) saa, at 11 Danske Skibe lagde sig
udenfor Havnen, og frygtede for, at, hvis man ventede, flere
vilde komme til, gav han Ordre til Slag, og han befalede, at
hvis de seirede, skulde de holde tilhøire, bringe de i Aalborg
samlede Skibe igjennem Sundet og møde den svenske Flaade,
der kom fra Østersøen; bleve de overmandede, skulde de gaa
tilbage til Vlie, og, naar Skaden var udbedret, atter tænke paa at
seile Skagen rundt. I 2 Dage (den 25 Mai) beskjød man hin
anden, en Storm hindrede dem i at nærme sig hinanden, og
skildte dem tilsidst ad; tre Brandere kom paa Grund, to fik
Masterne kløvede. Baaden paa Admiralskibet blev ramt af en
Kugle og sank. Da man havde besluttet at søge tilbage til
Vlie for at hente Vand, reparere, proviantere og sørge for de
Saarede, opstod et voldsomt Oprør af Søfolkene. De fleste for
lod Skibene og gik hjem, i Amsterdam, Hoorn og Enckhuysen
gjorde de Spektakler imod Louis de Geer, hans Commissionærer
og Skibseierne (multa prælicenter conabantur), indtil de værste
Urostiftere ved Øvrighedens Hjælp bleve fængslede. Disse Men
nesker, som mere vare vante til Kofardi- end til Orlogsfart,
vare bievne forskrækkede over Søslagets Rædsler og de store
danske Skibe, som de Geers ikke kunde nærme sig ustraffet.
Da de Matroser, som vendte tilbage til Vlie, mødtes af deres
Hustruer, begyndte Spektaklerne paany, de klagede hæftig over,
at de vare bievne narrede af de Geer og givne Døden i Vold
(cladi obiecti). I begge Slag var der ikke dræbt mere end 13,
flere havde mistet Lemmerne og vare bievne saarede. Idet
man havde skyndt sig med Flaadens Udrustning, havde man
begaaet en Feil ved at antage Capitainer, der ikke vare øvede
nok; nogle af dem bleve afskedigede af Thijssen, fordi de med
Skam havde svigtet i det første Slag.«
Sammenlignes denne Fortælling med de ovenfor givne, vil
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det let ses, at Boecler i Skildringen af Slagene er i høi Grad
upaalidelig. Det lader sig, som sagt, endnu ikke med Sikker
hed afgjøre, om Thyssen med hele sin Flaade vendte tilbage
til Holland, for at faa den forstærket, eller om han kun har sendt
nogle Skibe tilbage og selv er bleven i Listerdyb med Resten.
Vitorio Siri, den franske Bistoriograph, fortæller rigtignok1), at
Mårten Thyssen, efter at være slagen.ved Ribe, indfandt sig
paany fra Holland i disse Vande med 14 private Skibe.
Men Siri er meget upaalidelig i sine Meddelelser om Begiven
hederne i Listerdyb, man kan ikke godt stole paa ham.
Endnu skal tilføies, at den hollandske Forfatter, de Jonge,
som har skrevet et meget anset Værk om den hollandske Ma
rines Historie, ikke med et Ord omtaler Martin Thyssens Sam
menstød med den danske Flaade i Listerdyb i Mai 1644. Der
imod fortæller han2), at Mårten Thyssen i October samme Aar
vandt en glimrende Seier over den danske Sømagt, »ved hvil
ken han selv steg i Ære, ved hvilken de nederlandske Søfolks
Berømmelse paany voxede, og det nederlandske Søvæsens An
seelse mere og mere befæstedes i Norden.« Som bekjendt
var det ikke Mårten Thyssen, som vandt Slaget ved Femern,
men den svenske Admiral Carl Gustav Wrangel; Hovedstyrken
i den svenske Flaade var svenske Skibe, om de end i Antal have
været færre end de smaa hollandske. De Jonge kan vist med
Rette tilskrive Thyssen og hans Skibe en smuk Andel i Seiren,
men han har ikke Ret. til at slaa en Streg over Wrangel og
den svenske Flaade. Han er Patriot til det Yderste, men det
gaar saa ud over den historiske Sandhed.
x) V. Siri, Mercurio, Tomo IV, Parte seconda, Casale, 1655, S. 89 og 114.
s) De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, Tweede Druk,
I, S. 388.
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Et bidrag til Griffenfeldts fængselshistorie.
Meddelt af A. D. Jørgensen.

Stormegtigste Konge,
Allernaadigste Arve Herre.
Saasom dend høybedrøvede Mand Peter Schumacher, Gud
hædre det, nu Moxen i 21 aar har voren een Elendig Fange,
for huis Allernaadigste forundte aarlige Deputat imedlertiid, til
sit Lives Ophold, Allerunderd. Tackes; Mens som hånd over
12 aars tiid af Eders Kongl. Mayst. icke har erl^nget noget til
Klæder oc anden deslige fornødenhed; da effter at hans goede
Sal. Moder oc Broder nu er i Herren hensovede, oc ingen af
sine Blodsforwandte her paa Stæden nu mere er end ieg;
Saa foraarsages ieg af Christelig Condolence med denne min
Allerydmygigste Supplication for Eders Kongl. Mayst. Allerunderd.
at indkomme, derhos udj Allerdybeste Underdanighed Bedende,
Eders Kongl. Mayst. som een Mild oc Naadig Landsens Fader,
Vilde Allernaadigst behage at Anbefale, at hannem ved denne
haarde oc Kolde Windters tiid nogle penge Allernaad. maate
Ordineres effter Eders Kongl. Maysts egen goede Behag, til
hans Ulden og Linnen Klæders høye fornødenhed (som hånd
der paa Stæden meget høyligen behøver, saa lenge det Gud oc
Eders Kongl. Mayst. Allernaad. behager) oc at hånd derover
maatte sielver disponere til at lade forferdige hues hånd deraf,
endten udj det eene eller andet kunde Nødigst behøve. Slig
store Naade vil dend Alsommegtigste Gud Eders Kongl. Mayst.
sambt sit Kongl. Arve Huus med. Tusendfold Welsignelser igien
Belønne, oc beder i allerdybeste Ydmyghed, at Eders Kongl.
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Mayst. denne min Allerunderd. Ansøgning paa overn. min
Søster Søns wegne i ald Kongl. Mildhed oc Naade vilde ansee,
oc der paa een Naadig Bønhøring med et Glædeligt Svar forunde.
Forblivende til Døden
Eders Kongl. Mayst.
Tropligtschyldigste Arve Undersaat
oc Tienner
P. Motzfeldt.*)
Kiøbenhafn dend 14 Januarij
A^ 1697.
Andragendet er akteret med følgende kopi:

Edle Hr. Commissaire og Toldforwalter.
Saa som hans Kongl. May13 allernaadigst har bevilget at
Toe hundrede Sldlr. til Peter Schumachers Kleder og anden
deslige fornødenhed deroppe schal betales, Da vilde hr. Com
missaire giøre dend anstalt og ordinere samme 200 Sdlr. af
Toldens indkombster, at de til ommelte Schumachers Kleder
blifver leverit, huorpaa tages Commendantens Attest, at samme
toe hundrede Sldlr. dereffter udj hans Regb. til udgift Karid passere.
Forblifuer
Rente Cammerit
Hr. Commissaire
dend 27 December
Tienstwilliger
1684.
P. Brandt.
Kongens resolution er sålydende:

Hertil maa Toe hundrede Slettedaler betales, som Voris
Geheime Raad Os Elschel. Herr Christian Siegfrid von Piessen
paa allerunderdanigst ansøgte maade til de fornødene Klæder
haver at forordne. Givet paa Voris Kongl. Residentz udj Kiø
benhafn den 16 Januarii A^ 1697.
Christian.
C. S. v. Piessen.
(Efter originalen i rentekammer arkivets resolutionssamling.)

*) Griffenfeldts moder, Marie Motzfeldt, var en søster af denne Peder M.,
købmand, og fra 1684 tillige rådmand i København.
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Undersøgelser øm Københavns ældre førheld
af O. Nielsen.

I.
Hvad var København på biskop Absalons tid?

21 okt. 1186 udstedte pave Urban III stadfæstelsesbrev på
den gave, som erkebiskop Absalon havde meddelt Roskilde bispe
stol, af det gods som kong Valdemar havde givet ham, nemlig
borgen i Havn, som han dog skulde beholde sin levetid, selve
byen Havn, Utterslev med alt dens tilliggende gods nemlig
Serrislev, Solbjerg, fivanløse, Vigerslev og Valby1), et bol jord
i Brønshøj3}, Emdrup8), Gentoftegård med alt dens tillig
gende4), Mørkhøjgård5), Bagsværdgård6), Virumgård7), Høster’) Utterslev har altså været en hovedgård med tilhørende bøndergods.
1 bispens jordebog fra omtrent 1370 (SRD. VII; s. 58, 101—102) omtales
dette gods således, at Utterslev bestod af 9 bol jord, af hvilke 3 til
hørte hovedgården og det øvrige 7 gårde. Hvanløse omtales ikke, der
imod ejede biskoppen 8 bol jord i Serrislev, (de andre 3 bol i byen
tilhørte erkedegnen i Roskilde), hele Solbjerg, der bestod af 8 bol og
den deraf dannede by Nyby, der havde 3 bol, 6 bol i Valby, hvor de
andre 2 tilhørte Roskilde kanniker, 3 bol i Vigerslev, hvor det fjerde
tilhørte erkedegnen i Roskilde.
*) If. biskoppens jordebog 1370 s. 58 ejede biskoppen der 1 gård, der
bestod af 1 bol jord.
•) If. jordebogen 1370 s. 58 var det hele byen, der bestod af 2 bol jord
og 1 mølle«
4) If. jordebogen 1370 s. 58 havde biskoppen her 6 bol jord, men der
nævnes ikke nogen hovedgård.
8) If. jordebogen 1370 s. 58 havde biskoppen her 2 bol jord.
•) If. jordebogen 1370 s. 59 ejede biskoppen da hele Bagsværd, men de
2 gårde var købte i senere tider, den ældre ejendom var en hovedgård.
7) Jordebogen 1370 s. 56 nævner Virum by som tilhørende biskoppen, men
beskriver den ikke nærmere.
Danske Samlinger. VI.
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køb1), Ovre2) (Hawerthi, Awerchio: Aworthæ, der da endnu ikke
var delt i Ovre øvre og ydre, Rødovre og Hvidovre), Borgby (på
Amager3)) og Nærum4). Af dette gods lå noget i Lynge og
Smørum herreder, men det bestod i det væsenlige af den sydøst
lige halvdel af det gamle Støfnæs herred, det nuværende Sokke
lunds herred5).
Det er sandsynligvis straks efter at Absalon havde begavet
Roskilde bispestol, at han fik pavens stadfæstelse derpå; der
imod omtirfes det iniét sted, når han fik denne' gave af kong
Valdemar. År 1167 hærjede Erling Skakke og Orm Kongsbroder med en norsk flåde de danske kyster og styrede tilsidst
mod København, hvor Absalon på stranden tog imod dem med
en skare Sælændere, efter en sejrrig fægtning hindrede dem i
landgangen og tilsidst sluttede forlig med dem. Samme År,
fortæller Sakse, opførte Absalon på en ø en borg forat hindre
fjendtlige flåders anfald og ydede med den ringe fæstning fædx) lf. jordebogen 1370 s. 56 tilhørte denne by, der var 2 bol jord , helt
biskoppen
*) Af jordebogen 1370 s 65 fremgår det ikke klart, om både Aworthæ
øfræ og ydræ tilhørte biskoppen helt, men da biskoppen i den første
havde 4l/a og i den sidste
bol jord> så kunde det vel nok tyde
derpå, idet den sammenlagte sum bliver 6 hele bol. Sagen er dog tvivlsom.
8) lf. biskoppens jordebog 1370 s. 103 tilhørte alle byerne på Amager da
biskoppen, nemlig Sundby vester, Sundby øster, Magleby lille, Magleby
søndre, Tømmerup, Kastrup, Tårnby, Ullerup, Viverup og »Utlundæ«.
Dragør synes da ikke at have haft faste beboere. Om Tårnby (Thornby)
hedder det, at her er 4 bol, af hvilke 1 hører til biskoppens gård, der
i alt havde 4 hol, der fordum lå til Borgby. Heraf ses, at Borgby er
lagt sammen til 1 gård, der formodenlig senere blev den kgl. ladegård
på Amager.
4) lf. jordebogen 1370 s. 57 havde Næram 5 bol jord, der helt var bi
skoppens.
5) Benævnelsen Støfnæs, Støffns, Støffuens herred forekommer til henimod reformationen, da »Sokkelunds herred« ved den tid bliver alminde
ligt, men dette sidste findes dog allerede 1349. Der er imidlertid den væ
senlige forskel, at medens der både kunde siges, at gods lå i Støfnesherred
og at der toges tingsvidne på Støfnesherreds ting, så vil man aldrig i
den ældre tid finde, at gods lå i Sokkelunds herred, men nok at noget
foregik på Sokkelunds ting (se Rørdams kirker og klostre tillæg s. 11
■ in placito Stocchælundæ scotasse« 1349, og s. 45 •herresfoghet pa
Zokkelundz thing« 1445). Det er således tydeligt, at Sokkelund var
tingstedet, Støvnes betegnede hele distriktet. Som det ses, var Sokke
lunds ældste navn Stokkelund.
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relandet umådeligt gavn. 1171 var borgen færdig, ti det om
tales da, at Absalon ved Stevns klint opsamlede alle glatte
stene, der var skikkede til at kaste med, forat bruge dem til
forsvar af den borg, ban havde anlagt i København, og med
denne ladning kom han til borgen, hvor han gik i bad. Her
hørte han, at folk, der stod udenfor badstuen, talte om, at de
så et sørøverskib komme nord fra, og, skønt han kun var halv
færdig, iførte han sig dog i en hast klæderne, ilede ned til
skibet, der endnu lå tiltaklet i havnen, og för ledsaget af sin
staller Niels, der førte et andet skib, afsted, fangede sørøverne,
lod deres hoveder afhugge og sætte på stager. på borgens
mure, hvor Sælænderne kort i forvejen havde fæstet andre sø
røveres hoveder. Da erkebiskop Eskil 1178 forlod Skåne forat
drage til Frankrig, tog han først til Københavns borg (eastellum),
hvor Absalon behandlede den gamle, svagelige mand med stor
venlighed og ledsagede ham på sit eget skib til Slesvig. Da
Absalon 1180 blev fordreven fra Skåne, rådede man ham til
at skjule sig, men han svarede, at det ikke var hans sæd at
krybe i skjul, men at det var ham hæderligere at begive sig
til den borg, han havde i Sæland1).
Af den måde, hvorpå Sakse omtaler borgen i København,
synes det at fremgå, at både 1178 og 1180 var borgen Ab
salons ejendom , og 1171 var den det formodenlig også, ti
Absalons staller Niels synes da at have ophold her, og han er
sandsynligvis den samme som den, der i pavebrevet 21 okt. 1186
kaldes hans borgfoged (castellanus), der også havde erhvervet gods
til ham8). Man må endog være tilbøjelig til at tro, at det alle
rede er før 1167, at Absalon har fået denne gave, ti Sakse omtaler
anlæget af borgen og Absalons forhold dertil lige fra begynd
elsen, som om det er ham, der har al del deri, og kongen
intet havde dermed at gøre, hvad denne dog nødvendig måtte
have, når den var opført på hans grund. Det var også 1167,
at Esbern Snare byggede Kalundborg, og den nævnes også fra
den ældste tid af som hans ejendom. 1170, som det synes, fik
Absalon i mageskifte af Esrum kloster 2 bol jord i Gentofte
og tredje delen af Ordrup, der nylig var bleven anlagt8) (sand*) Saxo ed. Müller s. 809, 888—89, 918, 936.
’) 1293 forlenedes biskoppens staller med København (Københavns dipi. s. 33).
*) Tborkelins Diplomat. I, 22. Brevet er udstædt, før han blev erkebiskep (1178).
19»
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synligvis afryddet skav), og dette kan indeholde et fingerpeg
på, at Absalon allerede da har ejet gods her, som han øgede
vbd dette iriageskifte. Rimeligvis har kongen da ikke givet
Absalon borgen i København, men med byen tillige holmen,
hvorpå borgen siden opførtes, formodenlig med det formål for
øje, at han skulde bygge den til landets forsvar.
Men hvad var da byen Havn på den tid? I pavens stadfæstelses
brev kaldes den villa og dette kaldes den også senere, da den be
vislig var, hvad vi nu kalder købstad (f. e. 1253 og 1294 i Køben
havns Dipi. Nr, 14, 15, 36), men i stadsretten af 1254 kaldes
den civitas og oftest siden. En købstad kaldtes på den tid sædvanlig
i diplomer civitas (Ribe 1193 i »Ribe oldemoder« s. 2, 3 osv.,
Århus 1207 i Thork; dipi. I, 87, Slesvig i stadsretten (1188—
1202) i Thorsens udgave s. 3 og i et diplom af 1196 i SRD.
VII, 323, Flensborg i den ældste stadsret givet af Sven Grade
i Thorsens udgave s. 123, Åbenrå 1335 i Thorsens udgave af stadsretters. 155, Roskilde 1247 i Københavns dipi. s. 7); men skønt
dette er reglen, finder man dog benævnelsen villa om køb
stæder, uagtet der ellers derved forstås landsbyer (1135 villa
Kælby, uilla Alabach, uilla Getæsbu, 1158 uilla que dicitur
Wixebodhe1) osv.) Således kaldes Nestved både 1135 og 1270
viMa^), ligeså Randers i et kgl. privilegium af 1311, Kolding
1327*), så der ikke kan uddrages nogen slutning af, at Kø
benhavn kaldes villa. Hvor Sakse første gang omtaler Køben
havn, kaldet han den • vicus qui mercatorum portns nominatur<*. Når vi undersøger, hvad han forstår ved vicus, da fin
der vi, at det er landsbyer som Ramløse, Ramsø, Boslunde,
fløje Tåstrup ogUdesundby i Sæland, Skærup i Jylland, Hvideby
ogGlumstrup i Skåne og »Wisingus vicus« (formodenlig Vis
torp) i Fyn, der nævnes således. Større landsbyer, fortrinsvis
dem, der ender på — sted, og mindre købstæder kalder han
op pi dum, som Sigersted, S ød erup, Alsted, der også kaldes
villa, Slangerup, der også kaldes ruralis villa, Lejre (S. 89),
Helsingborg, (Helsingimi, Helsinge oppidum, s. 660, 938, 941),
Vordingborg (s. 954), Kalundborg (s. 347), Slesvig (Sle oppil) Thorkelins Diplom. I, 5, 13.
’) Tirøifcelio I, 6. SRD. V, SIS.
" •) Rpedavingesgl. Love V, 276, 301.

dum s. 378, men kun i det mytiske kvad om Bråvallaslaget)
ligesom Sigtun, Falun og Bergen. Villa bruger han kun om
Jelling (s. 163), Stangby og Viby1). Stiftsstæderne nævner han
som oftest uden noget tillæg, idet han forudsætter bekendt,
hvilken stilling de indtog, men han vilde formodenlig kalde
dem civitas (Jfr. Arusiensis civitas s. 739). Ved urbs forstår
Sakse borg : Oldenborg oversætter han antiqua urbs, Sarpsborg
Sarpa urbs, Kalundborg Kaltinda urbs, Vordingborg urbs Orthunga (s, 808), Helsingborg Helsingorum urbs, skønt de 2
sidste også kaldes oppidum; men her skal formodenlig gøres
forskel pi borgen og den vediiggende by, hvis ikke den om
stændighed, at der siges om Kalundborg s. 347, at den var
»oppidum ab Hesberno constructum«, tydede på en aammenblanding. Når der s. 962 tales om. Lundensis urbs, da er her
også tale om den befæstede by Lund eller borgen; om det
samme er tilfældet ved urbs Ripa s. 901 og Ripensium urbs
s. 903, fremgår ikke tydeligt, men det er det rimeligste; at
fremmede byer som Dublin, Duna,. Coscoa kaldes urbes, tør
vel ikke betegne noget nærmere, men er aldeles i samklang
med nordboernes tilbøjelighed-til at sætte: borg som-endetillæg
til udenlandske byers-nævne, f. e. Lundunaborg og Rnmaborg,
London og Rom*). Heraf fremgår, at Sakses »vicus qui merc ato rum portus nominatiw« må oversættes ved »den landsby,
der hedder Købmannebavn«, og når han omtaler,: at Absalon
fæstede sørøvernes hoveder, på murene af Absalons »urbs«. (Ab*
salonicæ urbis moenia), forstås derved borgens mure.
Medens Absalon var erkebiskop (1178—1201), stadfæstede
han en. forening mellem Københavns sognemænd og deres
præst, hvorved tredje delen af korntiendew (altså kirketienden)
henlægges til Frue kirkes opbyggelse og! prydelse,, og i dette
giver en bestyrkelse mere, for hvad her er fremført,! idet det viser,
som Dr. H. Rørdam *) bar bemærket, at København var en .ager*) I Middelaldrens Diplomer skarer villa til (landsby og,oppidum til torp,
jfr. Pavebrevet i SRD. VI, 156 villam dp Lyngby Lilise cumoppido adlacente vocabulo Vberop.
' ‘
‘
■
*) Om andre tilfælde, hvor urbs må forstås som borg, se min udgave af
Ribe oldemoder s. XIV.
*) Københavns kirker og klostre s. 8. Rørdam håi med sædvanlig grun
dighed udredet de vanskeligheder, som omtalte tiendeforenings for
vanskede form frembød. Jfr. sammesteds s. 377.
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dyrkende by og at den kun da havde 1 sognekirke. At Frue
kirke allerede har været til før den tid, men da har fået sin
bygning af træ ombyttet med en af sten, som Dr. L. Helveg
i sin kirkehistorie før reformationen I, 491 mener, kan være
meget sandsynligt. Når sidstnævnte forfatter imidlertid fast
holder1), at København på den tid må have haft flere sogne
kirker, da lægger ban navnlig vægten på, at kapitlet allerede
omtrent 1209 blev oprettet af Absalons eftermand på bispe
sædet i Roskilde Peder Sunesen, biskop 1191—1214, og at
en sådan indstiftelse maatte være grundet på flere kirker i
byen selv. Der vides imidlertid intet andet om kapitlets op
rettelse, end hvad der omtales i et andragende fra biskop
Joakim Rønnov til Fredrik I, at biskop Peder af Roskilde
»haver funderet 6 kannikedømmer udi samme kollegiatkirke på
de sognekirker udi byen og nogle udenfor« 2), så dette vidnes
byrd ikke er af de aller pålideligste og måske kan have hen
tydning til forholdet i en lidt senere tid. 1313 havde kapitlet af
landsbykirker Amager o: Tårnby, Brønshøj og Rødovre; de 2
første af disse var netop dem, som Absalon 1193 fik pave
lig tilladelse til at beholde i sin levetid, foruden kirken i
Havn.
Pavens brev herpå har fremkaldt endel opmærk
somhed, da det var fejlfuldt aftrykt hos Thorkelin efter en af
skrift; men i originalen står aldeles sikkert8): ecclesiam de
Hafn et de Brunshoga et de Amabe, quas prius castro assignaueras, tue prouisionf regendas committimus; altså: »kirken i
Havn, [kirken] i Brønshøj og [kirken] i Amager«, og af dette
udtryk kan ikke ses rettere, end at det indeholder bevis på, at
København ligesom Brønshøj og Amager 1193 hver endnu kun
havde 1 kirke. Afgørende synes også tiendeoverenskomsten
at være, idet alle Københavns indbyggere efter den ydede
korntiende til Frue kirke og ikke til andre kirker; hvis byen da
havde haft flere kirker, måtte der nødvendig have været tale om,
at disse også skulde have denne indtægt. Det synes således at
være en afgjort sag, at København, i ethvert tilfælde da Absalon blev
erkebisp 1178, kun havde 1 kirke, idet vi ikke som aldeles uimod*) Kirkehist. før Reformationen I, 491. 11, 1039.
*) Rørdam a. s. s. 39.
*) Københavns Dipi. s. 3.
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sigeligt vil fastsætte dette forhold for 1193, da beviset her måske
kunde rokkes og der intet datum er for tiendeforeningen.
Formodentlig har Absalons borg og hans ejendomsret over den
nærliggende landsby med den fortrinlige og nu sikre beliggen
hed, idet vi må tænke på, at en åben købstad uden beskyttel
sen af en borg på hine tider ikke vilde kunne bestå mod sø
røvernes anfald, fremkaldt en hurtig bebyggelse afgrunden, og
de mange år fra 1167 til den tid kapitlet blev oprettet, for
modentlig over 40 år, kan meget godt give tid både til anlæg
af en købstad og dennes fremvækst, så den har kunnet få 2
eller 3 ny kirker i de sidste år af dette tidsrum, da denne tid
netop var den, der fremkaldte massen af kirkebygningerne i
Danmark.
Den berømte norske historieskriver P. A. Munch har i
nordisk Universitets Tidsskrift II. 24 flg. påvist, at erkebiskop
Absalon aldrig har haft andet navn og navnlig ikke heddet
Aksel, og at borgen i København aldrig kan have heddet
Akselhus, men altid i den ældste tid kaldes castrum de Hafn.
Videre mener han af udtrykket hos Sakse »mercatorum portus«
at kunne slutte, at stedet allerede før borgens anlæg har heddet
Købmannehavn , medens det i daglig tale kaldtes Havn, som
også er dets navn i anledning af den første begivenhed, i for
bindelse med hvilken det nævnes, nemlig da Magnus den gode
sidst i 1043 eller først i 1044 her overvandt Sven Estridsen.
Han slutter videre, at de købmænd, hvorefter havnen havde
navn, ikke var bosiddende, men efter oldtidens sæd rejsende,
der til visse tider samledes her til et større marked. Nogen
fast købstad mener han ej heller her har været før borgens anlæg.
Til dette kan vi aldeles slutte os, men naar han dernæst opstiller
den mening, at da det over hele norden navnkundige Haløre
marked kun nævnes i sagaer, men ikke i danske historiske
mindesmærker, det derfor i Danmark har haft et andet navn,
og da Haløre så godt som ikke nævnes i sagaerne fra den
tid, København begynder at træde frem, kommer til den slut
ning, at Haløre marked stod ved København og havde navn
efter Hevshalen her, hvorved Københavns navnkundighed altså
går tilbage til den grå oldtid, da kan vi ikke følge ham heri.
Munchs fremstilling om Haløre er fulgt af flere nyere, ja endog
gået over i skolebøger. Den væsenligste Indvending herimod er vel
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støttet på oplysninger, som han ikke var i besiddelse af, men
der er dog også adskillige bemærkninger at gøre til hans bevisførelse og navnlig i anledning af, at han af udtrykket i
Sverres saga, hvor Haløre nævnes sidste Gang ved 1196, »var
der marked og købstad«, finder bevis på, at der da var en
anlagt købstad; dette kan aldeles ikke ligge heri, idet man må
oversætte kaupstadr ved handelssted, et sted man handler på,
altså som enstydigt med marked; dette har udentvivl dengang
endnu været dette ords eneste betydning. Revshaledybet om
tales i sagaerne ved 1257»i Refshaladjupi*, og det vilde
være underligt, hvis der var et særegent navn, somi Islænderne
brugte og som ikke her blev anvendt. Idet Munch tiUige
mener, at havnen i Helsingør, hvortil man hidtil havde plejet
at henlægge det gamle Haløre, ikke afgav så tryg en havn for
den store »Øreflåde« , der mødte på markedets tid, som den i
København, så tænker han ikke på, at de andre store handels
pladser i Øresund, Skanør, Falsterbo, Dragør og Hvidøre ikke
udkrævede nogen sådan stor havn af første rang som den i
København. Og med Hensyn til disse sidste , hvoraf dog
Skanør nævnes i sagaerne, så træffer man ej heller dem om
talte hos Sakse og håns samtidige, og deraf kan dog ikke
sluttes, at de ikke har været til på den tid, eller har ændret
navn; grunden til, at Haløre marked ikke senere nævnes i
sagaerne, må formodenlig nærmest være den, at ukendte for
hold har virket dets ophør, og navnlig kan sildestimerne, da
fiskeriet dengang formodenlig som senere var det egenligs ophav
til markederne i Øresund, hiave søgt andre steder hen, hvor da
marked er blevet holdt i det gamles sted. Ålt dette vilde
imidlertid ingen videre betydning have, hvis der ikke netop
kunde paavises et bestemt sted Haløre, og det ikke ved Køben
havn men i det nordlige Sæland ved Øresundets begyndelse9}.
’) Fnm. s. X, 81.
•) Samlingen af oplysningerne herom fra det 16de årh. skyldes vor tidlig
tabte ven og medarbejder Anton Petersen, der med den atrættelighed,
der var ham egen, i flereår havdesin opmærksomhed henvendt herpå.
Det var ikke længe før hans død, at vi ved hans udgave,af dokumenter
til Kronborgs historie i Danske Samlinger 5te Bind talte om s. 157 at sætte
en bemærkning herom, og imellem hans efterladte papttéfftøy kgl. Saml.
372 h. i fol.) findes udkast til en afhandling om dette emne.
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I de Bidrag til Kronborgs Historie, som A. Petersen med
delte i Danske Samlinger V, findes S. 157 omtalt 2 kgl. breve
af 8. maj 1583, et til lensmanden på Kronborg, Joban
Taube, at der skulde graves en grøft fra møllehuset: ud til
stranden, og et andet til tolderne om at betale en sum penge
for den grøft ved Hallore, hvor det ny møllehus skulde bygges
op ud til stranden. Man skulde efter dette nærmest antage,
at dette Hallore lå ved Kronborg, men der vilde iøvrigt intet
være i vejen for, at det lå andetsteds i Kronborg len, som
Johan Taube havde under sig. Og efterse vi da den jordebog,
der ligger ved Lenets regnskab for 1582—83, da finder vi under Sø
borg sogn følgende: »Holere: Claus Hannsenl thønne siildt. Jenns
Basse 1 thønne siildt. Matz Thecker 100 flønnder. Holere
mølle: Oluff Søffrennsen 18 pund mell. Her paa er tingswidne,
at thenne mølle haffuer werit øde paa thedt sietthe aar«. Da
vi således er komne stedet nærmere, kan vi også finde det
nævnt i en ældre tid, idet det hedder i den »fortegnelse over
rige mænd« o: skattelister for flere herreder i Sæland, hvoraf
noget er trykt i Ny d. Magazin VI. 230—34, der er fra Kristjern lFs tid1): »Thette er kronnenns møller: Jørghen i Holere
mølle ijc marck, Jep møller i Roghe mølle jc marck, Per Smed
i Piffue mølle jc marck«. I den synsforretning 1681, der gik
forud for matriklen, findes navnet ikke i den skikkelse, det
havde i det 16de årh., men således: »Hullered: 3 landgilde
huuse, beboes aff eftherskreffne osv. bemelte huuse haffuer
huer end kaallhauge saa och end indluckt tofft kalis Huuleres
bauge, som de bruger tiilsammen. Holzhuuse: 1, N. N. en kaalhauge. Marcheskellet strecker sig westen till Muncherups eng
hauge, norden till Lille wang, østen imod Droningens mølLe,
synden imod aaen. Haffuer offuerdrifft ude {>aa strandbackerne
vdj Leye skoufs offuerdriff, huorudi huer aff forschreffne 3
mend vdj Huulerøed for et høffders græsning er taxerit. Ingen
fiskeri, uden de iblant med deres smaa hioller kand fange en
snees willinger saa og om effterbøsten, naardet er silde fiske
tid, haffuer Hendrich Tiise i Draxstrup thuende $ildebaader der
paa steden, huorudi de leyer huer end part« osv. Dette
Hullered, Huulere eller som det her også skrives Hullerød er
*) Danske saml, i geh. ark. 76. 7.
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således det samme som den lille by, der i det 16de årh. og
endnu 1640 hed Hallore, Hollere og Holere, den er til endnu og
navnet skrives Hulerød, hvilket vi ser er en forvansket skrivemåde.
Møllen må være den siden kaldte Dronningens mølle, der
ligger umiddelbart op til byens mark. Det er således nu
umuligt af den nuværende skrivemåde at slutte til navnets op*
rindelse, idet det oprindelige øre er aldeles forsvundet af denne. I
samme synsforretning hedder det om Fjellenstrup by i samme
sogn, at dertil hører en eng kaldet Ørbekseng, der ligger ved
bækken, der gør skællet til Pårup mark. Denne bæk, der
løber i sognets vestlige del, hedder altså Ørbæk, og her er el
vidnesbyrd mere om oprindeligheden af, at kysten her var en øre.
Når en så stærk forvanskning har kunnet foretages 4 de
sidste 200 år, så kan man ikke vente at finde et så gammelt
navn som Haløre uforvansket fra oldtiden til det 16de årh.1).
Imidlertid skal jeg? ikke nægte, at nogen betænkelighed
fremstår, når man så tidlig som 1271 finder omtalte mølle
kaldet Holærhø2). Da brevet, hvori den nævnes, dog ikke haves
i original, men kun i afskrift i den temlig sene Codex Esru*
mensis, får man dog måske ikke den rette gamle form frem,
og der vil i alle fald, når man kender middelaldrens retskriv*
ning, intet være i vejen med hensyn til endelsen, ti det ind
skudte h har intet at betyde, og æ og ø skrives ofte for hin
anden; man kan efter dette godt læse Holøræ8); spørsmålet
drejer sig nærmest om o, om et stednavn, der oprindelig hed
Haløre, 1271 kunde skrives Holøre. Da Haløre imidlertid kun om
tales i islandske håndskrifter og Islændernes gengivelse af danske
stednavne sjælden er videre nøjagtig, så har vi intet fuldstæn
digt vidnesbyrd om beskaffenheden af det a, der findes i
Hal, om det måske skal være å eller o, medens vi på den
*) Endelsens Overgang fra øre til *ore og -ere er aldeles regelret; for at nævne
et exempel, findes følgende skrivemåder for den jydskelandsby, der op
rindelig og i den jydske udtale endnu har samme navn som det skånske
Skanør: 1461 Skonær, 1462 Skanør, 1531 Skonner, 1541 Skonnor,
1562 Schonøer, 1590 Skoner. Nu er skrivemåden Skonager (jfr. min
Skadst herred s. 173—74). Forvanskningen Haløre til Hulerød er ikke
mærkeligere end Skanør til Skonager.
’) Suhm. X, 1002.
8) Selv om Holærhø = Holærø var en oprindeligere Form, fik man dog
Holøre alligevel, da navnet så betydede øen ved Holær, Holøre.
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anden side ikke ved, om o i Holøre er nøjagtig gengivelse
af formen i brevet fra 1271, og derfor mener vi, at der
ikke kan gøres nogen sproglig modsigelse mod det ovenfor
fremsatte. I alle fald kan vi udsige bestemt, at der er ingen
som helst beviser for, at Haløre marked holdtes ved København,
og at der er nogen sandsynlighed for, at det må henlægges til
Hornbæksbugten i nærheden af det gamle slot Søborg1).
Skønt vi således ikke kan finde nogen hjemmel for, at
København var det gamle Haløre, giver dog Sakses mercatorum
portus, publicus negotiatorum portus, der synes at være dennes
oversættelse af »Køpmannehafn« allerede som det var 1167, til
kende, at her som ved Haløre og lignende steder var en af fremmede
købmænd besøgt handelsplads, hvor der formodenlig paa mark
edets tid var oprejst boder på'strandbredden , der stod øde
den øvrige del af året. Et lille stykke oppe på land omkring
Frue kirke lå landsbyen Havn med sin sognekirke, der var hel
liget Jomfru Maria; til denne søgte tillige andre omliggende
landsbyer, navnlig Serrislev, Solbjerg og formodenlig alt
hvad der siden hed Københavns birk. Borgen i Havn blev
opført på en af holmene mellem Havn og Amager, og denne
beskyttede havnen således, at dét midlertidige marked blev til
en fast handelsplads, der tiltog hurtigt, så den allerede 40 år
efter borgens anlæg kunde have flere ny sognekirker og få et
domkapitel. Af hvilken betydning stedet hurtig blev, ses af et
pavebrev af 12 feb. 1193 til biskop Peder i Roskilde, hvor det
på Absalons forbøn forbydes biskopperne i Roskilde at afhænde
borgen i Havn fra deres kirke. Man må heraf tro, at kongen
allerede da har fået lyst til dette faste sted, der senere i år
hundreder blev et tvistens æble. Det var dog først 1254, at
byen fik stadsret, og hele dennes indhold viser hen til, at den
ikke var udsprungen af gamle retsvedtægter, men given af
stadens herre, der behandlede indbyggerne som sine under
givne og forrige vordnede; dette tyder på, at det var en ny
købstad.

*) Dr. H. Rørdam, der i Københavns kirker og klostre bar antaget Munchs
mening om Haløre, har bemyndiget mig til at udsige, at han allerede
for længre tid siden har fraveget sin mening og haft i sinde ved given
lejlighed at ofifenliggøre dette.
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II.

Københavns Jorder.

Hvor stort det jordtilliggende var, der hørte til landsbyen
Havn og som siden kom til at tilhøre den deraf firemvoksede
købstad, finder vi intet sted tydelig omtalt, og det er kun ved
betragtning af senere forhold, at vi her kan udfinde sandheden»
Blandt det gods, som Roskilde bispestol fik af Absalon,
nævnes de 2 byer Serrislev og Solbjerg, der ofte siden omtales
i forbindelse med København og almindelig menes at være
opslugte t af denne. Det er således en ofte fremsat antagelse,
at Serrislev har ligget hvor nu enden af Nørregade er eller
der omkring og har udgjort et særeget sogn, hvortil s. Peders
kirke var sognekirke og at denne oprindelig lå udenfor Køben
havn, At s. Peders kirke aldrig har været landsbykirke eller
ligget udenfor København er nu sikkert nok1), medens det på
deu anden side er påviseligt, at beboerne af Serrislev, Salbjerg
og andre byer søgte denpe kirke, ti Hvitfeld fortæller s. 1335, at s.
Peders sogn, hvortil hørte den nordligste del af byen og birket
udenfor byen2), ved reformationen blev lagt under Frue kirke.
Af et forleningsbrev af 1328 ses, at de 2 byer da hørte
som gods under Københavns slot8). I slutningen af det 14.
årh. hørte alt bispens gods i Sokkelunds herred tilligemed
Amager under slottet og gjorde hoveri dertil4), medens det
kup var Serrislev by med en mølle, som biskop Henrik 1350
på sin livstid overdrog kong Valdemar tilligemed Københavns
slot og by. Da Erik af Pommern 1416, medens bispestolen
sipd ledig, tfitvang sig Københavns slot og by, der, uagtet
gentagne indsigelser fra biskoppernes side lige til reformationen,
aldrig mere kom tilbage til disse, må idetmindste Serrislev,
Solbjerg og Amager, men sandsynligvis alt biskoppens gods i
herredet, være fulgt med, idet vi siden finder disse byer i
kongens eje; det som Roskilde Domkapitel ejede, beholdt dette
derimod. Kong Erik daterer 1433 og 1434 breve fra kongens
gård i Serrislev, der naturligvis er den samme, som den
Rørdams Kjøbenh. kirker og klostre 222—23.
•) Oette bestod af Valby, Vigerslev, Solbjerg og Serrislev. Noget land
distrikt borte dog også til s. C lem en s kirke.
•) Kjøbenhavns diplom, s. 68. *) SRD. VII, 101-~03.
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hovedgård, som biskoppen havde der. Serrislev by var til ind
i det 16. årh., og under Kjøbenhavns belejring 1523 findes
flere kgE breve daterede derfra. Under denne belejring blev
omegnen frygtelig hærjet, hvorfor det hedder i Klavs Gjordséns
optegnelser om lenene fra tiden kort efter1), at Københavns
birk og Amager var afbrændt, fordærvet og øde, så man ingen
indtægt kunde få deraf, førend gårdene igen kunde blive op
byggede. Da må Serrislev by, der lå nærmest ved den be
lejrede stad, også være ødelagt, og der er senere kun tale
om Serrislev mark. Da København blev overgivet, fik den ret
gode betingelser, og da det var kongen magtpåliggende at
gøre sig gode venner med indbyggerne, der i almindelighed
var den fordrevne konge hengivne, gjorde han ikke stor van
skelighed med at overlade dem Serrislev mark. Byen var
nemlig ilde stillet med hensyn til jorder, da det hedder i en
ansøgning fra borgerskabet til kongen af 9 maj 1525, hvori
det takker ham, fordi han har lovet at ville forbedre byens
privilegier, »hvilket vi ganske vel behøve, ti at vor ovérdrift,
som vi havde her til København, have vi opdæmmet med
damme og vand, så at den bedste part af vor græsgang os
dermed betagøs«. I de privilegier, byen fik 23 decmbr. 1523
ved overgivelsen, hedder det videre: »Item skulle og Køben
havns borgere og indbyggere nyde og beholde deres overdrift
trindt om Københavns stad så langt Og vidt, som de haft håve
af arilds tid«, hvoraf vi ser, at stadens oprindelige mark strakte
sig rundt om byen og lige til søerne, der da blev opdæmmede,
hvorved der berøvedes byen en del græsgang. Når det
derfor almindelig påstås, at Serrislev lå indenfor den nuværende
bys område og navnlig hvor enden af Nørregade er og der
omkring, så kan dette umulig være tilfældet, ti denne landsby
må have ligget på sin egen mark og ikke på Københavns
grund. Og selv om København ikke ejede alle jordstykker
lige til søerne, hvad man dog må anse for rimeligst, kunde
Serrislev dog ikke godt ligge indenfor søerne, hvor den var
skilt fra den langt overvejende del af sin mark, af hvilken til
med formodenlig den København nærmeste del ligesom nu
l) Ny D. Mag. VI, 292.
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var fælleder1). I Pontoppidans Orig. Hafn. findes et prospekt af
staden fra 1520, hvorpå man nord for denne indenfor søerne
finder tegninger af Teglgården, Avlsgården, St. Jørgensgård og
Serrislev by, den sidste nærmest ved søen; efter det forelig
gende må der opkastes den største tvivl om rigtigheden af
denne tegning, i ethvert tilfælde om de nævnte udenbys huses
samtidighed og pålidelighed. En så gammel og udførlig teg
ning vilde også være en særdeles stor mærkelighed.
I et skrift fra 1720 »Dend kongelige Residents Stad Kiøbenhavn — dends Begyndelse, Opkomst og Endeel af det,
som der udi er passeret, af en og anden krønike uddragen fra
1158 til 1711« hedder det s. 18: »Særslev bye har ligget uden
Norre-Port omtrent som Fuglestangen siden stoed«. Nu véd
man, at skydeselskabet 1694 fik udvist en plads udenfor Nørre
port »hvor i fordums dage en stang har været oprejst og
standet falkene derved at afrette2)«, og Werlaufif formoder3),
at dette var ved Ravnsborg, idet der i et digt fra 1706 omtales
dueller ved »»Ravnsborg eller Fuglestang4)«. Ifølge disse op
lysninger lå altså Serrislev på Nørrebro og der kan ikke
indvendes noget imod pålideligheden af denne kilde, hvis be
retning efter det foregående stemmer overens med det udslag,
man får ad andre veje. Mundtlig overlevering om den for
svundne by kunde godt haves 1720, da der endnu ikke var
videre bygget her, og der kunde i alle fald i mands minde da
godt være spor af husenes tomter, gærder og deslige. Altså
var på den tid endnu ikke fremkommet noget »sagn« om, at
Serrislev lå indenfor Nørreport. Det gælder kun om at vide,
hvor «Fuglestangen« stod.
Serrislev mark har strakt sig ud til gamle Vartov på Strand
vejen, nemlig al den jord, som siden kom til København, med
l) Jfr. Indholdsangivelsen af et nu tabt brev om anvendelsen af Serrislev
mark fra 1539 i den trykte fortegnelse over rådstuearkivets dokumenter s. 42.
N. P. Nielsen Hellig Trefoldigheds Gilde s. 64.
a) Hist. Antegnelser til Holbérgs atten første Lystspil s. 163.
4) I Kæmnerens regnskab for 1706 og flere følgende år omtales,' at en
mand; der havde tilsyn med magistratens vang, bode i et hus «ved den
nordre side på stadens fælled ved Fuglestangen«. 1 regnskabet 1737
synes samme hus at ligge ved den nordre side af Norrefælled og 1746
lå samme markmands hus ved Løgten. Skulde Serrislev have ligget,
hvor nu Jagtvejen er, eller endog på Løgtevejen? Det kunde have meget
for sig, at byen lå ved sine vange og ikke i sin udmark.
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undtagelse af Ryvangen, som byen først 1621 fik i mageskifte
af kongen for Kalvehaven (nu kaldet Kongens Enghave). Iøvrigt havde Serrislev fra gammel tid af haft noget jordfællesskab
med København, ti i privilegiet af 13 marts 1254 tillades det
borgerne at lade sit kvæg græsse wtil Rosbæk, ved gammel
Vartov, det vil altså sige, at fællederne eller overdrevene var
fælles for begge byer, og det synes således, at hvad der nu
kaldes fælleder også allerede da har været det.
Som det er omtalt, var København altså i forlegenhed for
agerjord, og det øde Serrislev syntes at kunne yde borgerne
en tilfredsstillende bymark. 17 feb. 1525 begærede på råd
stuen oldermændene i lavene af magistraten, at den vilde hen
vende sig til kongen og biskoppen i Roskilde, »at de ville
værdiges og unde os samme Serrislev og Serrislev fang til
evindelig eje til vor overdrift og græsgang, på det at vi des
ydermere og bedre kunne befæste og fastgøre denne by«. 17
marts skriver så biskoppen til kongen, at han er kommen
overens med byen, at den, hvem kongen under sin del i Ser
rislev, vil biskoppen også unde sin (o: kapitlets) del, »at Køben
havns by kan dermed des ydermere bygges og befæstes«. 6
riddere gik desuden i forbøn for det samme, og 27 avg. efter
kom kongen denne begæring. Han og rigens råd udstedte
nemlig et brev, hvorved det tillodes indbyggerne i København
•til evig forbedring og bestand må og skulle have, nyde, bruge
og beholde til deres forte og fægang vor ret og rettighed, vi
på kronens vegne have i Serrislev by og mark udenfor Køben
havn og i Københavns birk liggende, udi ager, eng, skov, mark,
fiskevand, vådt og tørt, intet undtaget, i hvad det helst være
kan, indtil Rosbæk til alle 4 markemode, dog dermed uforkrænket
Rosbæks mølle, dam og damsbund, dog på den betingelse, at
de hvert år ved st. Mortensdag skal give 20 lødige $ tillige
med deres byskat.« Denne afgift pålagde kongen, forat der ikke
i hans tid skulde afgå kronen nogen indtægt, og den svarede
formodenlig til den landgilde^ som bønderne tidligere ydede;
der er iøvrigt her ingen tale om, at kongen for øjeblikket
havde nogen fordel af denne afhændelse, men af rigsrådets
forhandlinger for dette år ses det, at dette opfordrede kongen
til at lade overdragelsen komme istand, forat kongen derved
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kunde tilkøbe sig retten til stadens grove skyts1), og derpå er
indbyggerne formodenlig gåede ind, skønt det ikke omtales i
skødebrevet. Et bevis på, at der da ingen beboere var i Ser
rislev, har man også deri, at sådanne ikke her nævnes, hvilket
ellers er tilfældet, når b^ndergods bortskødes. 5. feb. 1527
skøder kapitlet i Roskilde sin del af Serrislev til København
for 1800
danske penge og kvitterer for betalingen 16 juli
1546; det var i det hele 6 bol jord, altså dobbelt så meget
som det ejede i slutningen af det 16 årh., så biskoppen eller
kongen formodenlig engang har givet det de andre 3 bol.
Således fik København sin betydelige bymark med fuld
kommen ejendomsret uden nogen indskrænkning. Når det i
privilegiet af 28 juli 1536 hedder: »desligest ville vi efter
deres (borgernes) begæring unde dem at må beholde Serrislev
mark at bruge til menige Københavns indbyggeres overdrift og
græsgang og til intet andet,« da kunde det måske synes, at
her var nogen indskrænkning i brugen, men vægten må
lægges på menige indbyggere, og det skal tilkendegives, at
marken ikke må overlades til brug og gavn for andre end de
menige indbyggere; at vægten ikke skal lægges på, at marken
kun må bruges til overdrift og græsgang (altså ikke opdyrkes),
ses af et kgl. brev af 5 april 1581: »Hvis de 20 lødige
er
anrørende af Serrislev mark, som der udgives årlig der af byen
til landgilde og græsbed til os og kronen, de samme penge
skulle udgives af dem, som have fæ og kvæg på marken, som
er af et fæs hoved (undtagen års kalve alene) 2 /3, beregnet
6 får eller lam imod 1 fæs hoved, og af dem som bruge samme
jord til ager og til eng.«
Den hovedgård, som biskoppen i slutningen af det 14de
årh. ejede i Serrislev, genfinder vi 1433 og 1434 som »Kong
ens gård i Serrislev«. End videre kan det ikke være nogen
anden end den, som kong Hans 1508 skænkede til st. Jørgens
hospital. Det hedder nemlig, at forstanderen der skal have,
nyde og beholde »Avlsgården og gårdsæder, rente og land
gilde af bønderne«, hvoraf det ses, at det var en større gård
med tilliggende bøndergods og husmænd boende på marken.
I biskoppens jordebog fra omtrent 1370 hedder det, at tU
x) Ny D. Mag. V, 97.
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hovedgården i Serrislev hørte 38/« bol jord og der bode 5 gårdsædér (husmtend) derpå. 1530 forenedes Bt. Jørgens hospital
mod Helligånds hospital, og derved bliver disses ejéndom et.
Da vi hu siden Onder, at det som senere hed Ladegårdsmårkeh
tilhørte Helligånds hospital, uden at der er andre adkomstbréve
derpå, så må der ved »avlsgården« forstås den nuværende Lade
gård, bg hin har formodentlig ligget på samme plads1) som
denne. Fermodenlig er de syge snart efter kong Hanses gave
af 1508 bievne indlagte på »avlsgården«, og det er måske først
da, at søen har fået navn af St. Jørgens sø; i alle fald må St. Jørgens
hospital tidligere have ligget indenfor søerne. Endnu længe efter
nævnes »St. Jørgen« i Helligåndshospitalets fundatser som en
særegen stiftelse, således endnu i fundatserne 1600 og-1607,
hvor dér tåles om, at der kun må være 10 syge der, dog ingérij
•uden de med smittelige Sygdomme ere beladne«, -og der
holdtes både fæhyrde og vanggæmmer dertil. 30 nov- 1607,
da Kristjan IV vilde bruge Helligåndshus til et hospital, gav
han det gammel Vartov i stedet, og vi finder derfor, at Morten
Wesling næste år den 8 marts lejer af dettes forstander »sånet
Jørgen liggende her uden for staden, at Jég den skal havej nyde,
bruge og beholde udi 10 samfulde Ir rhed huse, have, byg
ning, ager og eng, fiskeparker og uddrevet, søm dertil har
været af arilds tid, dog indbyggerne udi København og andre
danemænd, som på st. Jørgens mfcrk, grund og ejendom har
påløb, uden1 al skade og forkræhkelse i alle måde<t for 80 jRd’
Det kunde således synes, at man, uagtet St. Jørgen éndtffl i
fundatsen for det ny hospital i Vartov 1608 nævnes som en
særegen1 stiftélté, dog har opgivet dette 'og leget deri ud som en
avlsgård« 1 jan. 1621 giver Helligånds hospital kongen skøde
på »i sånoti Jørgens mark her udenfor Københavns by méd al
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tSld nævnes vel( Rørda mKbrth. Kirker og Klostre s. 316) hospitalets
avlsgård ved Koaen gården , men herved kan ikke forstås andet end
; Helligånds 'hospitals, da st. Jørgens hus ikke kan omtales som »hospi
talet«, tilmed i et brev udstædt af selve prioren i Helligånds hospital.
Det der ii u kaldes Gammel Avlsgård i Suhmsgade, lå før 1807 paå den
noHre 41åe af Landemærket (Olufsens OéHectanea s. 125) og kan
muligvis have- været denne avlsgård, da dette strøg i ældre tid også
henhørte under navnet Rosengården. Imidlertid kunde favnet også
være gået over fra byens gamle avlsgård, der lå i Springgade og altså
tæt Ved.
Danske Samlinger.
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sin rette tilliggende plads,,ejendom<og herlighed, som der nu
tilligger og af arilds tid tilligget har«,. hvorfor det årlig, »kalde
have 80 rdl, species af Københavns slot . På en gammel af*
skrift af dette skøde er tilføjet, at dette blev den hedste del af
ladegårdens mark; på denne mark; var: det nemlig, at; kongen
opførte ladegården, omghen af grave som en anden herregård;
den anden mark, der hør,te dertil,, var sandsynligvis den, der
nu kaldes,,Kongens enghave, som ban samme< dag; købte af
byen, og ved samme tid kom Solbjerg bymark, til;
I ethvert tilfælde ophører nogen særegen? stiftelse kaldet
St. Jørgen at bestå efter denne tid, om den ikke allerede er
ophørt 1608 ; den nævnes aldrig siden.
Når det i C. A. Gade »St. Hans hospital og Claudi Ros*
sets Stiftelse« fremstilles, som dette hospital er fortsættelse af
st. Jørgens gård, da er dette urigtigt, ligesom der også næppe
er hjemmel for, at bygningerne på ladegården allerede 1651
indrettede? »til et $t. Hans hospital for afsindige, pestsyge samt
fplkder lede af andre smitsomme sygdomme«, Tvært imod
er pesthuset, hvorfra St. Hans hospital stammer, en af St.
Jørgens gård aldeles uafhængig stiftelse og oprindelsen dertil
er en kgl. befaling af 1612 til byen om at oprette et hospital
for syge soldater.,
I en Jordebog fra 1634 i rådstuearkivet over de husarme
fattiges ejendomme., der stod under en fra Vartov, forskellig
bestyrelse oéså kaldet Konventhuset, der indrettedes 1630,
nævnes: »»Uden Nørreport en våning på 15 binding hus med
en have derhos liggendes hos den ny kirke uden Nørreport,
som er købt udi Jens Ålborgs forvaltning den 12 juni 1612 for
150 rd,. og 2 røsønobler* Samme vånings er ble.ven brugt først
til et sygehus for syge soldater, siden til et almindeligt pest*
hus for denne stads adskillige elendige og syge mennesker,
men anno 1632 udi september måned , haver samtlige forstan
dere solt samme våning .... hvoraf til næstfølgende påske
1633 skal erlægges .... til den byghings fornødenhed udi
det ny pesthus . . .100 sietdaler«. dui det ny pesthus hedder
det sammesteds, at Morten Kråls have købtes 25 Juni 1632 af
Ingeborg Klavs thor Smedens, hvilken så deltes i 2 dele, af
hvilke den éne blev gjort til en blegdam og på den anden
del opført et nyt pesthus. Det omtales også i et lille trykt
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skrift på 4 blade- *» om de fattiges forsorg* og underholdning i
Købénhavni« <1630* Hdef indeholder uddrag af enkgl.forondning,
at der udenfor porteri skulde- opføres, i»ét syge* ;eller pesthus«.
Det er -altså dette pesthus, J. L. Woif ;i DamfaaiksRigesLoff
1654 s. 380 nævner som liggende- vedPebhngésøen; findel
belejringen blev pesthuset ødelagt som deri øvrige forstad og
ved. 1665 opførtes det, hvor det nuværende Belvedere står ved
Kallebodstrand.
. m ;.
1651 blev Ladegårdsmarken delt i 20 bøndergaarde, (Ny
Hollænderby, hu .Frederiksberg by), méri-Ladegårdens bygninger
blev stående iog/blev i det mindste i begyndelsen ovetladttil
brug for de- Hollændere-fra. Amagerrj der havde fået mårken.
1658 ødelagdes deuuaf Svenskerne, ti 14 april 1660 udstædtes
kgl. befaling til at taxére den pladsj ladegården stod på,, og eft
lidet dertil hørende stykke jord kaldet Svanehaven/ 20 feb. 1683
udlejede kongen til kgl. Musikant Joh. Alter »den nederste
stok af forrige ladegårds hus her for vor købstad København
fra det gemak, som har været vor elskelige, kære bn fader
sal. ihukommelse, hans kammersr og langs ned-igennem med
den ganske ladegårds plads, som-der nu forefindes med volde,
grave og parker«, ligeledes det »græs, som årlig kan vokse på
begge: sider, votes-véje ved si. Jørgens sø« fy Senere blet
ladegården brugt til krigshoapital r og .1768 flyttedes de syge i i
pesthuset (hertil, og her var endel år »St. Hans Hospital og
Glaudi Rossets, stiftelse«, indtil denne flyttedes Jil Bistrupgård
1816. Navnet Sk Hans hospital er neppe ældre end 1766 og
indeholder intet vidnesbyrd om noget broderskab af denne
orden i København i den katolske tid.
.. Serrialev-bymarkhar såledesoprindelig strakt sig tangs udenfor
alle 3 seer ; da nu den sydlige og østlige del heraf vår. fælleder Og vi
med sandsynlighed khn påvise, hvor hovedgårdén lfy erdétrirtie^
ligt, at den øvrige -deLaf byen, der i slutningen af det 14de
årh. udgjorde 17 gårdejoruden de 5 huse på hovedgårdens mark,
har liggei i nærheden af sine vange’, senere kaldt Brygger
vangen., Vognmandsmarken^ Rådmandsmarken, Kløvermarken og
Havremarken^ nåvnlig nærmest de sidste omtrent ved Løgtevéjen.
Dét" et en almindelig antagelse, at dér hvor Vestérbto nu
l) Dok. i geh. ark.
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er_tidligere har ligget byen Salbjerg, og for et par år sideti
er^ dte fremkommet en bemærknuig (Tidskrift for Filol.VHL
90K* hvorved navnet forklares 1 henhold til sin beliggenhed vest
for København.Detér imidlertid vist, at selve byen Solbjerg haf
tigge! tæt ved den nuværende Fredriksberg by, idet det nem*
tig hedder i et tingsvidne af 1695 om en mand, der kunde
huske 60 år og længer tilbage: »kan; han mindes den tid, at
ladegården udi Kristian IV’s tid blev indrettet, da blev de torn
phntede på- gtøften, som: endnu indhegner Ladegårds marken,
der nu bruges til Ny Hollænderby, og i håbs barndom blev
afbrændt en by, som stod vesten for som nu Ny Hollænderbyen
er opbygt, kaldtes Solbjerg, og jorden underlagt Ladegårds*
jorden«. Dette tingsvidne toges i anledning af en retstrætte
mellem Valby og København, idet magistraten havde kastet en
grøft mellem Vesterfælled og Valby mark forat hindre Valbys
beboere fra at lade deres kvæg græsse på denne fælled; det
bevistes dog, at dét var ifølge gammel skik, at Valbyerne tiltog
sig denne forret, og det var formodenlig en art fællesskab,
som gik tilbage til arilds tid \ vi har set, at København nød en
lignende forret på Serrislev mark, længe før denne tilfaldt staden.
I ethvert tilfælde kommer ikke det ringeste frem om, at
Vesterfælled, der er den mark, hvorpå Vesterbro står, nogen
sinde har tilhørt Solbjerg, og m^n vidste da ikke andet, end
at denne mark fra gamle dage af var Københavns rette ejen
dom. Solbjerg mark, der da tilhørte 8 gårde, blev 1621 af
Kristian IV lagt sammen med Ladegårdsmarken1) og dreven som
en samlet hovedgård, men 2 juni 1661 bevilgedes ladegårdens
mark til 20 hollændere fra Amager for en årlig afgift af 700
rd. eller ydelser af fødevarer til slottet ;• de skulde bygge 20
gårde på marken og nyde> privilegier med deres forfædre i
Hollænderbyen. De store huse på ladegården måtte de bruge,
til kbngen selv behøvede dem2), men de små huse der måtte
*) 8 fej). 1621 udstædtes kgl. brev til sognepræsten ved Frue kirke,
hvorved der bevilgedes ham IS1/« kurant daler og 16 sk årlig af rente
kamret, istedénfor tienden af Solbjerg, som kongen havde »anset« at
: bruge til avl under vor ladegård for vort slot København (Sæl. Registre).
16 juni 1S27 blev det undersøgt, hvor meget degnen til Frue kirke
havde tabt ved Solbjergs nedlæggelse (D. Saml, i geh. arh. 800).
*) Ladegårdens bygning blev • forvendt til anden brug«, siger J L. Wolf
D. R. loff s. 365. Da beboerne ikke svarede deres afgifter, blev jord-
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de nedrive og bruge til deres ny gårde» ' gongen lovede dem
desuden hjælp efter tidens' lejlighed til at opbygge én kirke1).
Den by, de byggede hed Ny Hotiænderby eller Ny Arisager øg
lå hvor nuFrederiksbergs Allégade er- i nærheden af det gando
Solbjerg, hvis fortsættelse den var, ligesom den er oprindélseo
til den. nuværende Frederiksberg by, idet den senere 'fik navn
efter slottet æi8 maj 1652 blev byen henlagt- til videre tif
den ny kirke udenfor Nørreport8),-, dér lå omtrent på hjørnet
af FarimagBvej og Nørrøbrogade, vistnok på højre1 hånd, når
man går til Kommunehospitalet.
t
Byen ødelagdés 1658 af Svenskérne% øg efter 1660 søgte
beboerne en lid Kristianshavns kirke, -Ihvis tydskø: præst var
dansk« præst for dem, i men ikke længe efter fik Hollænderbyen
og ladegårdsmarken sin egrin «kirke, hvortil«endnu 1737 "hen*lagdes beboerne af Vesterbro.
1 hyere tider er det oftere blevet omtalt efter Olufsens
Collectanea, at der engang lå en by kaldet Himmel s trup,
hvor den såkaldte Dronningens Enghave senere var, altså nu
i Tivoli og dens omegn. Heri har: Olufsen eller hans hjemmels
mand huskeV Tegi, ti dett-eneste kilde, hvori denne bys belig
genhed nævnes,' berettør, at-den lå i 'Kongens enghavé, det er
ved grænsen mellemiVhlbymark ogVesterftelled. -tAvdetfafag
af ovenæævntp retssag'tom græsningen på dénne fælled toges
tingsvidne af en mand, der kunde huskø 4O år, aV han havde'
hørt i sin Ungdom,' »at ned imod Kongens enghave'skal-havfe'
stået tvende gårde, Som skal have haft« sædeland og fælled'
med Valby, og kendes endnu ryg og ren hvor agre har været,
som nu; regnes til «Københavns fælled^ samme gårde forklarede
vidnet at skulle været kaldt Hammelstrup ».Derpå blev vidnet
tiispurt »om han kan sige, at København« fælled, som nti omtvistes,
har'ligget under dø 2 gårde5 som kaldtes Hammelstrup, og om
samme i db-bar været fællig med Valby-; hvortil’ vidnet svarede,
at »hån kan« det ikke vide, men man kan se det af jorden, at
erne'’lf. kgl. reS. af 20. jul! 1697 ndlagtd til høbjergning forkonge'na
stalde, ug'beboern« måtte beholde deres truse * mod Håvøplads eg'græejiing ti| et p«r kør.. Dette trådtei kraft 1699<i;
i ..
*) Sæl. Registre ..
. ;
*) Sæl. Tegnelser. N. kirkehist. Saml. I, 976.
*) R. Nyerup efterretninger om Frederik III, s. 169.
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der- hat været agerjord,[>og det<af-iryg' og ren,, og véd han

ikke,i hvad jord til. bemeldte gårde har været eller hvjorledds den
er, fordelt v. En, anden, mand :kunde mindée 4 30 år: /»havet
han bort. af hans fader,; at der skulde ligget nogle' gårde nede
på Valby, mark imod Kongens enghave,, -men hvor mange
gårde .«Iler.hvad jord ,der hat været til, véd hanikke, eller
bvorledes jorden er, fordelt, ved han æj heller«: Amtsforvalterens
sagfører »dialer: m enu skrivelse af<,?6 -juli 1696, at bahikke bat
kunnet erfare; ,»at nogen by udenfor VesterpørLer vorden afbrudt,
men alene 2 gårde har været, kaldet-Hammelstrup; fra hvilke 2
gårde noget er .kommet til Valby, og noget tit Kongens enghave,
samt i skab noget være blevet beliggende fra . samme .2 gårde til
et frit hed for alle, som magiBtralen sig nu alene tilegner«. I
Synsforretningen over. Valby mark. 1682 ianledningaf matriklen
nævnes der blandt marker Hammerstrups ås, - der hestod af 14
agre-og .låmellemTornestykkeås, Store enghave- agre, Kongens
enghave, og i diget, i.-hu <■; u.
•>';
i: Byen synes således, ikke ,engang at havd bedet Himmelstrup
men Hammelstrup, olier som »p&idet Sidste, s ted -Hammerstrup.
1 .den foromtalte; .beskrivelse! af København i fra i|!720 nævnes s.,
42: »Uden Vesterport bjar øg ligget en, liden landsby omtrent
ved,Dronningens enge, søm var-kaldet: Hammelstrup«, Således
bliver det sikkert; at, byen,ikke, hed. Himmelstrup, men, Ham
melstrup,,, Mærkeligt, nok- tales her også om beliggenheden-ved
Dronningens/enghave, joen Oluften har dog, formodenlig sin
underretning., fra;processen,, i hvis .akter man. nok, på flere
steder- kan læse Himmelstrup. „Dennes mark kan ikke.håve/været
stor-iijøg’.da den synes, ^t .være delt^mélUmi Valhy, Kongens
enghave/ ,og Købmihavn,:kaja.den ikke; have ydet stort tillæg
tjl Københavns udenbys jorder«. i .1. . <,,
,
I . biskoppens,,Jørdebog. fra slutningen ,af det: 14de årh.1
nævnes endelig en by Nyby; der var; udgået fra. Solbjerg og
bestod af 12 gårde;, iden nævnes ikke,ellers,, men 1539 fik
Københavns magistrat brev »ad gratiam« pa Nyby og Nyby
fang; da brevet imidlertid ikke er indført udførligt i kancelliets
registre, og de r i Rådstuearkivet..ikke er Bogen original eller
spor af, at der nogensinde har været nogén, så må brevet kun
have lydt på en midlertidig besiddelse og yære tilbageleveret
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igen./ I slutningen of det 16de årh. nævnes dog Nyby og Amager
ladegårde1) som hørdnide linder Københavns7 slot. 25 maj 1592
udstædteS således et kgl.brev, at sognepræsten til Frue kirkø
hidtil havde oppebåret tienden af ladegården til <vort slot Kø
benhavn,; som kaldes Nyby ladegård, men da kongen hu selv
var tilsinds at oppebære den, skulde præsten af loftet på Kø
benhavns slot hvert år nyde Vt læst byg bg 10 td. havte*). -I
lensregnskabet 1621—22 nævnes endnu Nyby ladegård, regn
skabet for næste år fattes, men i det for 1623—24 nævnes >> den
store ny ladegård«, og navnet Nyby forsvinder aldeles. I Kø
benhavns Fortifikationsregnskab 1622—23 omtales arbejde »til
den store ny ladegård imellem Nørreport.og Vesterporte^ og i
det udtryk ligger bestemt, at der ikke kan være tale om, at de
2 ladegårde var de såterne; hyls døn hy lådegåtd var opført
på samme sted som den gamle, vilde dér på dette sted ikke
opgives, hvor den ny lå, og det vilde have heddet: til de store
ny bygninger på Nyby ladegård eller deslige. Man må således
anse det for sikkert, at Nyby ladegård er bleven afbrudt tillige
med gårdene i Solbjerg og dens mark underlagt den ny lade
gård. Der kan ingen tvivl være om, at dette Nyby er det samme
som det omtalte ældre Nyby. Mon Prinsens gård på Amager,
der er oprindelsen til Fredriksberg slot, skulde være fortsættelse
af Nyby ladegård? I ethvert tilfælde kan Nyby ikke have afgivet
nogen af de jorder, som København nu har, da et så vigtigt
adkomstdokument fra så sen tid som 1539 vilde være blevet
bevaret i original eller i afskrift.
Det gamle Københavns grænse bliver således søerne, gamle
Kongevej, Værnedamsvejen, Vesterbrogade forbi Sorte Hest og Val
by mark. På Vesterfælled havde Valbys beboere adgang til græsning,
men på den anden side måtte Københavns beboere lade græsse
på Serrislev fælled. Den tilføjelse, der findes i den yngre text
af stadsretten af 29 jan. 1294, at biskoppens verdslige og ånde
lige ret strækker sig fra Tuleshøj til Gamlebothehafn, over Amager,
Saltholm, København og hvad der ligger imellem, har ikke
’) Amager ladegård bortforpagtedes allerede 19. april 1624 til Hollænder
byens beboere (Sæl Reg).
*) D. Saml, i Geh. Ark. 800.
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hensyn til stadens, men til birkets grænse, si Tulashøj formodenlig skal søges ved Vigerslev eller henimod FlaskekreerijSomden
fjerneste by i birket; medeas Gamlebodehavn eller Gamløbådehavn
kunde være det . sted, hvor købmandsboderne lå, førend Køben
havn blev købstad,, hvis man ikke snarere må venteT at det var
Serrisløv marks nordligste grænse ved stranden, ti dei er egen-r
hg først derved, at der bliver ret mening i udtrykket; altså< en
linie fra Tuteshøj. til Gamlebodehavn er grænsen mod- vest,
Amager, SalthoJm og København mod øst.

Når stedet, hvor de i nærværende afhandling benyttede breve* findes,
ikke nævnes, da er det fordi de er optagne i det aUerede udkonane af lø*
benævn sdip lo røatarium eller .kan ventes optagne i det,der endnu er tilr
bage af første bind. Da brevene alle nævnes med datum, vil det være
let at finde dem.
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To Bidrag til Hearik Bjetkes Historie.
_

1.

.

Capitulation afsluttet dep. 15. Mai 160 imellem Statholder i
Korge, Hannibal Øehested, og Oberst Henrik Bjelke, Chef for
Sehesteda Livregiment til, Foda
Meddelt af Oberst O. Vaupel med en tilføjet Bemærkning af G hr. Bruun.

Capitulationen er aftrykt efter en Gopi, som er verificeret af Hannibal
Sehested selv; den blev kjøbt paa Auctionen efter Oberst Keyper og er nu
i privat Eje.

Capitulation och Bestallung med obriste Bielcbe paa sig
och de underhaffuende officerer offuer. mit Liff Regimente till
Foedtz, som Jeg med hannem och hånd med dennem:, effter
dend fuldmacht, hannem hermed schal were giffuen, haffuer
sluttet omb døchtige officerers antagelse, och deri« billige
Gage, effter dend specificerede Designation. Med forsichring
at samme officerers Gage schal hannem aff Hr. General Kriigs
Commissario eller mig contenteris fra dend dag de er worden
afi hannem eller hånds Broder antagen udi Holland; som ilig
haffuer at fiorføyo sig hiid dog paa deris egen bekostning,
officererne det i deris gage affkortendes.
Belangende Obristen aielff och hans Commando, da efftersom hånd sierdielis haffuer bands Kgl. Ma: alles wores Naad.
Herris och Konges schrifftliche Bestallung, och aff høegstb ta
Kgl. May. til mig er henuist, at employeris och bruges wed
dette Kriiges Wesen herudi Rüget, huar Jeg nu siellffuer.effter
Ko. Ma; Naadig* bestallung lader oprette it Regimente til
Foedtz af 12 hundrede Mand; Huoraf, a£Obristeleut. Reichwein
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och andre, allerede nogle Hundrede Mand ere werbet, huilche
Obristen kand antage och med hannem derom accordere for huiss
bekostning derpaa er anwent, som dog aff mig sielff er for*
stracht, och Obriste Bielche samme Regimente til Tolff hun*
drede Mand effter herneeden specificerede form at completere*
inden Julij Maanit førstkommendes, och dennem at Munstere for
Aggerhuss til bete tiid alle gandske kledde med liberi, Rocker
och Boxsser, samt Hatter, schiorter, strømper och schoe, och
dennem saaledes kledede at underholde, och uden Defect saaledes
at munstere naar paafordres; dessligeste at Armere dennem
med goed SiMgwfthr<M>h^ßebMngo^Metishu«<lofifiuter Gewehr
er belangendes, schal udaf hans Ma. Tøighuss dertil leffueris,
dog Obristen at suare for saamegét, som iche leffueris igien, med
mindre det bliffuér for Fiendetf udi occasfori,' Huilchet ocfrsåa
tilbørligén schal attesteris, ^fftefr dend äccörd och äffscheed,
hånd med huer offfcerer déroffriér hhfftrer tåget eller tagendes
worder. Och saadant at effterkomme schal Jeg giffue Obristen
paa huer Knecht til Werbgelt femb Rdlr., dernest Maanellich
til huer Knechtes besolding 4 Rdlr. etftersom . band sig forstercker, huor udafT de thob Rdlr. hannem schald giffues
udi Prouiant och Commis, liige som andre Regimenters Knechte
her udi Rüget j effter dend forordnede och besluttede taxt
Kgl. Ma. og Riiget! til forlettélsse. De eifrige thou Rdlr. schulte
giffües tit Knechtene udi Penge, huoraf Obristen Maanetlichen
schal indeholde paa huer en Knecht iaameget, at hannem hans
Kleder, Schoe, Schiorte och Strømper sambt ald anden anuente
bekostning effterhanden igien land kortes, doch laiufffeeldt Soldat-1
tarne hldielis friilatioch vkortet*' otehi efftersotn wel er at befrachte*
at ’Pengene iche altid kand* were ’ i forraad af Contributionen
hoes Generali Commissarioy lat Obristen Maanetlich schal kunde
affbetales, da paa det Knechterne iche dess mindre schalle
underholdes med kleder och anden fornødenhed, haffuer Jeg
ac c or de rit med Kiøbmend, som aldsaadan fornødenhed sohulle
leffuére paa min egeri'bekostning och Credity hvilchet Obristen
maa annamme i for sitWærd, og Knechterne liigérviiss igteii
korte, naar hånd af General KriigS'Commissario vlorder betalt^
huormed Kiøbmendene igien kand worde contetterit och aff*
betalt* mig uden schade ; och paa det ingen mutinåtion eller
anden Disordre och nåchdeel1 til Kgl. Ma. och Riigets thienniste
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for , mangel afl Penge schulle hendes^ naar Knechterné intet
wiidere bekomb end for thoe daliér, proviarit och deris Kleder,
som denpepi igien schulle .kortes, da dersom saaledes écbeede,
att Knechterne icbe præøise kunde giffues dend enné dir. i Penge
liige jned de andre Knechte, som haffuer three dir. udi Prouiant, da
epten at annamme Prouiant for dend 3e dir. eller officererne
dennem aff deris Soldt saalenge at forstrecke, eller sielffuer tøffue
til penge kommer, Paadet ntt Herrens1 tieniste kand gaa foralt,
och... officererne ßaauelsomj Knechterne maa weré- content, ey
nogen vliighed mellemb Regimenterne udibetalnirigen åt schee,
Mens aldi egen »Nettighed att gaas forbii, ocb thiene for Ære
mereendPrpfiittJliigemaadeere oprettede thuende Esquadroner tiL Hest,Rytteeronh Dragohner, som udi fredd saauelsom feigde j tud i mig; er Naad< forundt at HbébolSe her udi
tienaiste;, iiLdette Riigeß Defension, Ehior paa' Jeg ochsaa med
biende deroffuer bestilte, jobristleutenanter,- Bendix Crass och
Christo# Fridriqb von Gersdorff sambt deris underofficerer
haffner capjtulerjt och; sluttet , saasom hosføyede original och
authoriserit; Copia ^^ff deris bestallung nuidere udwiisser, och
effter welbte obriste ■ Bjelches > goede ‘Comportement, qvalitet; och
erfahfephed mig er nu meere nocksom/ beulst, och'dét som
fornemlich bør att achtes, att hånd som en. ret ‘adelig- patriot
vtuilachtig giffuer fremmede4et Etempel^at «löulete hans Iffuer
ochttieppiste _tiU dette sit-fæderne; Rüge med idend Plicht och
Courage j fliid och windschibelighed udi älle Actioner och
occasioner, spm Kgl. Ma: < tieniste disse: Riigers welstand och
haps egen och alle under -baffuendes æhre och reputation udkreffuer* Da ioffuer Jeg foruden det Aggerhusische Regiiriente,
som hand sierdelis er och schal were .obriste offuer, och
Reichwein ohristlieutn., effter-dend fuWtnacht och ploenipdtentz
mig aff Kgh Ma, Naad4 :;er giffuen , at sette och forordne
Kriigs Commissarier och, officerer herudi Rüget, tillige uil
underßtiile; mit, liiffrøgimente hans Commandoi og Direction
saauel.udimiu,bi* $om frawehrelse med fulkommen Authoritet
at disponere, lade ocb giøre, ligesom hand det sielffbestfor-1
staar at wpre Hans Kgl.-Ma. ,og<Riigets tieniste*. Regimentets
tilbørlige ConseFvatioUr ham iocbn min egen; æhre og respect,
och derom medGenerall-KriigsCommißsario, nfcar ochhuor
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fornøden giøres, paa mine wegne handle och slutte, det som
er tilbørligt, Ret och forsvarligt.
Och naar at begge, eller een af begge de andre mine
Esquadroner Ryttere eller dragohner marcherer med hannem,
da schal enhuer udi lüge maader aff defoffuér bestilte officerer
och obristleutenanter, sambtderis underhaffuehde officerer, hannem
obriste Bleiche med ald tilbørlig respect och paaacht were
plichtig at gaa til hande, udi alt det Kgl. Ma. og Riigets
tienniste, sambt min och deris feøUids æhre och reputation med
billighed kand udfordre.
Belangende bans gage och besolding, da schal demi
hannem paa hans Persohn giffues och betales lüge wed det
hans Kgl.; M. de tuende fremmede Obrister Naad* haffuer* con
sentent, effter deris bestallungs indhold, nemblig halffierde hundret
Rigsdaler huer Maanit, Maaneden til 32 Dage, och skall dend'
angaa fra dend 1 Martii< paa hahs egen och obristleutenantens
Persohsen, och paa de andre officerer fra den dag de Werit
antagen som før /er rørt, Huilchel hånd hoes Hr. Général
Kriigs Gommissarioeffter denne« min > derpaa hdgiftiené bestallung haffuer at fordre« Maanetiich eller htiét Quartall, lüge
som at Penge kand were udi førraad, och hånd eller de
dennem behøffuer.
Angaaende obristleutnant Reichwein , som ochsaa hermed
schall were bestillet och antagen dffuer det Aggershuusische
Regimente, hans Bestallung och gagtej da schal dend ochsaa
forbedres til halffandet tusinde dir. formedelst dend besuering
hånd [haffuer] hafft med begge Regimenterne, htrorWed hahs
KgLMa. kand spare saamange penge; som tuénde’bbristleut.
elters schulte giffues.
Mens ajle de andre- fremmede officerer som Obristen
haffuer ladet antage och bestilte offuer samme mit Regiment
ndi sier, schulte elfter følgende indførte forteignelse och dé
signation paa deris Gage Maanetl. eller huer Quartall efftersom
ledigheden och middel er aff Penge, udaff General Kriichs
Commissario eller mig richtig conterrteris och betales.
Deris tîenistes Continuation wedkommende, da effterdi sOnr
før er rørt, hans Kgl. M. min Aller Naad* herre och Koning,
udi dend mig Head* giffne og itoeddielte bestallùng Naad* haffuer
tilsagt och beloffuet, samme mit Regimente continuerlich at schulde
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forbliffue her udi tienniste, wil Jeg ligeruis haffuewelbte obrisle
Bieiche kennet loffuel ech tilsagt paa alle sine uüdcrhaffuende
Officerer continuerlichtiemli&te, saauel udi freds som feigde
tiid, det were sig da, at høigstb*® Kgl. Mat. forbe*® min Be
stallung wilde Naad* haffue revocerit eller anderledes forandret,
huoreffter Jeg da fra dette mit löffle och tilsagn uden negén
præjudice til min parolie schal were uden nogen effteHale og
prætension paa it eller andet gandsche entlediget, dog omb
saa scheede som forberørt, at Regimentet worder casserit, schall
alle capable officerer, som i denne Kriig observeris at giøre
hans Ma. och Rüget goed tienniste, for nogen anden under
Landt Regimenterne befordres, om de det begiere.
Authoritet belangende, da schal dend obristen som før er
rørt och effter kriigs maneer gandsche och aldeelis uden respect til nogen anden end. mig under Kgl Ma. allés wores
Naad0 herre och Könning och höyeste Øffrighed ochsaa Were
giffuen och paadragen och det iche alleniste med fuldkommen
Commando offuer forbete Aggerhuusische och mit Liff-Regimente
til foedtz sambt respectiue direction hoes begge Esquadroner
Ryttere och dragohner, liigesom de ere anuiist General Majoren
udi min frawerelse udi wiigen,: mens och alle andre Regimenter
naar de ere udi Marcken udi Generalmajorens ftawereise
bannem som dend Eldste bestilter obrister herudi Rüget, at
drage dend tilbørlige respect.
Malefice och Krigsrett vedkommende schal obristen ochsaa
were bemyndiget effter Kgl. Ma* Krigs articlers indhold, udi
min frawerelse, absolute at schaffe och forrestaa och hånnem
dend Authoritet och høihed udi mit sted och paa mine wegne,
gandsche ochaLdielis were paadragen, doch alle Criminelsagers
perdon nest Kgl. Ma. hoes mig allene at were og forbliffue.
Fangne eller quetzede Officerer anrørendes, schal saamange
som udi occasion moed fienden redlich og oprichtig bliffuer
fangne, det allersnareste mueligt enten wed udwexling eller
i andre maader fra fienden worde løst och libererit, ey nogen
som wed loulig. Quetzeure kunde hende at vorde Estroppierit
och gandsche lemlestet, saa at han til widere tienniste udi Marchen
achtes wanmechtig, derfor huerchen worde rejicerit och fra
Kgl. Ma. widere tieneste ey forlat och kast, Mens med ald
tilbørlig faveur och gunst hoes høigstb*® Kgl. Ma* til sit liffs

318
bedre < lUndßrholding; ; tor i1 beuiste tienniste worde recommandent
oçh befordret, liigesom det ellers udi saådah- odh andre tilfald
UU ellier bereifter hoes hans Kgl. Ma.Armeer pleyer och schal
holdes. ;
./;<r .-i;
-’i’Bytte -og fanger fra ilenden angaaender zschal udi alle
pccasioner, saau elsom ellers: udi alle andre Kriigs tilfald holdes
efftef KgL Ma>. s Rriigsarticlers indhold ;; Huorûmb saauit
dead Postaugaar, udførlig meldes udi dend 124 til 128
Puncht , och derudi moed intet i nyt eller vsedwonligt,* uden
min siçrdelis dispensation, at forretages eller bewilligen.
Endelig dersom nogen officerer sin Lyckes forbedring och
avancement elfter loulig befordring paa andre steder: schulte
kunde haflue at forwente, schal band formedelst sin wel
beuiste tienniste derforre iche entholdes, eller forhindres^ doch
at .togen udimoed Hans Kgl. Ma., søger eller antager nogen
tienniste, saalenge at Krügen (Wahrer, Ey heller forsettlichwiss
sin tienniste opsiger .och;forfader, Mens saadan sin begiering
ocb befordring- hoes obristeïk først och udi tiide anmelder, paa
dej en anden udi hans, sted kunde straxigien indsetteS, eller
band , saatønge. at continuere udi hans Charge som tilforne,
med forsicbring paa. bedre promotion, saa snart hans plata kand
worde jgien lorsiunet.
Att iped ,enbuer elfter disse herudi specificerte'punchter
och ombstendigheder, och effter enhuers Condition, Stand och
Wilckor schal holdes och tracteris, haffuer Jeg samme Capitu
lation med Obriste Bielche sluttet, paà hannem och hans of
ficerer under samme Regimente,, som schal bestaa i Sex for
ment ,, Compaguipr huer ) .bestaaendes i d halfandet hundrede
Knecbte It bundretiMuszQueterer och it halffhundret Picquenerer
och trey troupper fyrrøhrs ,? Huer Captain schal haffue en
døchtig lieutenant En fehndrich, thou Sergeanter, en Cap. des
Armes, En Munsterschriffuer^ 3 Corporator, £ gefreiter, 3
trommeslaar, en Piiber. Belang** de 3 troupper fyrrøhrs,
schall boldes hos ; huer trouppe en goed, døchtig leutenant,
2 .Sergeanter, i En Cap. des Armest 3 Corporator, Sex gefreitere,
och I Trommenslager. En huers tractament paa Staben, och
ajle andre (Olfuer ocht. under? officerer, schal were» Maanetlich
spm cifferfølger, . ey nogen noget wiidere aff Heste, Quarteer
eller andet at gotgiø.res.
'.■< -

319

:

. S.tab.

Obriste Bielche
?
. . ;4ii, 250-,RÄi » $
ObristlçuL. -Reichwein . .
, .
!• 125- -7T7i rt :
: 83 —
Qbri^te Wachtmeister . « .• . .... .
.<
' Quartermester,; . •... < ,■■
• • 41:
Schultheisz . . .
. < . . . . .. 25
a *
Feltprest.,. . . .
. * . « . 25
“
Regiments - Munsterschiffuer . . ., . . . ,. .
. 25 —
-,
Geweldiger. , ;. ........ ..... 12|— » Feltscherer ....... . . . . . . . 25 — » Scharpretter . . . . .
. . . .... 8-2Trende Stocke(Knechte . .. . . i . • . • 13 2 .TT* ,
Capitain . . • • ? : • *• > * • • • * • - • ■* •
. . . . 50 —
Lieutenant <• • ; • • ♦ • •••••;•. * • : • • « • • • . . . . 25 — » Fehndrich !?'•
4 • • • • . . . . 16
Sergeant . .
.. 8 -„a- Cap. des Armes....................... ....... ... . . 6 — 4 Munsterschriffuer .............. •
6 — 4 Corporall . . . . ..... ... . . .............. .
. 5. ’ —’ • », Gefreider. <
Piiber. . . »► • • • •• , ;• 1 • _• ( . f. • ,•>
. -. • •.. .5 TT". ’:*■ : - '
• ’ ; .. •! 1 '• <
Tb|l gniere jdenne, Capitulations bekrefttqlsse och„wisse
forsichring er, tuende liigeliuflendes, parter oprettet och aff ,oss
begge Nembl. .mig Hannibal} Sehestedt Norges Riiges Statt*
holder och General, och mig Hendrich Bielche Obrister underschreffuen och med wore sambtliche adeliche Pitscbafft bekreiftett, huoraf buer beholder sin part, til detz eigentlichere
effterretping, herhoes beloffuer Jeg Hendrich Bielche at fofschaffe
mine underhaffuende officerers revers, pt de med mig och
denne oprettede,Capitulation schal were >ponten.t och forn nyede.
Actum Aggershuss d. 15 Maij 1644.
'
Hanniball Sehestedt.
Henrich Bielche.
(L. S.)

(L. S.)

Richtig Qopie aff originalen bekiender Jeg.
:
Hanniball Sehestedt.
Dette Aktstykke mäa støtte den S. 208 f fremsatte Mening,
at det er en Vildfarelse, 'nåar det er,fortalt,, at Henri^ßjelke
den 1. Juli 1644 har været Capitain paa Trefoldighed i Slaget
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paa Colbergheide. Der siges i Capitulationen, at H. Bjelke er
hen visit til Hannibal Sehested »at employeres Og bruges véd
dette Krigsvæsen her udi Riget (Norge)«, han saftes til Chef
for^SehestedS Livregiment til Fods og skal completliere Regimentet
til Mynstring for Aggershus til Juli Maaned; dét vilde være meget
paafaldende, hvis han strax skulde være ffatraadt Commandoen foT at blive Søofficer, Capitain paa et Orlogsskib. Det
var imidlertid tænkeligt, at det kunde have vætét tilfældet; men
naar saa den Oplysning kan tilvejebringes, at der paa Trefol
dighed var 2 Capitainer, nemlig Laurids Nielsén og Mikkel
Skouw, saa maa* Muligheden for, at den almindelig antagne
Fortælling ér rigtig, forsvinde endnu ihére. Oplysningen er
tagen fra en Beretning om Slaget, som blev trykt i Kjøbenhavn
den 12. Juli 1644*). Til denne er føiet en Fortegnelse over
Flaadens Skibe delte i 4 Eskadrer, samt Navnene paa dem, som
commanderede Skibene. Admiralskibet i den 3die Eskadre var
Tréfoldighed; der nævnes ikke, hvem der var Admiral paa det,
men kun de 2 Capitainer. Christian den Fjerde var ombord
paa Skibet, men han har maaske ikke selv ført den øverste Commando over det. Hvem der var Eskadrechef og Admiral paa
Trefoldighed, lader sig vistnok sige med megen Sandsynlighed.
Efter den ovenfor S. 264 omtalte Beretning om Slaget i Listerdyb
commanderedes Trefoldighed i dette Slag af Iver Vind. Han fortæller
i sine Optegnelser til sit LWs Historie *), ål han var ombord paa
Trefoldighed den 16. Mai 1644 i Listerdyb, den 1. Juli paa
Colbergheide, og den 10. August, da Christian IV mødte deh
hollandske Hjælpeflaade i Øresund. Har han været Chef paa
Skibet i den første af disse tfe Datafiler, er det sandsynligt, at
han ogsaa har været det i de tb andre. Dé • Commåhderende
paa Trefoldighed den E Juli blive da: Iver Vind, Laurids
Nielsen og Mikkel Skouw. Den, som har forfattet den ovenfor
nævnte Fortegnelse, har maaske været uvis, om han skulde
1) Udførligere Beretning, hvorledes Kgl. Majestæt og den svenske Flaade
udi Østersøen haffuer fiehtet. Kbhvn. d. 12 te Juli 1«4 — Den fjerde
Eskadre kommanderedes af Admiral Pres., Mund paa Admiralskibet
Store Sophia. Naar det undertiden fortælles, at Pros Mund commanderede paa Trefoldighéd, da ér det urigtigt.
’) Danske Samlinger, IV, S. 16.
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nævne Kongen eller Iver Vind som Chef, og har derfor ladet
Navnet staa in blanco.
Den hele Sag er ikke, af meget stor Betydenhed, men dog af
nogen Interesse, fordi den urigtige Fortælling pludselig er dukken
op, uden at det er muligt at vise, hvem der har dannet den eller
hvorfra den kommer, og den er et Exempel paa, med hvor
stor Lethed en Fortælling, naar den blot engang er frem
sat paa Prent, uden at der er tilføiet nogetsomhelst Bevis,
gaar over til at blive en Læresætning. Kan det ske ved For
tællingen om et Slag som det paa Colbergheide den 1. Juli
1644, som man kunde være tilbøielig til at antage for at være
skildret med fuldkommen Sikkerhed, kommer man let til at
tro, at andre historiske Fortællinger ere behandlede med
samme Lethed, og følgelig ikke meddelte rigtig i de nyere
Skrifter.

2.
Naar blev Henrik Bjelke Bidder af Elephanten?
Af C hr. Bruun.

Der er en anden Begivenhed i Henrik Bjelkes Liv, som
ikke er fortalt rigtig. I den sidste Udgave af Nordisk Conversations Lexikon siges1), at Bjelke blev Ridder af Elephanten
efter Souverainetetens Indførelse, uden at Aaret er opgivet; B.
Moe fortæller3), at han blev Ridder af Elephanten den 11.
October 1667, det samme siges af I. Chr. Berg, som imidler
tid fortæller8) at han blev »slagen til Ridder« 1648 ved Fre
derik den Tredies Kroning. Ltitzow fortæller4), at Bjelke blev
Ridder af Elephanten den 11. October 1663. I Bjørns For
tegnelse over Riddere af Elephanten og af Dannebrog nævnes
han slet ikke, i Berliens Fortegnelse5) sættes hans Udnævnelse
til imellem 1648 og 1650, med Tilføielse af et Spørgsmaals*) Nordisk Conversationslexikon, 2 Udg. I, Kbh. 1870, S. 521.
B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalhistorie, Ny Række, I, Chra.
1846, S. 180.
3) Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, II, Chra. 1834, S.
518—21, Anm. 1.
4) Lutzow, Samling af histor. Efterretn. om danske Søofficerer, Kbh.
1788, S. 80.
5) Berlien, Der Elephanten Orden, Kph. 1846, S. 70, Nr. 103.
Danske Samlinger. VI.
21
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tegn. Denne Sag er visselig heller ikke af stor Betydning,
men der er en Usikkerhed hos Forfatterne, som om mulig bør
fjærnes, og ved samme Ledighed kan Bjelkes Historie afgive
et andet Exempel paa skjødesløs Behandling af de nyere For
fattere.
Henrik Bjelke blev Ridder af Elephanten den 25. No
vember 1648 ved Frederik den Tredies Kroning, som fandt
Sted den 23 November1). Spørges der, hvorfra dette vides,
da er Svaret først : fra en paa tydsk trykt skreven »Relation von
der Kronung Ihrer Kgl. Mayest. Friederich dem Dritten, und
dero Gemåhlin welche beede den 23. Novembris zu Kopenhågen geschehen, vnd was für Solennitåten in einem vnd andern
darbey vorgangen, sub dato Kopenhagen den 27. Novembris
Anno 1648«. (2 Bl. 4°) Beretningen slutter saaledes: »Und
seynd nachfolgende zu Rittern geschlagen worden«. Derpaa an
føres Navnene paa de 32 nye Riddere, den sidste er »Hinrich
Bielche«. Blandt dem, der bleve Riddere, var Iver Vind til
Nørholm; i sine Levnets Optegnelser anfører han2): »Anno
1648 den 23de November bleff ieg och 31 andre guode Mend
slagen til Ridder aff K. M. Kong Friderich den Thredie.«
Han anfører Navnene paa alle Ridderne og blandt disse er ogsaa Henrik Bjelkes. I de ældre utrykte Skrifter om Elephantordenen af Resen og Hertzholm findes den samme Række
Riddere fra Aaret 1648 nævnet, altsaa ogsaa Henrik Bjelke.
I. Chr. Berg har altsaa Ret, naar han siger, at Bjelke
blev slagen til Ridder 1648 ved Kongens Kroning; men Bjelke
blev derved Eléphant Ridder, thi Elephanten var det Tegn, Rid
derne fik at bære. Det kan oplyses af følgende Omstændighed.
Christian den Fjerde havde 1616 første Gang uddelt Ordenen
»den væbnede Arm«, der afløste Elephanten som Ordenstegn;
senere forenedes begge Tegnene, idet den væbnede Arm blev
anbragt paa Elephantens Side. Men 1634 blev dette Ordens*) Den 9. December 1648 holdt Henrik Bjelke sit Bryllup med Edle
Ulfeldt; paa Titelen af et latinsk Bryllupsdigt skrevet af L. P. Sver
drup til Brudefolkenes Ære og trykt 1648 kaldes Bjelke »Eqves auratus«,
den sædvanlige Titel for en (Elephant)Ridder.
-) Danske Samlinger, IV, Kbh. 1868-69, S. 11.
3) Afskrift i det store kgl. Bibliothek; tidligere trykt i Subms Samliger,
1, 1, S. 56
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tegn afskaffet, og Elephanten traadte istedet og blev altsaa det
eneste Tegn. Et Vidnesbyrd om denne Forandring er følgende
utrykte Brev fra Christian den Fjerde, skrevet den 5. Sep
tember 16348).

Chanseleren H. Christian friis Och H. Albrett Skeel tiill hande.
Eptherdi der Er nu forferdiged keeder med Eleephanter
udi, besaat med Demanter, tiil dy vdaff Riigens Raad, som nu
Siist bleff Slaagen tiil Riidder, Och udaff dy første Numer
ingen uden y begge leffuer: Daa Eptherdi ded inted lod ylde,
at y med dy andre baar En slagss Riidder Ordenstegen, Daa
skall ded staa Eder friid for om y Pro Memoria vyll foruaare
dy Bevebnede Arme, Och tillige med dy andre berre dy Elephanter, Elleroch henge dy Beuebnede Arme udi Sligge kæder,
Som dy andre bekommer tiill at henge Elephanterne vdi,
Eptherdi landtsaterne, Som Erre slagen tiil Riidder, Ochsaa
bekommer Elephanter hengendis udi Blaa band.
Københaffuen den 5te Septembris
Anno 1634.
Christian.
Af dette Brev fremgaar det tydelig, at den, der blev
»slagen til Ridder«, fik Elephanten at bære enten i en Kjæde
eller i et blaat Baand. Kort efter, den 5. October 1634, fandt
den udvalgte Kong Christian den Femtes Bryllup Sted, i hvilken
Anledning Elephanten uddeltes til dem, som bleve slagne til
Riddere; det var sidste Gang i Christian den Fjerdes Regjeringstid, at Ordenen uddeltes. Der skete ingen Forandring,
da Frederik den Tredie besteg Thronen; de, som i Anledning
af hans Kroning bleve slagne til Riddere, fik Elephanten at bære;
af de 32 Riddere kjendes Portraiter af 13, som have Elephanten
hængende paa Brystet i en Kjæde eller et Baand; blandt dem
er Hannibal Sehested, hvis Portrait er stukket 1650.
Hvorledes er man da kommen til at henføre Henrik Bjelkes
Ridderudnævnelse til et andet Aar end 1648? Det ser under
ligt ud, at Berg og Moe have samme Datum, 11. October,
som Lutzow, men at de have Aarstallet 1667, Lutzow derimod
1663. Sagen er den, at 1667 hos Berg og Moe er en Trykfeil. Det lader sig nemlig godtgjøre at Henrik Bjelke i Octo
ber 1663 har havt Noget med Elephantordenen at gjøre, men
21*
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derimod ikke 1667. Den 10. October 1663 fandt Frederik
den Tredies Datter Anna Sophies høitidelige Trolovelse Sted i
Kjøbenhavn med Churprinds Johan Georg af Sachsen. Dagen
efter, den 11. October, bleve flere høitstaaende Personer
slagne til Riddere: Hans Schack, Peder Reetz, Frederik Ahlefeldt, Johan Christian Kørbitz, Ernst Albert Eberstein og Claus
Ahlefeldt. I en meget nøiagtig Beskrivelse *) af Høitideligheden
fortælles, at Kongen med det blottede Sværd slog Herrerne tre
Gange paa Skuldrene og paa Hovedet og hængde dem den
gyldne Elephant om Halsen, »hvorpaa Grev Christian Rantzow
og Rigsadmiralen [o: Henrik Bjelke] iførte dem Kappen, med
det ridderlige Mærketegn, nemlig to gyldne Kroner omgivne af
en Laurbærkrands, om hvilken Kongens Valgsprog: Dominus
providebit, var broderet med Guld i en stor Sølvstjerne, hvilket
Tegn det fra denne Dag blev befalet at skulle bæres tilligemed
Elephanten af Ridderne ved alle offenlige Sammenkomster.
Disse Kapper bleve ved denne Leilighed for første Gang baarne
af Grev Rantzow og HenrikBjelke«. Det maa være denne Be
givenhed, som Lutzow ikke har kjendt rigtig til, og derfor har
han urigtig fortalt, at Henrik Bjelke blev Ridder af Elephanten
den 11. October 1663. Berg har givet Aarstallet 1667 istedetfor 1663, Moe har vistnok sin Underretning fra Berg, og
senere Forfattere have støttende sig paa den ene eller den
anden fortalt, at Bjelke blev Ridder af Elephanten efter 1660.
Det Rigtige er altsaa, at Henrik Bjelke blev slagen til Ridder
og fik Elephanten som Ridder-Ordenstegn den 25. November
16482); han var dengang 33 Aar gammel.

Beskrivelsen er skreven paa Tydsk og findes i det st. kgl. Bibi., ny kgl.
Saml. Nr. 654 b. Se ogsaa P. V. Beckers Samlinger til Frederik den
Tredies Historie, II, S. 21—22.
P. Brock har i sit Skrift, Den oldenborgske Kongeslægt belyst véd den
chronologiske Samling paa Rosenborg Slot, Kbh. 1870, rigtig sagt S.
53, Nr. 34 a, at Bjelke blev Ridder af Elephanten 1648.
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Kort Overslag over Rigens Indtægt og Udgift 1642.
Udgivet af G hr, Bruun.

Blandt Christian den Fjerdes Breve findes der flere skrevne
1642, som tyde paa, at Kongen har følt sig meget trykket af
Finantsernes mindre heldige Forfatning. Den 18 Januar 1642
skriver han til Rentemestrene: »Efterdi Jeg nu paa sidste Om
slag haver mærket, at det ingen Gænge med vores Husholdning
vil have, som man nu en Tid lang haver anstillet, da skal I
med al Flid give Eder derover, at antegne al Cronens Udgift
i efterfølgende Stykker«, der nævnes i alt 16 Poster, for hvilke
Udgifterne skulde antegnes. Den 17 Februar skriver han atter
til Rentemesteren: »Eftersom Jeg jo længere jo mere mærker,
at det ingen Bestand kan have med min Dont paa den Vis,
som det nu gaar, isynderlighed, mens Udgiften beløber sig
ulige høiere end Indtægten, da skal Du med det Første skaffe
mig begge Rigernes og dessen underliggende Landes rigtige
Indtægt, og derhos fly mig en rigtig Designation paa deres
Bekostning, Kost og Klæder, som findes paa denne herhos
føiede Fortegnelse.«
Designationen indeholder 39 Poster.
Endelig findes der et tredie udateret Brev fra 1642 til Dan
marks Riges Raad og Rentemestre, der begynder saaledes:
»Rentemesterne skal bringe til Papir begge Rigernes Indkomst,
saa nær som Tolden i Sundet, og derfra tage Lehnsmændenes
Deputat, at man kan være vis paa, hvad Kronen haver fri til
at erholde dette Efterfølgende«, derpaa nævnes 15 forskjellige
Poster.
Det er næppe uden Berettigelse, at det Overslag over Ri
gens Indtægt og Udgift, som her udgives, sættes i Forbindelse
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med Kongens i de nævnte Breve udtalte Ønske om at faa Kro
nens Indtægter og Udgifter nøiagtig angivne, om end de forskjellige Poster paa Udgiftssiden ikke passe til den Række
Poster, som ere opstillede i Brevene. Det aftrykkes efter et
Exemplar, som findes i det store kongelige Bibliothek, ny kgl.
Samling, Folio, Nr. 626 e), og som utvivlsomt er det, der er
bleve/i forelagt Christian den Fjerde. Det er nemlig indbundet
i Ruslæder, paa Bindets For- og Bagside er trykt Kongens
Navneciffer, Bogstaverne R F P (hans Valgsprog), og paa For
siden Aarstallet 1642; det er netop paa den Maade, at Rentemester-Regnskaberne, som forelagdes Kongen, ere indbundne.
I samme Samling, Folio, Nr. 627, findes det sædvanlige Dublet
Exemplar, mindre elegant skrevet og indbundet i Pergament,
dog ere Indtægterne fra Lehnene ikke specificerede1). Udgaven
er besørget efter det første Exemplar.
Som et Slags Supplement til dette Overslag kan regnes
det Reglement over Christian den Fjerdes Hofstats aarlige Besoldning, som, henført til 1642, er trykt i Danske Magazin, V,
S. 202—13.

Kort Offuerslag

Paa Rigens Indtegt och Vdgifft och huis Kongl. May4 aff
huert Laehn vdi Pendinge kand haffue fri, och bliffue til ofuers,
naar der er korted och fratagen
1. Laensmendene och Andre, deris Genanter.
2. Huis Gods som wed Magelaug er bortschifft.
3. De Gaarde, som holder Officerer.
4. Huis som aarligen omdragis med Herridtzfogeder, Deelefogeder, Thingschrifuere och Andre.
5. Huis Godtz som er afbrudt, ede och forarmet och ellers
anden aarlige wisse Afkortning.
Beregnidt in

*) I forrige Aarhundrede maa dette Aktstykke have tildraget sig nogen Op
mærksomhed; det kan vistnok sluttes af de Afskrifter, man har ladet
besørge og hvoraf 2 findes i det store kgl. Bibi., Thottske Samling,
Folio, Nr. 840, og ny kgl. Samling, Folio, Nr. 628.
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Sckaane, Haidland och Bleginde.
Malmøhuus Læhn, Dalby Closter, Boringe Closter, Frue
Giørild Fadders daatters, och andet des tilliggendis Godtz, som
Herr Tage Tott Ottosøn, Rigens Raad, lader giøre Regenschaf
for, der af blifuer beholden och til ofuers, naar Lænsmandens
Genant, och anden aarlige wisse Vdgifft och Afkortning er
fratagen................................... 41971/? Rd. 1 Ort 6 ß P/s alb.
Landscrone Læhn, huor med Herr Henrich Huitfeldt
ehr forlæhnt, giør Regenschaf for det v-wisse, disligeste for
Stichtens Indkomst, som kand bedrage 306 Rdr. 20 ß 1/s alb.
och for Jordebogens aarlige wisse Rendte och Indkomst gifuer
hånd til Affgifft 800 Rdr. Giør saa tilhaabe som kongl. May‘ af
samme Læhn hafuer fri......................... 1106 Rd. 20 ß 1/s alb.
Helsingborg Læhn, der aff lader Herr Christoffer Wlffeldt, Rigens Raad, giøre Regb baade for wist och v-wist, och
blifuer af Jordebogens wisse Rendte och Indkomst thil ofuers,
naar Lænsmandens Genant och anden Vdgifft ehr afkorted och
fratagen ............................ 11561? Rd. P/s Ort 41/a ß 31 2 d.
Herridtzwad Closters Læn, der af giffuer Steen Beck
Rendtemester til aarlig Afgifft baade for wist och v-wist, naar
ISO1/? Rdr. for Riiseberg, Føringstofft och Swaløer Kirckers
lus, som vdi Closters Jordebog er indberegnidt, effter Kongl.
Mayts naadigste bewilling worder fratagen............. SöO1/? Rdr.
Christianstads Læn, der aff lader Jochum Beck giøre
Regenschaf, for wist och v-wist, och kand af Jordebogens
Rendte och Indkomst blifue beholden, naar Lænsmandens Ge
nant och anden Vdgifft er fratagen . . . 4061 Rd. 1 ß lz2 alb.
Heine Kircke och Frosteherrit ehr Gunde Rosenkrandtz Landsdommer medforlæhnt, giør Regb for dend v-wisse
Indkomst och gifuer til Afgifft for Jordebøggernis aarlige wisse
Rendte och Indkomst • • • ................................ 200 Rixdaler.
Hørie Læhn, deraf giøris Regenschaff for dend v-wisse
Indkomst, meden for dend aarlige wisse Rendte och Indkomst
gifuis til Afgifft................................................................210 Rdr.
Jerrested Herridt haffuer Kønne Jochum Graaboe med
wist och v-wist, aarligen quit och fri.
S. Peders Closter, der aff giør Falck Løcke Regenschaf
for dend v-wisse Indkomst, och for Jordebogens wisse Rendte
och Indkomst gifuer hånd til aarlig Afgifft . . . 400 Rixdaler.
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Laugholms Læhn, som Christian Bylow er medforlæhnt,
giør Regenschaf for det v-wisse, och for dend wisse Rendte
och Indkomst gifuer hånd til aarlige Afgifft............. 200 Rdr.
Warbierg Læhn, der aff lader Iffuer Krabbe giøre Re
genschaf for wist och v-wist, och kand af dend wisse Rendte
och Indkomst blifue beholden och til ofuers, naar Lænsman
dens Genant och anden Afkortning er fratagen.........................
8501 Rdr. */2 Ort 1 Alb.
Christiannobels Læhn, som Erick Krabbe er medfor
læhnt, giør Regenschaf for wist och v-wist, och kand af dend
wisse Indkomst blifue thil ofuers, naar Lænsmandens Genant
och ellers anden Vdgifft ehr afkortedt............. 402 Rdr. 4 ß.
Sølffwidtzborg Læhn, huor aff Herr Thage Tott Anderssøn lader giøre Regenschaf for wist och v-wist, och kand
af dend wisse Indkomst blifue til ofuers, naar Lænsmandens
Genant och anden Vdgifft ehr afkorted......................................
702 Rixdr. P/2 ort 7 ß 61 2 d.
Halmsted Læhn, som Niels Krabbe ehr medforlæhnt,
giør Regenschaf for dend vwisse Indkomst och for Jordebogens
wisse Rendte och Indkomst gifuer hånd til aarlig Afgifft....
650 Rdr.
Summarum: Beløber tilhaabe, som blifuer beholden och
til offuers med Kongl. Mayts Læhnne vdi Sckaane, Haldland
och Bleginde Pendinge....................... 22648 Rdr. 8x/2 ß 1 d.
Gulland.

Wisborg Slott och Læhn, der aff lader Holger Rosenkrandtz giøre Regenschaf, baade for wist och v-wist, och
kand af dend wisse Indkomst blifue til ofuers, naar Lænsman
dens Genant och anden Vdgifft er fratagen, 2945 Rdr. 4-1/3.
Boringholm.
Hammershuus Slott och Læhn, deraf giør Holger
Rosenkrandtz Regenschaf for det v-wisse, och gifuer til Af
gifft for Kronens aarlige Rendte och Stigtens Indkomst 2647
Rdr. Naar Wagtmesterens och Skow-Giemmerens Løn derfra
tages, beholder Kongl. May. der af fri................ 2583 Rixdr.
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Øsel.
Arnsborg Slot och Læn, med des thilliggendis Godtz
bafuer Anders Bilde med wist och v-wist, for aarlig Afgifft,
som er............. ,............................................... ...
5000 Rdr.
Holmhoff paa forne Øsel haffuer Fredrich Budde med
wist och v-wist aarligen for . . .'............................. 600 Rixdr.
Sielland.
Kiøbinghauffns Læhn, deraff lader Niels Wind giøre
Regenschaf for wist och v-wist, och blifuer til ofuers af dend
wisse Indkomst, naar Lænsmandens Genant och anden Affkortning er fratagen................... 5069*/2 Rd. 1 Ort 8*/2 ß 21/s d.
Croneborg Læhn, deraff lader Hans Vlrich Gyldenløffue
giøre Regb for dend wisse och v-wisse Rendte och Indkomst,
och blifuer af dend wisse Indkomst beholden och til otfuers,
naar ald Vdgifft er fratagen . . 3049 Rdr. 1 Ort 15 ß l1/« d.
Fredrichsborg Læhn, der aff lader forne Hans Vlrich
Gyldenløfue i ligemaade giøre Regb for wist och v-wist, och
kand blifue til ofuers och beholden . . . 7958 Rdr. 1 Ort 2 ß.
Abrahamstrup Læhn hafluer Johan Bøgwad och Hans
Hanssøn paa aarlig Afgifft med wist och v-wist (naar Fogedens
Løn, saawelsom Herridtzfogeden, Skowfogden och Heederiideren
deris Gaarders Landgilde er fratagen) for................ ...................
23371/2 Rd. P/s Ort 2 ß.
Roeskildegaards Læhn, som Niels Trolle er medforlæhnt, giør Regenschaf baade for wist och v-wist, och kand af
dend wisse Rendte och Indkomst blifue beholden, som Kongl.
May. hafuer fri, naar Lænsmandens Genant och anden Vdgifft
er fratagen............................
3910V2 Rd. 4- 1 ß.
Ringsted Closters Læhn, der aff lader Jørgen Seefeldt, Rigens Raad och Landtzdommer, giøre Regb for wist och
v-wist, och kand af dend wisse Indkomst blifue beholden, naar
Lænsmandens Genant och anden Vdgifft er afkorted................
2357 Rdr. 1 Ort 8V2 ß Vi* d.
Draxholmbs Læhn, der aff lader Jørgen Wind, Rigens
Raad, giøre Regb for wist och v-wist, och kand af dend wisse
Indkomst ofuerblifue, naar Læhnsmandens Genant och anden
Vdgifft och Afkortning er fratagen................................................
3964 Rdr. P/2 ort 41 2 ß */2 d.
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Kallundborg Læn, der af lader Vnge Hans Lindenow,
Rigens Raad, giøre Regb for wist och v-wist, och naar Læns
mandens Genant och anden Vdgifft er fratagen, kand af dend
wisse Indkomst blifue thil ofuers som Kongl. Maylt hafuer fri
5912 Rd. P.o Ort I3/* d,
Søllemarckgaard paa Samsøe, der aff giffuer Doretle
Jochum Bruns til aarlig Afgifft................................... 400 Rdr,
Holbecks Læn, som Mogens Pax haffuer vdi Forlænning,
giør Regenschaf for det v-wisse och for Jordebogens wisse
Rendte och Indkomst gifuer hånd til aarlig Afgifft . . 245 Rdr.
Andtworsckow och Sæbygaards Lænne, der af
lader Wendtzel Rodtkirch giøre Regenschaf for wist och v-wist
och kand Kongl. May. hafue fri af dend wisse Rendte och Ind
komst, naar Lænsmandens Genant och anden Afkortningh er
fratagen................................................ 7655 Rdr. 5V2 ß
d.
Korsøer Læhn, der aff lader forne Wendtzel Rodtkirch
iiigemaade giøre Regenschaf for wist och v-wist och hafuer
Kongl. May. der af fri, naar Lænsmandens Genant och anden
Vdgifft er afkorted......................................... 13921/s Rdr. 2 d.
Trøggewelde Læhn, som Siffwert Vrne er med forlæhnt,
gifuer for Jordebogens wisse Indkomst til aarlig Afgifft 300 Rixdaler, giør Regenschaf for det v-wisse saawelsom for Høgstrup
Gaardt, Stigtens och Mageschiffte Gods, huor af Kongl. May.
kand hafue fri 371 Rdr. 2 /3, giør saa thilsammen med forne
Afgifft, som der af blifuer til ofuers................... 671 Rdr. 2 /3.
Wordingborg Læhn, er Herr Fredrich Retz medforlæhnt, giør Regb baade for wist och v-wist, och naar Læns
mandens Genant och anden Vdgifft er afkorted, blifuer af dend
wisse Indkomst beholden och til ofuers som Kongl. May.
hafuer fri.......................................... 3856l/s Rdr. 13x/9 ß 3 d.
Jungshoffuit, som affgangen Frue Sophia Peder Basses
tilforne waar medforlæhnt, quit och fri, med Wist och v-wist,
er nu lagt vnder Wordingborg Slott, och giøres Regb for, och
kand Jordebogens aarlige wisse Rendte och Indkomst bedrage
5791/s Rdr. 16 ß.
Solte Slott, er Lauridtz Ebbessøn medforlæhnt, och
gifuer til aarlig Afgifft for Wist och v-wist 200 Rixdaler,
Giør Regenschaf for Mageschiffte Gods, som kand beløbe
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16 Rdr. 1 Ort, och giør saa tilhaabe, som Kongl. May. deraf
hafuer fri................................................................ 216 Rd. 1 Ort.
Suenstrupgaardt, haffuer Herr Just Høg, Rigens Cantzeller, med Wist och v-wist, paa aarlig Afgifft for....................
373 Rdr. 1 Ort 17 /3.

Møens Land.
Steege Slott, Ermelundgaardt, hafuer Statholderen Herr
Corfidtz Wlffeldt, med Wist och v-wist, quit och fri.
Summarum: Beløber tilhaabe, som wed Kongl. May.
Læhnne vdi Sielland bliffuer til offuers, och Hans May. haffuer
fri Pendinge................................ 49949*/s Rdr. lO1/^ /i 4^4 d.

Fyen, Langeland, Laalland och Falster.

Nyborg Læhn haffuer Herr Mogens Kaas, Rigens Raad,
med wist och v-wist paa Regenschaf, och kand af Jordebogens aarlige Rendte och Indkomst blifue til ofuers, naar
Lænsmandens Genant och anden Afkortning er fratagen ....
39321 2 Rd. 2P/2 /3.
S. Hans Closter Læhn er Henningh Walckendorph
med forlæhnt, giør Regb for wist och v-wist, och kand Kongl.
May. af dend wisse Rendte och Indkomst haffue fri, naar Læns
mandens Genant och anden Vdgifft er fratagen och afkorted . .
20761/9 Rdr. 11 /3 71/* d.
Hagenskouff Læhn, der aff giør Herr Jørgen Brahe
Regenschaf for det v-wisse, och gifuer for Jordebogens wisse
Rendte och Indkomst til aarlig Afgifft 600 Rdr. I lige Maade
giøres Regenschaf for Stigtens och Mageschiffte Goedtz, huor
af kand ofuerblifue 482 Rdr. 21/3 2 alb. Giør saa tilhaabe
som Kongl. May. af Hagenschow Læhn hafuer fri....................
1082 Rdr. 21 /i 2 alb.
R ug a ard s Læhn er Steen Bilde medforlæhnt, och
gifuer for Jordebogens aarlige Rendte och Indkomst til Afgifft,
naar 60 Rdr. 3 li for Soldater er afkorted — 390 Rd. 4-3/3,
giør Regb for Stigtens Indkomst, huor af kand ofuerblifue SSS1/«
Rdr. 20 /3 21/a alb. Giør saa tilhaabe, som Kongl. May. af
Rugaards Læhn hafuer fri............. 7781/« Rd. 20 /3 21/« alb.
Dalum Closters Læhn er welbaarne Grefue Wolde-
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mar Christian medforlæhnt, och gifuer til aarlig Afgifft baade
for dend wisse och v-wisse Indkomst 800 Cur. Dr., som er . .
eee1'« Rd. 16 li.
Hindtzgawls Læhn haffuer Herr Hans Lindenow, Ri
gens Raad, med wist och v-wist, quit och fri.
S. Knuds Closter haffuer Herr Christen Thommassøn,
Kongl. May. Cantzeller, med wist og v-wist, quit och fri.
Othense Prowesti haffuer Herr Just Høg, Rigens Cant
zeller, med wist och v-wist quit och fri.
Saling Herrridt, dersammesteds haffuer Frue Sidtzel
Høg noget Cronens Godtz vdi Forlænning, huor af hun gifuer
til aarlig Afgifft...................................................................100 Rdr.
Trankiær Læhn paa Langeland ehr Otto Thott Ottosøn
medforlæhnt, giør Regb for Stigtens Indkomst, Mageschiffte
Godtz och Kong. May. Anpart Kornthiender, huor af kand ofuerblifue 488 Rdr. 20 /3, och for Jordebogens aarlige wisse Rendte
och Indkomst gifuer hånd til Afgifft 788 Rdr., giør saa tilsam
men som Kong. May. af forne Tranekiær Læhn hafuer fri . . .
1276 Rdr. 20 (i.
Aaleholms Læhn, vdi samme Læhn hafuer Kongl. May.
bekommet noget Godtz til Mageschiffte af afgangne Christen
Friis til Borreby, huorfor aarligen giøris særdeelis Rgb och
blifuer der af til ofuers............................ 25 Rdr. 1 Ort 2 alb.
Lauge Bilde, LandsdommervdiLaalland, er forlænt med
noget af Kronens Goedtz for hans Bestilling Schyld, dog quit
och fri, och rendter aarligen................................... * . 141 Rdr.
Nykiøbing Slott, Aaleholm Slott, Haldsted Closter
och Rauffnsborg Læhnne, samt Bønnidtzgaardt, som aarligen
schylder 460 Rdr. med Kronens och Stigtens Indkomst af forne
Læhnne, item jus patronatus til Harbeløf Kircke, disligeste det
Godtz Kongl. May. hafuer bekommen af Henrich Sparre, rend
ter aarligen 106 Rdr. 1 Ort. Noch en Gaardt i Klippinge
rendter 12 Rixdaler. Det aldtsammen lader Stormegtige och
høybaarne Første och Herre, Herr Christian dend Fembte, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gothis Vdwalde Prindtz etc. med
wist och v-wist annamme och oppebære, dog følger Kongl.
May. och Cronen ald Tholden, Accisse och Wragh saavelsom
och Byskatterne af Kiøbstederne der vdi Laalland och Falster.
Summarum: Bliffuer til offuers wed Kongl. Mayts Læhnne
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vdi Fyen och paa Langeland, saawelsom i Laalland och Falster,
som Kongl. May1 haffuer fri Pendinge....................,..................
9938 Rdr. 1 Ort 16 ß 31/« d.

Judtl and.

Riberhuus Læhn, som Gregers Krabbe, Rigens Raad,
hafuer vdi Forlænning, giør Regenschaf for det v-wisse, och
af Jordebogens Indkomst hafuer Kongl. May. fri, naar Læns
mandens Genant och anden Afkortning ehr fratagen................
21141/« Rdr. 14 ß.
Lundenæs Læhn, deraff lader Iffuer Wind, Secreterer,
giøre Regenschaf for dend v-wisse Indkomst, ocb for Jordebo
gens aarlige wisse Rendte och Indkomst gifuer hånd til Afgifft
600 Rdr., disligeste giøres Regenschaf for Stigtens Indkomst,
huor af kand ofuerblifue 22741/a Rdr. 34 /?, giør saa tilhaabe,
som Kongl. May. af Lundenæslæhn hafuer fri 28741/9 Rdr. 34 ß.
Bøuffling Læhn haffuer Maldte Juel vdi Forlænning,
gifuer til aarlig Afgifft for Jordebogens wisse Rendte och Ind
komst 900 Rdr. Giør Regb for Stigtens Indkomst och Mageschiffte Godtz, som kand bedrage 7021/s Rixdaler, giør saa til
haabe, som Kongl. May. der af hafuer fri .... 1.6021/e Rdr.
Koldinghuus Læhn, som Ernst Norman er medforlæhnt, giør Regb for dend wisse och v-wisse Indkomst, och
naar Læhnsmandens Genant och anden wisse Vdgifft och Af
kortning er fratagen, kand af Jordebogens Rendte och Ind
komst ofuerblifue, som Kongl. May. hafuer fri..........................
8141 Rdr. 11 ß 1 alb.
Møgeltønder Læhn, der aff lader Gregers Krabbe, Ri
gens Raad, giøre Regenschaf baade for wist och v-wist, och
kand Kongl. May. hafue fri af samme Læhn.............................
7741 2 Rdr. 14 ß 2 alb.
Stiernholms Læhn haffuer Thønne Friis vdi Forlæn
ning, giør Regenschaf for wist och v-wist, och hafuer Kongl.
May. af Jordebogens aarlige wisse Rendte och Indkomst fri . .
13541/s Rdr. I1/« Ort.
Aarhuus Gaardts Læhn haffuer Erik Grubbe paa Re
genschaf for wist och v-wist, och hafuer Kongl. May. fri af
Jordebogens aarlige wisse Rendte och Indkomst......................
2732 Rdr. 14 ß 1 alb.
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Mariæ Aggers Closter och Gislumherridt er Mo
gens Arnefeldt medforlæhnt, gifuer til aarlig Afgifft af Mariæ
Aggers Closters Jordebog 1500 Rdr. Giør Regenschaf aff Gis
lumherridt, huor af blifuer til ofuers 150 Rdr. Giør saa tilhaabe, som Kongl. May. der aff hafuer fri .... 1650 Rixdr.
Skanderborg och Aakiær Lænne ehr Lauridtz Ebbes
søn medforlæhnt, giør Regenschaf baade for wist och V-wist,
och hafuer Kongl. May. af Jordebøggernes wisse Rendte och
Indkomst aarligen fri, naar Lænsmandens Genant och anden
Vdgift och Afkortning er fratagen . . 13238 Rdr. 23 ß 22s d.
Silckeborig Læhn, der aff giør Fredrich Vrne Regenschaf for wist och v-wist, och kand af Jordebogens wisse Ind
komst blifue til ofuers, naar Lænsmandens Genant och anden
Vdgifft er afkorted......................... 2897 Rdr. P/9 Ort 21/» d.
Dronningborg Læhn er Otto Marsuin medforlæhnt,
giør Regenschaf for wist och v-wist, och blifuer af Jordebo
gens Indkomst beholden och til ofuers, naar Lænsmandens Ge
nant och anden Afkortning er fratagen......................................
74221/<a Rdr. 18 ß 2 alb. Vs d.
Kaløe Læhn haffuer Rigens Candtzeller, Herr Joest Høg,
paa Regenschaf med wist och v-wist, och kand af Jordebo
gens wisse Indkomst blifue til ofuers, som Kongl. May. hafuer
fri, naar Candtzellers Genant och anden Vdgifft er afkorted . .
381l19 Rdr. 1 Ort 3 d.
Lønborg Bispgaardt, der aff giør Hertwig Sasse Regb
for det v-wisse, meden for Jordebogens aarlige wisse Rendte
gifuer hånd thil Afgifft............................. 952 Rdr. 1 ß 1 alb.
Pandumgaardt, Jordebogens wisse Rendte och Indkomst
hafuer Gregers Krabbe, Rigens Raad, quitt och fri, och for
dend v-wisse Indkomst lader handt aarlig giøre Regenschaff.
Aalborghuus Læhn haffuer Gunde Lang med Wist och
v-wist paa Regb, och kand Kongl. May. af dend aarlige wisse
Rendte och Indkomst hafue fri, naar Lænsmandens Genant
och anden Vdgifft er fratagen............. 4545 Rdr. 23 ß 1 alb.
Segelstrup Læhn, der aff giør Steen Bilde Holgerssøn
Regenschaf for wist och v-wist, och hafuer Kongl. May. fri
af Jordebogens Indkomst, naar Lænsmandens Genant och anden
Afkortning er fratagen............................. 1317 Rdr. 8/3 1 alb.
Aastrup Læhn, der aff giør Jørgen Orning Regenschaf
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for det v-wisse och gifuer til aarlig Afgifft for dend wisse
Indkomst effter Jordebogens Lydelse.......................... 200 Rdr.
Ørum Læhn, der aff lader Christoffer Huas giøre Re
genschaf for dend v-wisse Indkomst, meden for Jordebogens
wisse Rendte och Indkomst, saawelsom Thisted Bispgaards
Goedtz, det Godtz afgangen Christen Scheel hafuer hafft vdi
Fandt, en Gaard vdi Ydeby, och Stigtens Godtz derudi Læhnnit,
der af gifuer hånd til aarlig Afgifft thilsammen . . . 2303 Rdr.
Hald Slott och Seeber Closter, er Jørgen Seefeldt
med forlæhnt, gifuer til aarlig Afgifft af Hald Slott och Middelsomherridt 1600 Rdr., gjør Regb for det v-wisse, disligeste
for Stigtens Indkomst, Ødsløf och Seeber Closters ofuerløbs
Godtz samt Streckehals Goedtz, huor af blifuer til ofuers 1013
Rd. 1 Ort 6 /3, giør saa tilhaabe, som Kongl. May. af forne
Læhn och Goedtz hafuer fri................... 2613 Rd. 1 Ort 6 /3.
Sckiffehus Læhn hafuer Mogens Seested vdi Forlænning,
giør Regb for det v-wisse och gifuer thil aarlig Afgifft for
Jordebogens Rendte och Indkomst Skarpenbergs Godtz, Kirckens Godtz och Stigtens wisse Indkomst................ 1000 Rd.
Dueholms Closter och Sckarpenbergs Godtz, der af
giør Jørgen Krag Regb for det v-wisse, och for Jordebogens
wisse Rendter och Indkomst gifuer hånd til aarlig Afgifft . . .
1500 Rdr.
Lundegaard och Igneberg vdi Mors, som Niels Krag
er medforlæhnt, giør Regb for dend v-wisse Indkomst och gifuer
for Jordebogens wisse Rendte och Indkomst thil aarlige Afgifft
250 Rdr.
Westerviig Closters Læhn haffuer afgangne Herr
Jørgen Vrne, fordum Rigens Marsch, thil des hafft paa aarlig
Afgifft, med wist och v-wist, for................................ 500 Rdr.
Summarum: Bliffuer til ofuers aff Cronens Læhnne vdi
Judtland, som Kongl. May. haffuer fri Pendinge.......................
637951 2 Rd. P/2 ß 21 2 d.
Norge.

Bahuus Læhn, der aff giffuer Hannibal Seested, Rigens
Raad, for Jordebogens Indkomst til Afgifft 2508 Rdr. Giør
Regb for 2131/« Rdr. 26 ß 3 d., som Jordebogen er med for
bedret, Disligeste for 972 Rdr. 4/3, som er Afgifften afWremb,
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Aaby, Mageschifft och forbrut Godtz, giør saa thilhaabe som
Kongl. May. der af bafuer fri .... 3693*19 Rdr. 30 ß 3 d.
Brunlaug Læhn, der aff giffuer Vincenz Bilde til aarlig
Afgifft, baade for dend wisse och v-wisse Rendte och Ind
komst ................................................................................ 237 Rdr.
Nummedal och Sandsuerd, der aff gifuer Sølff Compagniens Participanter til aarlig Afgifft baade for dend wisse
och v-wisse Rendte och Indkomst 2891/« Rdr. 1 Ort lVs ß.
Eger Læhn och Sembsgaard ehr Niels Lange medforlæhnt, giør Regenschaf for dend v-wisse Indkomst och
gifuer til Afgifft for Jordebogens aarlige Rendte och Indkomst
100 Rdr.
Thønsbierg Læhn er Knud Vlffeldt, Krigs Commissarius, medforlæhnt, giør Regenschaf for det v-wisse och
gifuer for Jordebogens wisse Rendte och Indkomst til aarlig
Afgifft......................
500 Rdr.
Thønsberg Prowesti, som Sti Pors hafuer vdi Forlænning, der af gifuer hand til aarlig Afgifft...................... 72 Rdr.
Nedennæs och Manddals Læhn, samt Raabøgdeläuget, der af giør Palle Rosenkrandtz Regb for det v-wisse,
och for Jordebogens wisse Rendte och Indkomst, gifuer hand
til aarlig Afgifft................................................................ 500 Rdr.
Lister Læhn, der aff giør forne Palle Rosenkrantz Re
genschaf baade for wist och v-wist, och blifuer af dend aar
lige wisse Rendte och Indkomst beholden och tilofuers 700 Rdr.
Vdsteen Closter och Alle Helgens Gods hafuer
Jørgen Schult, med wist och v-wist, quit och fri.
Draxmarck Closter, der aff giør Niels Hammer, SchibsCaptein, Regenschaf for dend v-wisse Indkomst, meden Jorde
bogens wisse Rendte och Indkomst nyder hand aarligen fri
foruden nogen Affgifft.
Mariæ Kirckes Prowesti ehr Frantz Powisch medfor
læhnt, och hafuer baade wist och v-wist, quit och fri.
Aggershuus Læhn, der aff lader Statholderen Christoffer
Vrne giøre Regenschaff for dend v-wisse Indkomst, och for
Jordebogens aarlige wisse Rendte och Indkomst gifuer hand
til Afgifft 3800 Rixdaler. Disligeste giøres Regenschaf for 150
Rixdaler, som ehr afgangen Powel Smeldters Pension, saa och
l1 9 Dr. lx/$i Ort 1/a ß Jordebogen er med forbedrit, och
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6P/« Dr. 2X.1!* /?, som er Rettigheden af noget Goedtz, Peder
Ifuerssøn hafuer werridt med forlæhnt, och Hartwig Huitfeldt
til Kongl. May. hafuer opdragen, er tilhaabe 4013*/2 Rdr. 10 /3,
huor af kortes for Landschylden och Thiienden af Østerdalens
Fogderi, som er lagt vnder Trundhiems Læhn, 351 Rdr. 16 ji
1 d. Blifuer saa igien, som Kongl. May. af forne Aggershuus
Læhn hafuer fri beholden................... 3662 Rdr. 4P/s li 5 d.
Kongl. May. Sauger wed Agger, som afgangen Niels
Tholders Arfuinger hafuer paa Forpachtning, gifuer der af til
aarlig Afgifft................................................................... 1400 Rdr.
Kongl. Mayest8 Mølle wed Agger, nemlig Fosgaards
Mølle, och en Saug i Aggers Elff, der vnder liggendis, hafuer
Fredrich Boiesen forpachted, och gifuer der af til aarlig Afgifft
100 Rdr.
Kongl. May. Sauger paa Hudrum, samme høybemte
Kongl. Mayts tuende Flomsauger hafuer Morten Lauridtzson for
pachted, och gifuer der af til aarlig Afgifft............. 300 Rdr.
Kongl. Mayts fire Sauger wed Busckerød hafuer
Hans Eggertsson forpachted, och gifuer der af til aarlig Afgifft
950 Rdr.
Brasbierggaards Læn och Gimsøe Closter, huor
med Oufue Giedde er forlæhnt, giør Regb baade for wist och
v-wist, och blifuer af Jordebogens aarlige wisse Rendte och
Indkomst beholden och tilofuers, naar Lænsmandens Genant
och anden Vdgifft er fratagen .... 581 Vs Rdr. P/a Ort 9 /i.
Wernø Closters Læhn, som Siffuerdt Gabriel ehr med
forlæhnt, gifuer til Afgifft for dend wisse Indkomst af forne
Wernøe Closters Godtz och Ingedals Skibreede 300 Rdr. Giør
Regb for dend wisse Indkomst af Skieberg Sogn, saa och for
Nygaards wisse och v-wisse Rendte, Aufl och Indkomst, huor
af kand ofuerblifue, naar Folcke løn, Vdspiisning och anden
Bekostning er afkorted, 387V2 Rdr. p/s Ort 3 /i. Giør saa
tilhaabe, som Kongl. May. af samme Læhn hafuer fri.............
6871/s Rdr. P/2 Ort 3 /i.
Wembe, Tune, Aabygde och Hualøer Sckibreeder
hafuer Steen Willemssøn, med wist och v-wist, paa aarlig Af
gifft for ............................................................................ 400 Rdr.
Ide och Marcker Læhnne haffuer Gierlof Nettelhorst,
med wist och v-wist, quit och fri.
Danske Samlinger.

VI.
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Stawanger Læn, som er Jegeren, Daleren och Ryefølcken, huor med Jens Bielcke, Norgis Riges Cantzeller, er
forlæhnt, giør Regb for det v-wisse och gifuer til aarlig Afgifft
for Jordebogens wisse Rendte och Indkomst .... 1400 Rdr.
Noget Kongl. Mayt. och Cronens Gods vdi Sckiaberg,
Torsnæs och Ingedals Sogner hafuer forne Jens Bielcke med
wist och v-wist paa aarlig Afgifft for......................... 250 Rdr.
Oensøen Læhn och Kunne Closter hafuer welbemte
Jens Bielcke med wist och v-wist quit och fri.
Halsne Closter och Hardanger Læhnne, der af
giør Erick Ottosøn, Admiral paa Bremmerholmb, Regenschaf
for det v-wisse och gifuer for Jordebogens wisse Rendte och
Indkomst til aarlig Afgifft............................................ 300 Rdr.
Rins Closter haffuer iffuer Prip, med wist och v-wist
paa aarlig Afgifft, for................................................... 600 Rdr.
Bergenhuus Læhn och des 4 vnderliggende Fogderier,
som er Sundhord Læhn, Nordhord Læhn, Sundfiord och Sogen
Læhn, der af gifuer Henrich Tott til Afgifft for Jordebogens
wisse Indkomst 2500 Rdr., disligeste giøres Regb for dend
wisse Rendte och Stigtens Indkomst af Sundmøer, Nordfiord
Læhnne och Dals Præstegield, huoraf kand ofuerblifue 509 Rdr.
5 ß 21/a d. Giør saa tilhaabe, som Kongl. May. der af
hafuer fri................................ .................. 3009 Rdr. 5 ß 21/a d.
Trundhiemsgaard, Jempteland, Herdalen och Øster
dalens Fogderie, der af giør Herr Oluf Parsberg, Rigens Raad,
Regenschaf for det v-wisse, gifuer for Trundhiem Gaards wisse
Indkomst til aarlige Afgifft effter Jordebogens Lydelse 5373
Rdr. Giør Regb for dend wisse Indkomst af Jempteland och
Herdalen, som bedrager 11^31/*iRdr. 31/* /3, gifuer aarligen til
Afgifft af Thiienderne vdi samme Fogderier 600 Rdr., och giør
Regb for Landschyld och Thiienderne af Østerdalens Fogderie,
som aarligen kand inddrage 351 Rdr. 16 ß 1 d. Derforuden
beløber Afgifften af Saugerne i Læhnnit aarligen 900 Rdr.
Beløber tilhaabe 84071/s Rdr.
ß 1 d., huor af Bispen
aarligen bekommer til 12 Scholens Personers Vnderholding
144 Rixdaler, hafuer Kongl. May. saa af forne Trundhiembs
Læhn fri beholden............................. 82631/s Rdr. 19V2 ß 1 d.
Rumsdalen haffuer Detleff Rewentlow, Tydsche Cantzeller,
med wist och V-wist paa aarlig Afgifft for............. 800 Rdr.
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Backe Closter, huor med Ouffue Bielcke ehr forlæhnt,
der af gifuer hånd baade for wist och v-wist til aarlig Afgifft
200 Rdr.
Munckeliif och S. Hans Closter er Christian Wlffeldt
med forlæhnt, och gifuer der af til aarlige Afgiflt baade for
dend wisse och v-wisse Rendte och indkomst .... 200 Rdr.
Geedscke Læhn haffuer Herr Axel Arnefeldt, med wist
och v-wist, quit och fri.
Apostels godtz haffuer Peder Wibe, Resident vdi Swerrig, med wist och v-wist, quit och fri.
Liuse Closter,
Wardøehuus Læhn och Findmarcken, der af gior
Hans Khøning Regb for det v-wisse, och gifuer til aarlig Afgifft
for dend wisse Rendte och Indkomst......................... 200 Rdr.
Nordlandene.
Helgeland er Volrath Lampe, hans Furstl. Naade Prindtzens Staldmester, medforlæhnt, giør Regenschaf for det v-wisse,
och for Jordebogens wisse Rendte och Indkomst gifuer hånd
til Afgifft......................................................................... 828 Rdr.
Salten, Senien, Andenæs och Trumsøen Læhnne,
der af giør Knud Steenssøn Regb for det v-wisse och gifuer
til aarlig Afgifft for Jordebogens wisse Rendte och Indkomst,
naar 40 Rdr. for Fieldfogedens Løn er fratagen . . 1278 Rdr.
Lougfoeden och Wester Aalen hafuer Arent von der
Kuhla, Staldmester, vdi Forlænning, giør Regenschaf for det
v-wisse och gifuer til Afgifft for Jordebogens aarlige Rendte
och Indkomst................................................................... 904 Rdr.
Summarum: Beløber tilhaabe, som Kongl. May. haffuer fri
aff Cronens Læhnne vdi Norge Pendinge...................................
324071/a Rdr. 14 ß öVa d.

Island, Ferø och Wespenøe.
Island, deraff giør Pross Mund Regenschaff for det
v-wisse, och for dend wisse Indkomst, som er Landschyld,
Thiiende och Thold af Skibene, gifuer hånd til aarlig Afgifft
3200 Rdr., huor af kortes for en Jord Nuppefeldt 8 Rdr., och
for 20 Portugaløser, som de fremmede gaf wiidere vdi Told,
end de Islandsche nu gifuer, huer 18 Rdr., er 360 Rdr., hafuer
Kon. Ma. saa der af aarligen fri . . .......................... 2832 Rdr.
22*
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Ferøe, der aff kand bliffue tiloffuers 1948 Ferøesche
Gylden, beregnet for huer 74 ß d., beløber saa tilhaabe, som
Kongl. May. der af hafuer fri...............
15011/« Rdr.
Wespenøe, der aff giffuer det Islandsche Compagnie
til aarlig Afgifft................................................................ 800 Rdr.
Summarum beløber ald dend aarlig wisse Rendte och Ind
komst ofuer ald Danmarck och Norgis Riger, samt dess under
liggende Lande och 0er, som Kongl. May* kand hafue fri och
til Forøfring
Naar Vdgifften, som sig elfter Lehnsmendenis Regenscha
ber aarligen thildrager, først er afkorted och fratagen, som
effterfølger:
Skaane, Hailand og Bleginde................ 22648 Rd. SVs ß 1 d.
Gulland ............................................................ 2945 Rd. ~ 1 ß.'
Borringholm................................................................... 2583 Rd.
Øsel................................................................................ 5600 Rd.
Sielland......................................... 49949,/2 Rd. IO1/-? ß 41/* d.
Møen............................................................................................... 0.
Fyen, Langeland og noget Gods i Aaleholms Læn i Lolland . .
9938 Rd. 1 Ort 16
d.
Judtland............................................ 63795l/s Rd. I1/« ß 2V2 d.
Norge ............................................. 32407,,a Rd. 14 ß öVa d.
Island ............................................................................ 2832 Rd.
Ferø................................................................................ löOP/s Rd.
Wespenø ......................................................................... 800 Rd.
Summa Summarum beløber ald dend aarlige wisse Rendte
och Indkomst ofuer begge Rigerne, efftersom forschr1114 staar
195000 Rd. 261/a ß 4L12 d.
Tholden och Accisen, som Tholdere och Zissemestere
herudi Danmarck giøre Regenschaf fore, kand aarligen beløbe,
naar 3 Aars Indtegt, beregnidt fra Philippi Jac. 1636 och til
Phil. 1639, thilsammen legges, och tredie parten der af for it
Aars Oppebørsel ansees, och Thold Officerernis Løn och For
tæring, saa welsom Afkortning for Accise, fri 01, Pappir och
anden aarlige Udgifft er afkorted och fratagen.........................
645891/2 Rd. 17 ß 91/« d.
Tholden vdi Norge, med Forhøyelse-Tholden, som først
Anno 1632 ehr paalagdt adt schulle udgifuis af Thømmerlast
och Skibenis Dregtighed, kand iligemaade efter 3 Aars Ofuer-
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slag fra Phil. 1637 thil 1640 beløbe, naar Thold-Offlcerernis
Løn, Fortæring, Pappir och Accise, fri 01 er fratagen.............
97,6621/s Rd. 15 ß 2 alb.
Annammidt aff Tholden her, for Kiøbinghauffn
Slott ind vdj Kongl. May448 Rendtekammer af Tholden, som er
deputerit til S. Annæ och Baadsmends Waaningers Opbyggelse
hersammestedtz, och nu effter hans May448 Naadigste Anordning
til Rigens Nødtørfft och Behouf aarligen schal anwendis ....
26000 Rd.
Oppebæris aff Commissarierne vdi Sckaane, thil
Axel Urup, Rigens Ingenieur, hans aarlige Besoldings Fornø
denhed ...............
1000 Rd.
Byeskatterne, som aarligen vdi Kongl. May48 Rendte
Cammer biifuer lewerit, kand beløbe .... 2128 Rd. 16x/<2 /3.
Kongl. May* kand haffue fri, aff Baadsmends Vdschrifuelse, ofuer begge Rigerne, naar huis som vdgifues
til Residenter och de ordinari Postbudde, samt Fortæring, och
de vdschrne Baadsmends Skat er fratagen, ohngefehr aarligen
235581/s Rd. 13 ß 31/* d.
Den vwisse Rendte och Indkomst ofuer begge Ri
gerne, som Lænsmendene giøre Regb forre, och Kong. May1
aleene for hans May48 anpart tilkommer, kand beløbe, naar
tredie parten af Trej Aars Indtegt biifuer regnet for it Aars
Oppebørsel, ohngefehr......................... 652361/2 Rd. 7 ß 5 d.
Kongl. May48 Sølffthiiende, som hans May4 aarligen be
kommer frj och forlods vd af Sølfbergwercket vdi Norge, saawelsom Fordeelen af hans May48 Anpart vdj samme Sølffbergwerck och af Myndten i Christiania, kand ohngefehr aarligen
bedrage, naar tredieparten af 3 Aars Indtegt imod tredieparten
af 3 Aars Vdgift worder liqviderit .... 86821/s Rd. 38x/s ß.
Af Kobberbiergwercket vdi Norge kand Kongl. May4
aarligen hafue fri og til Forøfring, naar 3 Aars Gewinst och
Fordeel imod 3 Aars Vdgift og bekostning biifuer lignet och
lagt............................................................14814 Rd. 6 ß 1 alb.
Borgeleies Pendinge, som Kiøbstederne ofuer ald
Danmark aarligen udgifuer, beløber. . . . 11,666*/2 Rd. 16 ß.
Annammis til Spind ep enge af en Deel Kongl. May48
Læhnne herudi Danmarck ohngefehr aarligen.................. . . .
522*/2 Rd. 3 ß 1 alb.
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Bønderne paa Amager giffuer aarligen for Egler de
ere forschaanet for 307 Rdr. och til dend lange Bro imellem
Kiøbinghavn och Christianshaufn at holde wed lige 150 Rd.,
giør tilsammen................................................................ 457 Rd.
Item aff Kronens Ladegaarders Auffl och Staldøxens Foring herudi Danmarck, saawelsom af huis Thiender,
som ydes vdi Neegen och paa Ladegaarderne vdterskes, kand
Kongl. May* effter 3 Aars Ofuerslagh ohngefehr aarligen hafue
til Fordeel och Forøfring......................... 8279 Rd. 43 /3 1 d.
Oppebæres aff Bønderne vdi en Deel Lænne herudi
Riget, for Brødbagning thil Kongl. May*8 Skibsflaades och Bremerholmens Vdspiisnings Fornødenhed, som de ere forschaanet
forre, och nu vdi hans May*8 Bagers her wed Provianthuset
forrettes, aarligen......................................... 11931/« Rd. 24 /i.
Summa Summarum paa begge Rigernis wisse och
v-wisse Indkomst och Oppebørsel (vndertagen Tholden vdi Øre
sund, Tholden som af Commissarierne i Schaane thil Festningernis Erholding, saa och huis, som thil S. Annæ Bygning
och Baadmends Wonninger oppebergis, som Kongl. May* hafuer
fri) beløber aarligen................ 520,7921/s Rd. P/2 Ort 91/a’d.
Rigens Vdgifft.

Kongl. May*8 Hoffstat, Pensionerer och andre hans
May*8 daglige thiennere, deris aarlige Besolding och monatlig
Kaastpenge kand ohngefehr beløbe for itAar . . 116340l/sRd.
Vdspiisningen til Kongel. May*8 egen Taffel, och
huis som medgaar til Gesandter og fremmede Herrers Ankomst,
saa och til dennem, som spisis af Kongl. May*s eget Kiøcken,
disligest i Kongel. May*8 Spiisekielder, och Baggers, kand ohn
gefehr, naar det vdi Penge anslaas, aarligen beløbe 261311/2 Rd.
Wiin af alle Slags, samt Sucker og Gewurtz, som
til Kongel. May*8 och anden Fornødenhed it Aar kand medgaa,
beløber tilsammen...................................................... 19220 Rd.
Huis som Tholderne af fremmed 01 och andet, thil
Kongl. May*8 Behof lewerer, kand bedrage aarligen 1080 Rd.
Huis Hoffkledninger, som vdgifuis af Kongel. May*
Klæde Cammer thil Hoffolckit, beløber vdi Pendinge anslagen
4319 Rd.
Giffuis Fredrichsborgs Slots daglige Thiennere
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och Vpwartere, paa fire vnderschedlige thiider, thil Løn og
Kaastpendinge, aarligen ohngefehr............................. 4541 Rd.
Kongl. Mayt8 Fiscker Redschaf kommer aarligen at
koste och wedligeholde............................................. 11461 2 Rd.
Gifuis thil Aars Besolding, Kostpendinge och Maanedskaast, saawelsom bekostes paa Kongl. Mayts Heste, Stode,
Beriiderstald, och ellers i andre Maader, som thilforne vdi de
første Læhnnens Ofuerslag icke er afkorted, beløber ohngefehr
9000 Rd.
Vdføringen aff Provianthuset paa Kongl. Mayts Riideheste, Kutzsch och Rustwogn-Heste, kand ohngefehr bedrage
it Aar............................................................................ 10000 Rd.
Vdgifuis for Cammerdug, Knipling, Lærridtoch Dreyel
thil Duge och Zerweter thil Kongl. Mayt8 Fornødenhed 3000 Rd.
Thil Kongl. Mayt8 egen och de Kongel. Børns
Fornødenhed medgaar aarligen thil Klæder af Klæde Cammerit, vdi Pendinge anslagen................................... 688712 Rd.
Adtschillige Silcke- och andre Wahre, som af hans
Mayts Klæde Cammer blifuer lewerit til Sadelmagerne, kand beløbe
sig aarligen...................................................................... 944 Rd.
Huis som sckienckis och foræris bort thil Ærekledninger kand ohngefehr beløbe aarligen................... 6241/o Rd.
Ordinarie och extra ordinari Gesandter, som
Kongl. May* paa adtschillige Steder forschicker, saa och de
som ere forordnet paa wisse Steder, kand aarligen beløbe . .
20000 Rd.
Foræris och sckienckis bort til fremmede Ge
sandter och andre af Klenodier, Kiæder, Penge och Andet,
som icke for nogit wist kand schrifuis, dog ohngefehrlig aar
ligen kand beløbe......................................................... 4000 Rd.
De Høylærde vdi Kiøbinghaufns Vniversitet be
kommer aarligen som Kongl. May4 hafuer bewilget dennem . .
200 Rd.
Sogne Præsterne vdi Kiøbinghafn och andre deris
aarlige Genanter beløber vdi Pendinge anslagen . . 331 ß1/? Rd.
Borgemestere och Raad vdi Kiøbinghauffn bekommer
aarligen for Søtønderne de lader legge och holde wed lige vdi
Dragøer Strømme............................................................. 400 Rd.
Gifuis til Vdqvittering af Herberge, saa och thil
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Thærependinge i hans Maytts Werf och Bestilling, aarligen ohngefehr............................................................................. 31821/e Rd.
Huis som forschickis til Kongel. Mayts Slottes og
Gaarders Fornødenhed, beløber ohngefehr............. 16786 Rd.
Huis Thømmer och Plancker, som medgaar til Lande
Bygning vdi Kiøbinghauffn, samt Broer, Slusser och Diger, at
holde wedlige, kand ohngefehr beløbe it Aar .... 7441 Rd.
Thil Kongl. Mayts og Cronens Slotte och Gaarder, som
meget ere brøstfeldige, at lade reparere, wil aarligen medgaa
20000 Rd.
Gifuis for Schriffpergainendt, fint og gemeent Pappir, Lack, Wox, Bleckpulwer, som thil Kongl. Mayt8 Rendte
Cammer, det dansche och tydsche Cantzeli och ellers andre
Steder forbruges paa Kongl. Mayts Wegne, ohngefehr aarligen
2000 Rd.
Giffuis aarligen for Kalck, Th ag s ten och Mursten ohn
gefehr ................................................................................ 5025 Rd.
Adschillige Embedsmend och Handtwercksfolck, som
ere Byggemestere, Roodtgeetere, Perlesticker, Potzerer, Contrafeyer, Maler, Farfuer, Klædebereeder, Feldtbereeder, Sadelmager,
Remsnidere, Seyermager, Plattenschlager, Sporemager, Kleinsmede, Bøssemager, Kiedelsmede, Swerdtfeier, Steenhuggere,
Dynickemestere, Snidtker, Bildtsnider, Dreyer, Thømmermend,
Hiuelmend, Bødtker, Reetmager, Murmester, Kalckslager, Brønd
mester, Kandstøber, Glarmester och ellers andre vnderscheetlige Handtwercksfolck och Embedsmend. Naar 3 Aars Vdgift
blifuer tilsammenlagdt och Tredieparten der af for it Aars Vdgifft achtes och ansees, da kand det beløbe aarligen ohngefehr
28549 Rd.
Wox och Tallig, som til Kongl. Mayts behouf indkiøbes,
och aarligen forbruges, beløber................................... 2500 Rd,
Gifuis for Brendewed och Mjlkul aarligen ohngefehr
5000 Rd.
Betalis for Salpeter hos adtschillige Kongl. Mayts Sal
petersydere aarligen ohngefehr................................... 6121/® Rd.
Giffuis til Fragt for Rug, Byg och Haure, Sild,
Fettalie, Kalck, Steen, Brendewed, och ellers andre Wahre,
it ganske Aar, ohngefehrlig.......................................... 4504 Rd.
Dend tydscke Præst i Heisingøer, Degnen och
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andre Pensionerer, deris Besolding och Kaastpendinge, beløber
aarligen
937lz2 Rd.
Paa huis Wahre och Matherialia, som vdi Kongl.
Mayts Børnehuus wæfuis, spindis och forarbeides, vdi it Aar
kommer hans May1 thil Forkort, och liider Skade, naar Handtwercksmesterne, Forstanderscher, Spinderscher, Vldkiemmer,
Leddergarber, Børnene och andre deris Kost, Løn och Klæder,
derimod vorder lignidt og ofuerslagen, ohngefehr 80551/9 Rd. 15 /3.
De Fattige vdi Kiøbinghaufns Flospi tal bekommer
aarligen Saldt af Helsingøers Tholdboede for................ 72 Rd.
Vdgiffuis for huis Jern - Arbeide, som til Kongl. Mayts
Behouf forferdiges paa Hammermøllen ved Croneborg, saawelsom bekostes paa Kobbermøllen og Geethuset dersammesteds
ohngefehr aarligen......................................................... 3000 Rd.
Arbeidsløn, som gifuis Guldsmeder, kand ohngefehr
aarligen beløbe............................................................ 7261/a Rd.
Kongl. Mayts Orlougsckibe, som aarligen schal vdrustes och holdes vdi Beredschaf, nemligh:
Raphael,
Store Løckepott,
Delmenhorst,
Gabriel,
2 Løffuer,
Haffhesten,
Cronet Stockflsck,
Markatten,
Lammet,
Troest,
Neldeblad,
Postelionen,
Swannen,
Griben,
Fides,
Flyvendis Fisk,
Sorte Rytter,
Christians Arck.
Dersom fornø 18 Orloug Sckibe stedtze schal holdis vdi
Beredschaf, da vil dertil forordnis Officerer, Baadsmend och
Bøsseschølter, nemlig 1869 Personer.
Derforuden holdes vdi Kongl. Mayts Tienniste 15Kauffarti
Sckibe och Pramme, som dend gandsche Sommer bruges
til at hendte Korn, Thømmer og andet mere til Holmen och
Provianthusens Nødvendigheder, dertil behøfues Baadtzfolck —
298 Personer.
Holdes vnderscheetlige Vnder-Officerer, Bøsseschøtter och Baadtzmend wed Thøighuset, Archeliet och paa Hol
men, som ey derfra kand mistes, meden aarligen maa vnderholdes — 608 Personer.
Er saa tilsammen — 2775 Personer.
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Deris Spisning, Løn og Klæde vdi it gandsche Aar,
medberegnit de Capteiner, Leutenampter, Præster och Bartschere, som blifuer schrifuen til forne 18 Orloug Skibe, deris
Kaast och Maanidspenge vdi 5 Maaneder beløber sig tilhaabe,
vdi Pendinge anslagen...................... 159067 Rd. 1 Ort 11 ß.
Nok befindis aarlig at were vdi Kongl. Mayts Tienniste som
vdi forrige ey heller dette Ofuerslag er beregnit, Capteiner,
Leutenampter, Sckippere, Styremend, Præster, Vnder-Officerer,
Kieldersuenne, Archelimestere och Bøsseschøttere, Baadsmend
och Pødtkere, Mestersuenne for Thømmermendene, Thømmermend, Boldtslagere, Borer, Saugschierere, Blockedreyer, Mærs
magere, Lademagere och Dreyer wed Thøighuset, foruden
Smedene og Smedesuenne, som ä part er beregnit — 906 Per
soner. Dersom de alle fremdeelis schal vnderholdis, da wii
deris Kaast, Løn och Klæde bedrage sig en stor Summa Penge
och her ickun for Nota indført.
Holmens Fanger, deris Tal, som tager aff og thil, reg
nis ickun paa — 154 Personer, deris Kaast vdi Penge anslagen
beløber......................................................... 44901/s Rd. 181/» /3.
Bekostes paa Tuende Orloug Sckibe, som huert Aar
schal bygges och opsettis med des Thilhørende Boldter och
Jernfang.......................................................................... 18000 Rd.
Vdgiffuis for Olie, adtschillig Slags Farfue, Maler-Guld
och Sølf, saa och til Arbeidsløn for Kongl. Mayts Orlof- och
Kauffartiskibe adt stafere, och ellers vdi andre Maader, ohngefehr aarligen.................................................................. 2000 Rd.
Item vdgifuis for huis Wahre, som paa Kongl. Mayts
wegne paa Bremmerholmen, wed Schriffueren dersammestedtz
annammis, och igien vdleweris thil hans Mayt8 Schibsflaades
fornødenhed, som er for Segldug, Boldte, Lerridt, Mackey,
Haardug, nyt gemeent Klæde, Wadmel, Hør, Hamp, Harpix,
Beeg, Tiære, Spinde- og Sla Løn, for Reedschaf, Liiner, Hysing,
Kobber og Pladekobber, Messing, Thin, Klumpe-Bly, Støbeløn,
for Rullebly, Staal, Jern, Mur Anckere, Boldte-Ancker, och
Dreyer, Pumpekurfue, Kobberklapper, adtschillig Slags Spigger
och Sømb, och ellers ald anden Holmens och Sckibenis For
nødenhed, beløber sig ohngefehr for it Aar .... 54759 Rd.
Adtsckillig Slags Thømmer och Planker, som thil
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Kongl. May*8 Schibsflaade paa it Aarsthid vdi forrige, saa welsom dette Ofuerslag, ehr icke beregnidt høyre end1) 263541/a Rd.
Smede och Smedesvenne vdi Kongl. May*8 dend store
Smedie paa Bremmerholmen, deris Arbeidtzløn kand aarligen
beløbe effler 4.Quartaler ohngefehrlig 37901/s Rd. Courant 6 ß.
Derforuden for Wahre af Klæde-Cammerit 6t91/o Rd. Courant.
Giør saa tilhaabe.......................................................... 3675 Rd.
Vdgiffuis for Steen kul til Holmens och Tøyghusens Smedie
och andre Steder ohngefehr aarligen................... 46041/s Rd.
Giffuis Grynmaaleren til Løn och bekaastes paa 4 Heste,
som holdes vdi Møllen wed Provianthuset, och ellers dersammestedtz medgaar ............................................................ 7731/? Rd.
Giffuis en Bager, 8 Mestersuenne och 24 Bagersuenne, samt 5 Plichtskarle vdi Bagersit, thil Aarsløn, MaanedsKaastpenge och deris sædwanlige Klæde, som aarligen kand
beløbe.....................................
2073 Rd.
Bekostes paa Kongl. May*8 det store Ny Bryggers Folck,
Bødtkere och andre ohngefehr aarligen................... 2259 Rd.
Summa Summarum beløber al Rigens Vdgifft ohngefehr
aarligen efftersom forschrifuit staar . . . 618299 Rd. 201/s /3.

Lignidt och lagdt.
Rigens Indkomst och Oppebørsel, imod Vdgifften, da befindis Vdgifften att beløbe sig høyere och mere end Indlegten
kand forstrecke och tillange .... 97506 Rd. 3P/2 ß 2*/9 d.
Her forvden, som icke kand regnis for nogen visse vdgifft, thi det ene
Aar beløber fast høyere och mere end det andit Aar, och dog aarligen Strec
ker sig till stoore summer pendinge:
1. Huis omkostning som aarlig medgaar och anuendis paa Kobber
støcker at støbe och giette.
2. Huis Krud och Kueler som aarligen till Rigens fornødenheed kand
behøffuis, saa och adtschilligt andit Munition som till Arckeliet Aar elfter
andit med forbedris.
3. Orloug Skibbe, som aff Nye byggis och opsettis wiidere end de
thuende, som Lhillforn er indførdt2).

!) Randbemærkning: NB. Beløber nu paa trende Aars thiid aarligen ofuer
dobbelt saa meget.
’) Dette med Petit trykte Stykke er tilføjet med en anden Haand.

348

Fru Kirsten Munks Ballet.
En Satire fra Midten af det 17de Århundrede.
Meddelt af S. B. Smith.

Nedenstående Satire, af hvilken hidtil kun nogle Brud
stykker have været trykte (i Suhm’s Nye Samlinger, 1 Bd. S.
140—42), er nærmest rettet mod Kirsten Munk, hendes Døttre
og disses Mænd, men sparer dog heller ikke andre Personer,
som ved Slægtskab, Venskab eller på anden Måde vare knyttede
til hin Kreds. Skjønt den bærer Årstallet 1650, er det dog
af dens Indhold åbenbart, at den er idetmindste nogle År
yngre, og den turde måske snarest være at henføre til
Midten af Halvtredserne.
Så plump den på sine Steder
er i sine Udtryk, så ensidig og hadefuld den er i sin Op
fattelse, indeholder den dog enkelte ret træffende Træk til
de i den omhandlede Personers Karakteristik — idetmindste
så vidt man kan slutte fra dem, der med Sikkerhed lade sig be
stemme —, og det er dette, som giver den et vist Krav på
at kjendes helt.
Ved Gjengivelsen har jeg fulgt et temmelig
gammelt Håndskrift (fra det 17de Århundrede), som, sammen
med en anden yngre Afskrift af Satiren, opbevares på det
store kgl. Bibliothek (Ny kgl. Samling 1016, 4to). I Randen
af dette Håndskrift er der for de fleste af de omhandlede
Personers Vedkommende tilskrevet nogle Bogstaver, der skulle
antyde deres Navne, og disse Bogstaver ere da i Almindelighed
udfyldte af en senere Hånd. Men ligesom der er Tilfælde, i
hvilke slet ingen Tydning er forsøgt, således er det på enkelte
Steder aldeles utvivlsomt, at den givne Forklaring er urigtig.
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Jeg har efter Evne forsøgt at råde Bod på disse Mangler,
men har ingenlunde overvundet alle Vanskelighederne. Måske
kunne andre være heldigere.

Kort Beretning
om Hindis NaadiB Fru Kirstin Munchis Balette, Holden nu
nyligen i HelfuediB hofuit Recidentz udi Mange Cavallieres og
Dammerfi1) nærverelse af Danmarch, Sverrig og Franchrig, af
hvilche En part ichun indbuden til dantz, indtil deriB Rette tid
var kommen at blifue og bygge Sammesteds.

Effter HelfuediB orden og viB i efterfølgende maade:
1.
Blef presentered mit paa dend store pladB ude ved Phlegetontis Strøm it saare høyt Taarn ligest det i babel, som
dend Nye verden effter Syndfloden opbygde; det var et Syn
derligt arbeide med mange billeder: ofuer dørren ved dend
første Trappe stoed et deiligt qvinde-Billede af allabaster med
begge Nefuer i siderne og it stolt ansigt, Wifiede med fingeren
op ad Taarnet, og stod schrefuen derhoB paa breed dansche:
denne bygning er for mig och mine børn. Vnder hendiB
Fødder stod med latinsche ord: Reginæ et Conjugis Regiæ
titulos gero (Jeg hafuer en Dronning og Kongl. Gemahls titul).
Neden for stoede Tvende furier megit grumme at ansee, SiuntiB med facheler dette Taarn at antende inden til, at mand
og inden til igiennem Winduer og døre saae dend blinchende
lue. Mit paa dette Taarn Stoed atter et megit schiønt QvindiB
billede, det første gansche ligt men idel nøgen, og det var Fru
KirstenB eget rette billede, hafde En Krone paa hofuedet, hvorpaa
stoed schrefuit: Sperno Deos (Jeg foragter Guderne); af hendiB
Patter, himmelighed, Nafle og BagEnde udgich En sagte ild.

2.
Derefter blef paa pladtzen presenteret dend underlige
Staldbroder og Kempe Briareus med banB hundrede Hender,
!) Håndskr. har ved en Skrivfejl: Dommeriss.
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og gramsede1) hånd alle vegne om Kring iblant kister og
Skrine, som sagdifi at vere kommen fra it kongl. Rente
Cammer. Der var og ved dend Ene side henkast adschilligt
Slagfi materie af Jern, Kaabber, Mesing, Tømmer, Master og
alle hande Skibfl Redschab, som denne Compan aldt greb
effter2). Paa hanfi arme stoed schrefuen med gloende bogstafuer: Hundrede Hender kunde vel holde En eller Toe faste.
En som En schrifuer blef derhofi presentered, som fremviste
Et stort papier, hvorpaa stoed schrefuen: Regenschab schal
dog En gang giøris.

3.
Derefter Jrembkomb til dantzen dend Gudinde Discordia
(Tuedracht) med en Krantz paa hofuedet af Enebær-RiiB, og
fulte hinder en heel haab andre druchne og Galne Qvindfolch,
hafde alle nogle galne musicalsche instrumenter, som de
siuntiB at lege paa, og stoed schrefven paa it hvert af dennem:
Concordia discors (Tvedrachtig Enighed)3). Menfi paa En hver
af deriB Skiørter stoed maled dend Historie om Samsonfi Refue
med sammenbundne Rumper og bortvendte hofueder, som var
Lyst at see.
4.
Som dantzen ret schulle gaa an, kom En prechtig Damme.
Somme sagde, det var En frandsøsch, og viste dend ofuer
*) Håndskr. har: gransede.
2) I Randen er skrevet: F. R., hvilke Bogstaver af en senere Hånd ere
udfyldte som: Friderik Reetz.
Denne Udtydning er dog ganske
sikkert urigtig
Idetmindste er der næppe hidtil noget bekjendt om
F. R. — han var Herre til Tygestrup m. m., Rigsråd og Ridder —,
som kunde gjøre det sandsynligt, at de ovenfor fremsatte Beskyldninger
ere møntede paa ham. Jeg er overhovedet tilbøjelig til at antage, at
der såvel ved »Briareus« som ved den i den følgende Paragraf nævnte
• Gudinde Discordia« og hendes Følge mindre er tænkt på enkelte Per
soner end på Handlinger, der tilskreves Svigersønnepartiet i Alminde
lighed, og Tilstande, der vare fremkaldte af det.
il) 1 Randen står: A. C., af en senere Hånd udfyldt som: Anne Catharine.
At denne Fortolkning er urigtig, bliver klart alene deraf, at A. C., Kirsten
Munks ældste Datter med Christian IV, var død før hun endnu ret var
bleven voxen (i en Alder af 15 År), og det oven i Kjøbet mere end tyve
År før denne Satire blev skrevet (nemlig 1633).
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alle maader vel at dantze; dette gaf de andre en synderlig lyst
til at dantze, og fantifi iblant dem En ung Damme, somme
sagde, hun var En Svensch, Andre, at hun var af Danmark,
dend vilde hefter machen, men hun schar nogle galne og
plumpe Caprioler, at Klæderne stod høyt i veyret; var ogsaa
kled i nogit hvidt og durchsigtig Tøy; forpaa Hindifi Bug stod
schrefuen: uofuervindelig Tapperhed, Fortitudo invincibilis; bag
paa Rumpen: Arma et tela (Waabener og Pile); paa Urystet:
stultitia (Taabelighed); paa hofuedit En hat, ligere it par buxer
End en hufue, med dille ord; rideor merito (Jeg beleefi med
Rette)1).

5.

Strax fulte En anden Damme med En liden Fløielft hat
paa og En hvid plummatz derudi, hafde gode menfi hofferdige
miner; paa hindift bryst stod schrefuen: Regnabo pro lubitu
(Jeg vil regere efter egen villie)-); med dend Ene Arm pegte
hun paa dend Damme, som schichede sig saa ilde i dantzen,
og stod schrefuit paa Ermit: Sic nobis saltatur (Saaledift
blifuer der dantzit for ofi); paa hendifl Ryg: nu faar vi Revance. Pichelhering Vente sig om til dem i forsamlingen og
sagde: du magst Vat Svidschen lechen!
6.

Denne Damme fuldte En som En præst med En lang siid
præste-Habit, som ogsaa gaf sig til at dantze og schar Capri
oler; paa Sømmen af hanft Kiortel stod med latinsche bogstafuer: Præter togam et pileum nil Theologicum habeo (Der
er intet Geistligt paa mig uden bonnetten og Kiortelen); paa
hanft høyre Erme: Her kand jeg udryste En prædichen; paa
det venstre: Her ligger En ReT inden fore; Paa hanft bryst:
pluris mihi domina3) qvam conscientia (Jeg holder min Frue
’) Mod der ikke ved disse to Damer skulde være sigtet til Dronning
Anna af Frankrig og Dronning Christina af Sverig? Hos den første
havde Korflts Ulfeldt med Gemalinde fundet en overordenlig smigrende
Modtagelse, da han i Året 1647 drog som Gesandt til det franske Hof;
hos den anden kom han, som bekjendt, i høj Gunst, efterat han i Året
1651 havde forladt sit Fædreland.
l) 1 Randen står: E., af en senere Hånd udfyldt som: Eleonore Christine.
1 ’) Håndskr. har ved en Skrivfejl: domino.
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Høyre end min Samvittighed); Paa hanß Ryg: M. S?) Narren
kom springendiß og Raabte mod forsamlingen: hand schal
være bisp i bræmen til Juel.

7.

Fremkomb en stor anseelig Cavallier med en stor Svitte,
dog formummed, klæd 1 en lang Kiortel af adschillige Colorer.
Somme sagde, dette maatte vist vere Grefnen af Ulfeld; paa
hanß hat hafde hand it Smyche med en Crone og En half
gylden Maane og diße ord: Fatis jactamur varijs (Jeg blifuer
selsom omdrefuen af lychen); paa brystet i et Kosteligt Smyche
var udstuchet en flyende Ørn og diße ord: supra Reges et
fortunam (ofuer Konger og lychen); menß paa hanß Ryg Var
Claus Nar megit artig udstuchet, og saa egentlig som hand
gich her i verden2). En som en liden diefvel, dog langtfra
som et menische til siune, var alt ved siden hoß same Ca
valier med En gloende puster, hvorpaa stoed schrefuen: instigo
(Jeg schiunder til).
8.
Iblant samme Cavalliers n) Svite lod sig En til siune,
som var Doctor Medicinæ, men Klæd som en Kiøbmand eller
biße Kremmere; paa hanß Ryg stod schrefuen: in utraque
excercitatus (øfuet i begge), paa hanß hat: practicus mirabilis
(En selsom Konstner), paa hanß bryst: supra artem alte spiro
(Mit sind er langt høyere end til læge Konsten), Paa hanß
Fødder: Medicus Politicus (En Stats-Læge)4). Narren kom
springendiß frem og sagde: Medicus medica tractet, fabri
fabrilia (lad hver tage vare paa sit).

’) Disse Bogstaver, der også stå i Randen, ere af en senere Hånd udfyldte
som: M. Simon Hennings. Denne Mand, som fra 1632 — 51 var
Komminister ved Petri tydske Kirke i Kbhvn , og som en Tid lang
havde været Korf. Ulfeldts Skriftefader, er især bekjendt af den Rolle,
han spillede i Dinas Sag. Han forlod Danmark efter Ulfeldts Fald og
sluttede sig igjen for en Tid til sin forrige Velynder, indtil han 1654
blev ansat som Sognepræst ved Domkirken i Bremen.
*) I Randen står: C. W., af en senere Hånd udfyldt som: Corf. Ulfeld.
s) Håndskr. har ved en Skrivfejl: Cavallierers.
4) I Randen står: Sp., senere udfyldt som: Sperling.
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9.

Herefter ankomx) Grefinden Fru Risten seif med En heel Hob
andre Dammer, megit prechtig, og effter at hun hafde giort en
finlig reverentz for Beltzebub, som stod iche langt der fra i sit
Kongl. Sæde, begynte hun at slaae en Dantz an. Paa Theatro var
sat En Krone, som schinnede herlig af Guld og stene, dend
dantzede hun Runden om Kring, og i dantzen vilde hun alt
til at træde paa samme Krone, menfi der laae en liden diefvel
paa gulfuet med En gloende Jldtang, som hånd stach frue
Kisten mellem benene, saa tit hun kom dend for nær, og
stoed schrefuen paaKronen: premor, non opprimor (Jegtrychifi,
men undertrychifi iche).
10.

J det samme kom antrædendifi En som en gi. Frue, og
fuldte hinde Tvende Diefle, som hafde hende ved armene, saa
det var let at achte, at hun hafde temmelige respect i Helfuede. Paa hindifi forklæde stoed udstuchet: Concubitus Martis
et veneris (Gud Mars og Gudinde Venus deriC leier Wahl),
paa hendifi bryst bar hun Gornelij Agrippæ Gontrafei i En
Guldplade med difie ord: Jn hoc Socio (med denne Staldbroder).
Paa hofuedet hafde hun en Kabutze af Gyldenstyche, hvorudi
var udstuchet adschillige diur, som aber, MarKatte, Papegoier
og Pindsvin, og stod schrefuen i Toppen af Kabutzen: Jeg
hafuer min Egen Gud at troe paa. Frue Kisten giorde dend
gi. Frue stor ære, som det kunde være hindifi moder2).
Narren pegede efter hinde med fingeren mod Spectatores og
sagde: det var en af det Rette slagfi, dend stund hun Re
gerede i Werden.
11.
Presenterede sig strax En ung Cavallier, vilde intet dantze,
men stoed ichun og saa de andre an. Frue Kisten schichede
En Damme til hannem, som hafde sit nafn schrefuen paa sin
hat og kaldet Temeritas (forvaagenhed), schulle invitere hannem
til lystighed, men hånd viste hinde it Kort, hvorpaa var
*) Dette Ord er i Håndskr. skrevet 2 Gange.
s) I Randen står: E. M., senere udfyldt som: Ellen Marsvin.
som bekjendt Kirsten Munks Moder.
Danske Samlinger. VI.
23

Hun var
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schreiben: Spem omnem in Polonia perdidi (Jeg hafuer tabt
aid forhaabning i Polen); neden paa hans Kappe stod hanß
Nafn: Woldemarus1).
12.

Dennem fuldte En udi dantzen, klæd i harnisch, En bleeg,
sortscheggitMand med it dragitSverd, hvorpaa stoeddiße ord:
Ferio non Serio (Jeg slaaer iche for alvor); paa hanß Hat:
Jeg seer saa Tyrannisch ud som et Faar; Paa Hanß bryst:
plus mihi curæ arva et boves qvam arma et domini oves
(Jeg bærer større omsorrig for stude og min Jord End for
Waaben og min Herriß hiord)2). Mand vilde gierne hafue vist,
hvem samme Krigshelt hafde været, menß Helfuediß CeremonieMester lod svare paa Fransøscb : c’est assez qu’il est à l’enfer
et qve ses parents le sçavent (Det er noch, hand er i Helfuede, [og] at hanß Egne ved det). Menß picfhjelhering giorde
miner, som band pleiede, og sagde til dem, der stoede om
kring: hafde hand blefuet hiemme og solt stude, kunde band
muelig blefuit herude.
13.
J det samme sprang En liden krogrygget Cavallier i dantzen,
som af Fr. Kisten ogsaa var blefuen invitent, hand kom frem-

I Randen står: G. W., senere udfyldt som. Grev Waldemar. Mon
der ikke i ovenstående skulde ligge en Antydning af, at Grev Valdemar
Christian havde gjort sig Tanker om at kunne blive valgt til Konge i
Polen ved Vladislavs IV’s Død? Han nævnes rigtignok ikke blandt de
officielle Prætendenter, men efter det mislykkede Tog til Rusland (1643),
hvis Formål var at bringe et Ægteskab i Stand mellem ham og en
russisk Prindsesse, havde han opholdt sig nogen Tid ved Vladislaus IV’s
Hof, og det var vel muligt, at dette Ophold kunde have fremkaldt det
Håb hos ham, engang at succedere Kongen. — Ikke længe efter Korf.
Ulfeldts Flugt fra Danmark gav han sig i svensk Tjeneste og faldt i
Krigen mod Polakkerne 1656.
2) 1 Randen står: ^A. B, senere udfyldt som: And. Bilde. For så vidt
det kunde synes påfaldende at finde Rigsmarsken her, da ban af sam*
tidige omtales som Korf. Ulfeldts svorne Fjende og som en af dem,
der havde væsenlig Del i Rigshovmesterens Fald (Becker, Saml, til
Dmks. Historie under Frederik III, 1 D. S. 44), kan det bemærkes, at
Ulfeldt selv ikke synes at have set ham i dette Lys; se Historisk
Tid sskrift 3 Bd. S. 430.
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gangendifi1) Stum og saae megit melancholisch ud2), hafde en
opbunden hat med it Smyche og Et halft hierte derudj af
Guld med difie ord: Insigni vero et proprio (Dette er mit sande
Waaben); udi et andit Smyche paa hanfi bryst stoed En spent
bue og effterfølgende ord: Ad certam non dirigor metam (Jeg
sigter iche effter it vist maal); med dend Ene haand frem viste
hånd it bref, stoed schrefuen uden paa med store bogstafuer:
Scriptura clara mente occulta (Scrifften er klar, men betyd
ningen forborgen); paa ryggen: plura in tergo qvam in fronte
gero (jeg bærer mere paa Ryggen end i Panden)»
14.
Hannem fuldte En anden prechtig cavallier i dantzeD, som
holt sig magnifiqve, Dog formummed, hafde En Kappe paa af
Sort Fløyl, hvorpaa var Ridtzet adschillige slagfi munition, som
Stycher, Fyrmørser, og hvad ellerfi kunde høre til artiglerie;
for paa hanø bryst hafde hånd og hengendiø et kosteligt
smyche , hvorudi var it artig qvinde billede gansche nøgen,
konstrig udstuchen, med difte ord: potius in tuum sinum qvam
in medios hostes (Jeg gaaer heller i dit Skiød end mit iblant
finderne); paa hans hat stoed hanø nafn: Hr. General Feldt
Tygmester, paa hanø Fødder En hare, dog lig i hofuedet En
Ref, med dansche ord: det er bedre, hånd der løber End
hånd ligger8). En gi. Jydsch Ki[e]rling hoppede efter med 3
been, og stoed schrefuen paa hindiØ Kiep: Gui boe og beir
ofi denne JyllanØ bye.

*) Håndskriftet har: fremgandendiss.
-) I Randen står: A. W., hvad der sandsynligvis skal betyde Axel Ur up.
Denne Formodning bestyrkes ved, hvad Cand. mag. C. F. Bricka har
gjort mig opmærksom på, at der under det til S. Leths Ligprædiken
over ham (1672 Fol.) hørende Portræt står et Vers, hvori omtales hans
»exiguum corpus«. Han nævnes også som en af Korf. Ulfeldts Debi
torer, se Histor. Tidsskrift 3 Bd. S. 463.
3) I Randen står: H. S., senere udfyldt som Hann. Sehested. — H. S.
synes ikke vel at kunne savnes i denne Satire, og adskilligt i oven
stående Stykke passer også ganske godt på ham; kun Benævnelsen
■ General-Felttøjmester« vækker nogen Betænkelighed, da H. S. ingen
sinde officielt førte denne Titel. Der er dog en Mulighed for, at den
under hans krigeriske Virksomhed i Norge af og til kunde være bleven
23*
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15.
Dermed præsenterede sig Tvende fornemme personer, ogsaa
formummede; dend Ene, naar band schar Caprioler, klingrede
Pengene megit høyt i lommen, og stod schrefuen omkring
lommen paa buxerne: J[e]g har pengene, de andere har pungen;
paa hanO Ryg stoed schrefuet: Saa giorde de andre for mig;
paa hanfi hat: Hr. General Comissarius; J lianfl Waaben, som
hengde paa brystet, stoed hans Symbolum: Esuriat Miles,
pereat patria, modo impleatur crumena (Laed Soldaten sulte,
Lad fædernelandet gaa for fanden, naar min Pung kun blifuer
Spechit).
Narren pegede paa samme Waaben mod forsam
lingen og sagde: du burde faae Skam for saadant1).

16.

J det samme kom en allemodisch Damme springendifi
freni, blef af adschillige smaa Trolde med neyen og buehen
frembført; hun saae Traadtzig og kiæch ud: Heia, ha ha! Wundit
spil! ieg er og En Konge Daatter.1 paa hindifl bryst baar hun
it kosteligt Smyche, hvorudj stoed det. monstrum Scylla, ofuen
til som En smueh qvindifi person, men neden til gansche
vanschabt med Hunde, Svin og andre lignelser. J dantzen
saae hun luscio (Scheel) ud og siuntifi derhoG at hafue en
half Ruufi. Ceremonie-Mesteren titulerede hender: Naadige
ham tillagt af andre, således som det idetmindste synes, at han på
dette Tidspunkt af sit Liv undertiden er bleven kaldet »General« (se
bl. a. en håndskreven Biografi af Jørgen Bjelke i Universitetsbibliotheket,
Additm. 336, 4to); for så vidt Satiren skulde være et Par År yngre,
end ovenfor er antaget, kunde der også mulig være sigtet til den Stil
ling, H. S. 1657 beklædte som Artillerigeneral i spansk Tjeneste. —
Den virkelige General-Felttøjmester (eller Rigs-Felttøjmester) var iøvrigt
siden 6/il649, Christian Friis til Lyngbygård, en Søn af Kantsleren
Chr. Friis til Borreby; se Becker, Saml, til Dmks. Historie u. Frederik
III, 1 Bd. S. 44, og Danske Herregårde 7 Bd., Bidstrup.
*) Man kunde måske herved nærmest tænke på General-Kommissair Niels
Lange til Fretzø i Norge, som tilligemed Hannibal Sehested havde
været sat under Tiltale for mislig Embedsførelse (1650). Efterat en
Undersøgelse af deres Regnskaber havde fundet Sted, vare begge bievne
indstævnede for Herredagen, idet det mentes noksom at være bevist,
• dennem imod den Ed og Pligt, som de Hans kongel. Majestæt og Riget
gjort og soret, i mange Måder at have forsét og Kronen største og
ulidelige Skade tilføjet«; se Danske Mag. 3 R. 1 Bd. S. 310—11,
jvfr. Saml, til d. norske Folks Spr. og Hist. 2 Bd. S. 525—26.
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Frechen, men Narren giorde miner og raabte: Daß iß zu hoch1).
Imellem hun dantzede, vilde hun nogle gange til at træde paa
Kronen, men saa tit hun kom for nær, grinede diefuelen ad
hinder, som laae paa gulfuet, at hun iche torde komme videre.
Omsider, der hun dantzede nogit hefftig, kom hinder it pißend
paa, og som hun iche viste nærmere Raad, nappede hun
bufuen af en laqveis Hofuet og loed Snurre der i, men narren
gaf strax sit judicium og sagde: denne Damme har vist
druchit fastende.
17.

Som den endnu dantzede, blef en liden Kraagrygget Damme
fremleed med en sort Floyelß hat paa hofuedit med it Smyche
derpaa med diße ord: Ululo cum lupis (Jeg tuder med ulfvene);
paa hendiß Forklæde var Syed j Guld dette ord: Ardeo (Jeg
brender); Paa hendiß bryst: amore langveo (Jeg forgaar for
Kierlighed). J dantzen hafde hun og megit øye paa Kronen,
menß torde iche komme saa nær som de andre2).
18.

Derefter fuldte en stor bevebnit anseelig dog grum Mand
tilßiune, med En lang bøse i dend Ene haand og et Slagß
Sverd i dend anden; bag paa Hanß Klæder var udstuchet adschillige Gevehr og Stycher med diße ord: non Regi, sed mihi
et socijs (Jche for Kongen, men for mig och mine Stoldbrødre);
paa hanß Stormhat stoed schrefuen: Forhor in poculis qvam
in acie (Jeg er Stærchere i drich som i Felt slag), paa hanß
Slagß Sværd: Jeg Sønder hugger og sønder slaaer alle Suinestiger og Gaase stiger. Blef begiert at vide, hvem denne

x) I Randen står: Christ., senere udfyldt som: Christiane, det vil sige
Frøken Christiane, en Datter af Christian IV med Kirsten Munk, født
lbh 1626, gift 1642 med Hannibal Sehested.
y) I Randen står: E. A , senere udfyldt som: Elis [abeth] Augusta. Hun
var, ligesom den foregående, en Datter af Christian IV med Kirsten Munk;
født 28/i« 1623, gift 1639 med Hans Lindenov (den yngre) til Iversnæs,
Befalingsmand paa Kallundborg og senere Rigsråd. Hun omtales oftere
i Søsteren Leonora Christinas »Jammers-Minde«.
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Cavallier var; Ceremonie-Mesteren svarede: det er En af Fr.
Kistenfi Svogre1).
19.
Strax efter hannem var indbøden en anden Damme ichun
liden af Statur. Narren Skrabede ned for hende til Jorden i
sin Narre habit og sagde: Naadige Frøchen, Kyser mig En
gang, Jeg er en Studenter9). Paa hindifi bryst stoed kunstrig
i et Smyche udritzet dend Romansche Historie, hvorledifi
Qvinderne vilde storme Raadhuset, fordj hver Kone vilde hafue
Toe Mend. For paa hendifi forklæde hengde it Træffeligt
Smyche med difie ord: Jeg Slegter min Elschelig Frue Moder
[paa]; paa hendifi hat Stoed dille ord paa latine: Volarem, si
haberem pennas (Hafde jeg vinger, da vilde Jeg flye).
20.
War her foruden til denne Dantz inviteret en, som sagdifl
at være af Høy familie, menfi iche af Synderlige qvaliteter,
hafde synderlig lyst til at dantze med dend Ene kraagryggede
Damme, at det siuntifi vel, hånd var verliebt War klæd i en
lang Svensch Roch og hafde it Smyche hengendiB J en guld
kede med dille ord: Sic Decet Nobilem (Saa sømmer det en
Adelsmand); paa hanO bryst bar hånd Corfits ElfelG Contrafei,
Siddendifi paa En stoel, og mange laae omkring hannem paa
Knæene, med dille ord: O magne Patrone (O Stoere Befoederer);
paa hanli hat Var og bundet et Smyche, hvor udi Stoed
schrefuen: potius patriam qvam Ulfeldium desero (Jeg Forlader
før mit Fæderne land end Ulfeld).

21.

Effter hannem kom en anden Cavallier, siuntifi at hafue
it lidet sort Skieg, og fulte hannem adschillige officerer, Saa
mand dømte, hånd Var en Generals person; paa hanfi hat
1) I Randen står: H. L., senere udfyldt som: Hans Lindenov. Jvfr.
forrige Anm.
2) I Randen står: Hedv., senere udfyldt som: Hedvig. Hun var en
Tvillingsøster til den ovenfor nævnte Frøken Christiane; blev 1642 gift
med den strax her nedenfor omtalte Ebbe Ulfeldt.
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stoed schrefuen: videor, non sum (Jeg anseeiB for det, Jeg
iche er), paa hans bryst hengte et Smyche, Hvorudi var malet
eller afridtzet Stochholm med fortunæ billede og difie ord paa
latin og Dansche: Flectere si neqveo superos, Acheronta
movebo (Wil iche Danmark, saa maa Sverrig); bag paa hanB
Kiortel var hanfl vaaben udstuchen med En breed hanreihat og
et stort schrefuen Regenschab med difie ord: Nu schal de
betale mig saa mange tusinde, enten de ere schyldege eller ey.
Men narren kom rendendifi og hafde klæd sig som en schrifuer
og sagde til forsamlingen: hånd vil hafue betalning i Danmark,
menfi det blifuer vist i Helfuede. Ceremoniemest[e]rn blef
adspurt, hvem hånd var, og svarede: hånd er og En af de ulfve1).

22.

Siden fremkomb nogle vel udstafferede personer, som
Sloge en Morische dantz an og hafde nogle Dammer i Selschab
med, løfte dennem op, at de stoede paa deriB axeler, og
dantzede saa runden om kring med hver andre ret circulariter.
Paa alle deriB Skiørter stode dise ord: Imperium Muliebre
(Qvinde Regimente). Narren gaf flux sin stemme der hoB og
sagde: Broder maa giøre syster mere til villie end det.
23.

J det samme kom en liden mand SpringendiB i dantzen,
som mand undrede paa at hånd var saa dristig, efter som hånd
siuntiB iche at vere af dend adelige Stand. Ceremoniemesteren
giorde ham dog stor ære og sagde, at det var en Rijg mand
J Danmark. Narren vente Røfuen til hannem og Svarede efter
sin maneer: Ja, det er vist en af de Riige Tiufue i Danmark2).
I Randen står: E. W.» senere udfyldt som: Ebbe Wlfeld. Denne
Mand, som var en Søn af Christoffer Ulfeldt til Svenstrup i Skåne og
Svoger til Rigshovmesteren, havde haft Øsel og senere Bornholm i
Forlening, men var på Grund af mislig Embedsførelse 1651 rømt til
Sverig, hvor ban allerede det følgende År blev ansat som Generalmajor
i Kavalleriet og efterhånden opnåede endnu højere Værdigheder.
Han
blev i Sverig lige til sin Død 1682.
*) 1 Randen står: H. M, ved hvilke Bogstaver der uden Tvivl sigtes til
den bekjendte Heinrich Müller, som efter først at have været kongelig
Kammerskriver og »Tolder« i Kjøbenhavn, 1651 blev udnævnt til General-Toldinspektør over Danmark. 1 en følgende Tid beklædte han for-
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24.

Fru Kisten kom strax der efter springendiß frem paa nye
med et stort antal Dammer klæd udi Romanisch Triumph Klæder.
Narren loe og vente sig om til forsamlingen og sagde: Nu
meen de, det er alt sammen til Ende, sed fallit augurio spes
bona sæpe suo (lMenß god forhaabning slaar tit feil); i dantzen
begynte Fr. Kisten atter at sette an paa Kronen, som stoed
in Theatro, og hafde nær jagit Trollen derfra, Thi hand blef
bange for diße mange Fruer; menß i det samme fremkom En
heel hob grumme Trolde, som blandede sig i dantzen med og
begynte med Fr. Kisten at schære en heel hob gaine caprioler,
og blef det omsider til idel confusion. Diße Dammer dantzede
alle paa hofuedit, men Cavalliererne krøb paa hender og fødder;
i det samme schød Pluto iblant dem med Fyrkrantze og Ra
ketter, saa der kom ild i Frue Kistenß Rumpe, at hun med
de andre begynte at bluße baade for og bag og Raabte : o Wand,
vand ; menß Pluto med brølende Røst svarede : hindiß Naade og
dendß anhæng har tent for megit an i verden; derfor faaer
hun nu sampt de andre brende i helfuede.
25.

Dermed kom pichelhering frem, tog sin masche fra hofuedet,
begynte at tale til Spectatores, megit høflig bedendiß, de denne
gang vilde tage til tache, inden tre aar vare forbie, schulle
blifue En Tragoedie-Spil, som schulde Endda bedre Contantere,
om mand ellers vilde lade sig befalde, samme tid at opvarte.
Plaudite !
26.
At Jeg dette i en siun har seet indværende aar 1650
ved middagß tider d. 24. Julij, Widner jeg med egen haand
Torben Warmund islender.
skjellige andre høje Stillinger, og da han aldrig forsømte at gjøre sit
store flnantsielle Talent frugtbringende for sig selv, blev han efter
hånden en hovedrig Mand og en af Landets største Godsejere. Han var
borgerlig født (iltzebo), men blev 1674 optageti den danske Adelsstand.
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Yderligere bidrag til Hindsgavls historie i det 17de
århundrede.
Meddelte af A. D. Jørgensen.

De i det foregående (s. 192) omtalte aktstykker vedkom
mende Hindsgavls bortsalg på offenlig avktion er senere ved en
hændelse komne tilstede; de findes samlede i en pakke (V A 1,
nr. 29) blandt det fynske renteskriverkontors diverse doku
menter, men har været forlagte fra deres plads. Af de deri
indeholdte oplysninger fremgår det på det bestemteste, ikke
blot at slottet har stået i det væsenlige uskadt paa sine hoved
bygninger efter den svenske krig, men at det endogså efter
den stærke storm i året 1694 har været mere end en ubrugelig
ruin. Af de forskellige skrivelser synes det snarere at fremgå,
at dette uheld har været en velkommen anledning for Hans
Svendsen til på en billig måde at få materialier til den lade
gård, han havde påtaget sig at opbygge uden at være i be
siddelse af de nødvendige midler dertil.
Den førte korrespondance, der formentlig har nogen inter
esse ved de fyldige efterretninger, den indeholder om den
gamle bygnings størrelse og tilstand, består af følgende stykker.
A. På amtskriver i Assens, Christian Nielsens, forespørgsel
af 19. Jan. 1694 svarer Hans Svendsen selvtredje, d. 22. s. m.,
at det er den nordre gavl, der er nedfalden i stormen,
endel tagsten er nedblæste og sønderslagne, murene er rev
nede på flere steder, dog har hverken tømmer, spænder eller lægter
taget nogen synderlig skade; — der rådes på det stærkeste
til at lade alt nedbryde, for at forebygge yderligere skade
og fare.
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B. På amtmand, kancelliråd Erik Steensen til Skovgårds
skrivelse af 27. s. m., hvormed fremsendes denne erklæring,
svarer rentekammeret under 3. Febr. med en ordre til at lade
ruinerne syne af amtskriveren, rettens betjente og andre mænd,
»med der hos Hr. Amptmandens betenchende, hvilchet der schulle
were best, til Kongl. Majts tienneste, enten at lade Resten af
dend gi. Bygning nedtage, hvortil behørige Mandschab kunde
ordineris, eller och HuuOet igien at lade opbiuge, og hvad
det kunde koste —
C. Amtskriverens og herredsfogdens synsforretning over
den nedblæste gavl, dat. 22; Febr., der går ud på i få ord at
bekræfte, at der ligger endel større og mindre stykker mur,
samt ituslåede mur- og tagsten, men intet træværk; »ellers
findis Brøstfeldigheden saa stoer paa bem*® Slot, at wj dend
ej Eigentlig kand melde, af Aarsag Mand icke har de Arbeidsfolck der i Egnen, som slig Brøstfeldighed og detz reparation
forstaar at Taxere.«
D. E.F. Amtmandens svar af 24. Febr., kammerkollegiets
forestilling af 10. Marts og kongens resolution af 27. Okt.
1694, som forhen meddelte efter en kopi.
G. Syn over Hindsgavl, foretaget af fire dertil af amt
manden og amtskriveren udnævnte uvildige mænd, sålydende:
»Anno 1695 den 18 Februarij ware wij Underschrefne
— paa Hindsgauls Slott og detz biugn^ng, som bestaar i tvende
Grund Murede Huuse, som er 2 lofft høyt og har Veret
biugt til Logemenler, besigtiget, des tilstand saaledes befindes
som her neden under staar Specificerit.
1. Det største Huus befindes
1. i lengden Ved huer side ................................... 36 Allen.
2. høyden paa Muren indtill gaarden................... 12 —
3. høyden paa Muren ved dend anden side Vd til
stranden................................................................... 20 —
4. indtil gaarden neden til er Murens tychelse . .
2 —
5. ofuen til ved samme side..................................
—
6. Vd til stranden er Murens tychelse neden til .
3 —
7. ofuen til ved samme side..................................
1| —
8. dille Mure befindes at vere opmured en Mursteen tych
ved huer side, inden til er Muren opfyldt med Kalch, Leer
og graasteen.
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9. Gaulen ved dend Norder side er opmured med mursteen
tych, som er 12 allen bred.
Noch befindes paa og udj samme Huus:
10. 14 par fyr Spender, som er meesten forraadnede, a 12 allen,
11. 14 fyr bielcher ofuerst i huuset, huer af dem er inden
murene 12 allen lange, 7 tommer i højden og 6 tommer i
Breden, mens 3 af samme bielcher er gandsche for
raadnet saa langt de liger i Muren;
12. endnu 12 fyrbielcher neden Vnder, ligesaa a 12 allen,
er a 8 tomme i høyden og 7 i breden,
13. i Kielderen 22 Egébielcher a 6 allen lange, er 8 tomme
i højden og 7 paa breden.
14. En Windeltrappe op igiennem huuCet bestaar af 31 Ege
trappetrin, staar i en gammel fyr opstander.
15. Et Skillerom befindes i dend norder ende paa samme
fluus, opsatt af noget gi. fyrtømmer, og Muren opmured
af nogle støcher steen, som iche synderlig for noget
kunde ansees.
16. Døre, Winduer og Windues Carme befanttes saa w-tienlige at de iche for noget kunde agtes.
17. Lofftene er af nogle forraadnede fyrfiel, at mand ej kunde
eragte dem for noget.
18. Gulfuene ere af nogle smaa støcker røde afstrog, som Vi
ej heller kunde sætte nogen pris paa.
19. Der befindes i dette huus en gammel Schorsteen, som
gaar igiennem huuset og vd af taget.
2. Det andet Huus, som kaldes taarnet, staar Sønden op
til forberørte huus og er bygt i huer andre, dog findes inted
torn paa dette huus, des beschaffenhed er saaledes :
1. den side indtil gaarden er ihøjden ................. 14 allen
2. den anden side som vender paa stranden er
i højden................................................................. 20
—
huer af difie sider eri Lengden....................... 12 —
3. den Sønder Gaul er i højden.............................. 20 —
i Breden............................................................... 12 —
4. den nordre Gaul er i højden............................ 14—
x) Det er da denne gavl, som i stormen har mistet 6 alen mur!
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af lige bred som den forige og Muren af lige tychelse
med det forige Huus.
Derpaa og udj befandtes;
5. 6 par gamle Egespender a i lengden.............. 10 Allen.
6. 6 gamle Ege bielcher ofuen til, er i lengden a 14 —
7 tommer i højden og 6 i Breden.
7. Noch 5 Egebielcher neden til, er i lengden a 11 —
af lige højde og brede.
8. 5 Egebielcher i Kielderen a i lengden .....
8 —
8 tommer i Højden og ligesaa i breden.
9. En Schorsteen som gaar op igiennem huuset og Vd af taget.
10. Gulfuet af lige beskaffenhed som i det andet huus.
11. Lofftene ligesaa.
12. Tagsteen paa begge huusene 1000.
Forskrefne Materialier kunde Vi iche Eragte eller Taxere
højere, naar betrachtes huad om Kostning som Wil medgaae,
Murene pg Tømmeret at nedbryde og aftage, saa som derved
Vil falde et stoert arbejd, End Ett Hundrede Rixdaller, det bekreffter wj med Vores Henders Vnderschrifft, Midelfart ut supra.
(Underskrifterne.)
H. Rådmand Hans Juli i Middelfart tilbyder at købe Hinds
gavl jorder og bygninger, for 1820 rdl., nemlig 35 rd. for hver
tønde hartkorn, tidens almindelige taxt. Han nødes til at
gøre dette bud, »saasom ieg fattige Mand — har paatagen mig
at were Cautionsmand for forpagteren paa Hindsgaufl1), og ieg
befrygter hånd sin udlofuede forpagtnings Contracts Slutning
iche schal kunde effterlefue, med de anbefalede 3de Lengder
huuses opbiugelBe, og ieg fattige Mand som Cautions Mand
dessen Aarsage wed Forpagtningens ophørelse schulle blifue
Ruinerit —(dat. Kbhvn. d. 18. Febr.)
I. Hans Svendsens tilbud om, at betale for bygningerne,
hvad vurderingsmændene end måtte sætte dem til, »og derhoes
mig reversere saa højt mig nogen tid kand foreschrifves, ded
samme, Saauit deraf tienlig findis, Sckall till ingen Anden brug
og nytte Vorde anvendt indtill Hindsgaufls Ladegaards Bygnings
fortsettelse, Tharf og Nytte —«. (dat. Medelfarth d. 19. Febr. 1695).
l) Her har vi altså den anden »køber« af Hindsgavl.
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Smmtykker.
6
Skrå for Skinderne i Køge 154L
Meddeelt af K.’N. H. Petersen.
Håndskriftet findes i antikvarisk-topograflsk Arkiv og er indført i Inventarieprotokolen over Museet for nordiske Oldsager som Nr. 20162. Det be
står af 6 Pergamentsblade i Oktav med et Pergamentsomslag, hvorpå der
har stået skrevet nogle Linier, som nu ere aldeles udslidte. Af de 6 Blåde
ere kun de 41/* beskrevne. Køge Bys Segl har hængt nedenunder, nu viser
kun Hullet til Snoren dets Plads. , Håndskriftet blev i Året 1862 indsendt
som Gave af Handskemager Bille i Køge.

Wij efftirschreffne Siuor lauritsenn och Niells Hansen
borgemestere i Kiøge, Bo inguorsen, Hans tygésen, Mogens steenri,
Christiem rase, Peder Schinckell, Symen persenn, Dithrichvann
Mønster oc Jørgenn Hansen, Radtmendt then same stedt, Giøre
witterligt for alle, att effterthij wij thiit och offte eræ paa
mindte meth Ko: Matt wor aller K* och Naadht0 Herre Koning
Christians schriffuelser oc Recesser, atth giøre enn guodt pollicie och schick paa alle Embede oc Kiøbmandtz handell saa
well her wtij Kiøge, som wtij andhre Kiøbstedir offner alidt
riigeth — Tha eræ wij nu saa till eenss wordne meth Olldermanden och Menighe laus brødre wtij schindere laweth her wtij
byenn, att her effter icke schall were vtij schindere embede
och schingdere lau nogenntiidt meere end elluffue schindere
och enn bundtmagere; Och naar nogenn aff thenum dødt oc
affgangen er, schall icke indtages Mandt eller Suendt i lau oc
embedit i gienn, vden thetf schieer meth borgemesternis, Raadtmendtz och Menighe laus brødres samtycke; Och schulle the
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her efftir nyde, haffue och bruge till theris embede och vtij therw
law thenne efftirschrdfne schraa och schick wtij saa maade:
Hwelckenn Mandt eller Suendt som her efftir will winde
och brughe schindere embede oc bundtmagere embede her
wtij Kiøge, handt schall haffue siitt leere breff och ecthe breff
och schall kunne giøre sømstleer w:straffeligt, etth par sømsche handtsche, etth par barcketh handtsche och en offuerliiff
schindkiortell och enn flire sticket schindkiortell paa Olldermandens verckestedt.
Item enn Bundtmager« schall giøre enn Mantell graatt ryggefoer och enn Mantell bugfoer.
Hwellckenn thette forne kandt giøre w.-straffeligtt, handmaa
anames for fuld broder.
Thersom handt thef icke fwlltfgiøre och fuldkome kandt,
tha schall handt forwises atth wandre oc forsøge segh, saa
lenge handt seg forbedre kandt.
Item En leeredreng schall giffue i laweth j tne øll och tuo
mty vox.
Item hwelckenn icke komer betymelig till steffne, naar
handt tillsiges, schal giffue iiij alb.
Item hwelckenn thenn anden fortørner meth ord eller gierninger, naar brødrene dricke therie lawe drick, schall giffue
en tÄ0 øll och tuo
vox, om handt kierir thei for Borgemesterne eller Fogethenn för endt for Olldermandenn.
Tessligest schall ey heller noger bere meth segh till
lawedrick eller till Steffne wloulig werge.
Item Hwo som haffuer boedt anderstedtz for borgere eller
Mestere, hanum schall forbiudes embedith her i byenn.
Item schall och ingenn winde Embedith eller korne wtij
laweth, føer end handt haffuer tient thry aar till liighe oc sambfelldt paa Embedit her wtij byenn.
Item hwellckenn Mestere eller broders barnn, som will winde
embedith, handt schall haffue hallffdelin frijett, och schall therw
indtgang vere tuo dagis kaast w:straffeligenn meth thij m$.
danske oc fern m^L vox. Thessligest Ehwo som helldst ther
bedir om Embedith oc laweth fyrstegang, giffwe en m$. danske
och enn thne øll.
Item Naar noger Brodir døer aff laweth, tha schulle alle
brødre oc Søstre were forplechtede att føllge liigeth till graffwe
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eller bøde en m$. wox, wdenn handt kandt bewiseth atth haffue
loulig forfalld. Item Hwelckenn qwinde som mister sin hussbonde aff laweth, hun maa bruge embedith etth aar omkring,
Menn tager hunn tber forindenn enn anden mandt vdenn borgemesternes och Raadt och brødrenis samtycke, tha schall henne
forbiudes embedith.
Item schall ingenn broder leye andens Swendt, før hans
retthe steffne dagh komer, vnder enn tBe øll och tuo m$. vox.
Item schall ingenn broder feste Swendth for andeth endt
sienn bescheden løenn.
Hwellcken som løyter thenn anden paa steffne, schall giffue
Gire alh, Och sweer handt om wor Herre dødt och pyne w:nytteligenn, giffue och iiij alb.
Item hwellckenn seg dricker druckenn, saa handt wpkaster,
schall giffue en tne øll och tuo m$. vox.
Item er tbeZ saa, at nogenn Broder fester tuo swenne, och
noghen broder haffuer ingenn, tha schall handt vplade then
ene, om nogen broder er begierindw, vndir thw
till byen,
kongen oc lavgheJ *).
Item schall ingenn Remmesniere brughe eller holle faallth
barckede handtsche; huelcken ther findie meth, haffue for
brudt same handtsche, enn partt till Koningenn, enn partt till
byenn och tridye partt till schindere laweth.
Item schall och ingenn broder kiøbe fleere schingh, end
handt sellff forarbeyde kand; huelcken ther findis att kiøbe
flere och selige thenum brøderne eller kiøbmendene tillpraangh,
schall haffue forbrudt, hwes handt i saa maade kiøber, enn partt
till Koningenn, enn till byenn och tridye partt till laweth.
Item schall och ingenn broder giøre schindtkiortle aff w:
tiidige schind; hvem ther findis meth, haffue forbrudt en tn0 øll
och tuo
vox. Och schulle Brøderne ther wdaf lade giøre
etth liuss och holle stedtse wedt macht i kirkenn efftir borgemesternis och Raadtz befallning.
Item schall och ingenn bedhe gester, wdenn the som
laweth eræ werde, och siighe Olldermannen till, hwem the eræ.
Item Olldermannenn maa haffue tuo gester, Och stollsbroder
enn gest.
*) samme Hfind, men senere tilføjet.
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Item hwelkenn broder eller Søster som giør i modt siin
ære, schall were embedith och laweth saa neer, som borgemesterne och Raadt och brøderne wille.
Item ingenn aff brøderne maa holle steffne, vdenn ther er
enn Raadtmandt hoss.
Item Hwelckenn fremeth Kremer eller Kiøbmandt som komer
hiidt meth Rvdtlasch, schall holle the« otthe daghe wforsagdt
schindderne til gwode.
Item hwelkenn Borgere eller Kiøbmandt som holler faaell
till prangh: schindkiortle, handtsche eller sömscht, som schinderne schulte neere thenum aff, schall haffue forbrudt, hwes
handt i saa maade faall haffuer, enn partt til byenn, en partt
till kongen.
Hwellcke forne punchter oc artickler wij forn° Borgemestere
och Raadt haffue fyrst paa Ko: Matt, wor aller Kt0 oc naädh10
Herre, wore egne och meenighe borgem vegne her wtij Kiøghe
fülldtbyrdt, sambtycht och stadtfest och meth thette wortt obne
breff fuldbyrde, samtycke och stadfeste wedt alle thens ord, som
the indeholle oc wduiisse, wedt macht att bliffue i alle maade
Och saa lenge, att forn° wor nadh10 Herre will the« wiidhere
samtycke och stadtfeste eller och giøre the« nogenn anden
reformatz eller schick wpaa, Dogh meth saadane schiell och
willkaar, att forne Schindere och therzs hustruer schulte icke
bruge noghen Kiøbmandtz handell eller Kiøbmandtz neering
inden byes eller wden byes theris metborgere kiøbmendt till
schade i noghen maade.
Hwelckenn broder eller Søster her
i modt giør, schall haffue forbrudt sijt embede och fem m^
till Kongenn oc fem m^L till byenn odh icke korne wtij em
bedith igienn, wden the« scheer mét borgemesternis, Raadtz
och meenighe lausbrødres sambtycke.
Till ytermere vidtnesbyrdt, att the««e forschreffne saa i alle
maade w:brødeligenn wedth macht holles schall, haffue wij hengd
wor byes Secrett her nedenn for the«Ze wortt Obne breff, som
giffuet och schreffuit er wtij Kiøghe Sancti Andhree apoetoli
dagh Aar M. D. xl. primo.
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7.
Synsforretning over Sejletrnp Slot 1627.
Meddelt af O. Nielsen.

Ifølge kgl. Befaling af 4 Febr. 1627 skulde Jørgen Kruse
til Hjermidslevgård og Hans Dyre til Boller give Møde, når
Anders Friis til Krabbesholm overleverede Sejlstrup Slot og Len
til Kristen Thomesen til Tandrup, Danmarks Riges Råd, og tage
Syn over Bygningerne, Skovene med mere. I de tilforordnedes
Sted mødte Iver Dyre til Hvidstedgård og Niels Arenfeld til
Knivbolt 26 April 1627 på Sejlstrup og affattede 30 April føl
gende Synsforretning *):
»For det første have vi set det store røde Hus sønderst i
Borgegården, er neden Bindinger, 2 Loft højt, det hele Hus
takt med Tegl, og er Fruerstuen i den østre Ende med en
muret Skorsten derudi og Borgestuen imellem og Stegers i
den vestre Ende, og findes en liden Kvist, som salig Jorgen
Friis har ladet opsætte ved den østre Ende, 3 Binding lang
med en Skorsten udi og en Part af Væggene opmuret med
Tegl, en Part slagen med Ler, og er takt med Tegl; endnu
findes et lidet »Wdskou« [Udskur] ved Siden af samme Kvist;
desligeste findes eh Kvist ved Synderside af samme Hus imod den
østre Ende, som Anders Friis har ladet sætte, er 7 Binding lang
muret mellem Stænger og takt med Tegl og med en muret
Skorsten udi den søndre Ende og en Jordkælder under, så
langt som Fruerstuen når, og en Fruerstue i samme Kvist, som
er panelet. Item findes der adskillige Skillerum over Fruer
stuen og Borgestuen gjort af Deller, som berettes sal. Jørgen
Friis har ladet gøre.
Item findes der et Hus ved den østre Side, som Bryggers
og Bagers er udi, et Loft højt, 17 Binding langt, takt med
Stråtag og »faerlamb«2) på Tag på den vestre Side, den østre
Side vel takt med 2 Skorstene op i samme Hus og Væggene
mesten Parten slagne med Ler, dog nogle få murede, og en
Part af Fodstykkerne findes at være forrådnet og synderlig den
østre Side og begge Ender. Og i den nordre Ende tvende
') Sejlstrup Lens Regnskab 1629.
faerlamb — ferdelamb må betyde: 1 ringe Stand.
Danske Samlinger. VI.

24
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Kamre med Loft over og en øde Kælder under forskrevne
Kammen
Nok et Hus norden i Gården, som berettes Anders Friis
har ladet opsætte, er 14 Binding langt, muret imellem Slænger
i den søndre Side og den østre Ende og slagen med Ler i
den nordre Side og den vestre Ende, et Loft højt, og 2 Kamre
i den østre Ende med en dobbelt Skorsten imellem begge
Kamre og 2 Kamre i den vestre Ende, vel ved Magt med Loft
af Fyr og Stråtække.
Nok det vestre Hus, som Skriverstuen, Mælkehuset, et
Svendekammer og en Saltkælder er udi, og i forskrevne Hus
en Part af Væggene slagen med Ler og en Part muret, med 2
Skorstene i samme Hus, oger ellers gammelt og »ferdelamb«
både på Fodstykker, Tømmer og Taget, på den nordre Ende
findes et lidet »Wdskou« ud fra Skriverstuen 2 Binding langt,
Væggene slagne med Ler og er Vinduerne på forskrevne Huse
mesten Part ved Magt.
Nok beså vi Broen, som går over Graven fra Slottet og
til Ladegården, som er flux »ferdelamb« på Tømmer og kan
ikke længer uden Hjælp stande.
Dernæst vare vi udi Ladegården og først beså Stalden,
som er 18 Binding lang, muret imellem Stænger, og Fodstyk
kerne slet forrådnede og hælder Huset øster, med en Støtte
ved den østre Side. Nok findes, som Anders Friis har ladet op
sætte til den nordre Ende af samme Stald, 7 Binding Hus, og
findes al forskrevne Stald takt med Stråtag.
Nok Kornladen, som er 33 Binding lang muret imellem
Stænger, dog den søndre Side til Marken er de øverste Vægge
slagne med Ler, og er samme Lade takt med Stråtag, dog
noget »ferdelamb« på den søndre Side og synderlig i den
østre Ende, og berettes Anders Friis at have ladet lægge nyt
Tag på den nordre Side, som også er ved Magt og ellers tern
lig ved Magt på Tømmer, undtagen nogle Fodstykker er noget
»ferdelamb« på den søndre Side. Sammeledes beså vi et Fæ
hus vesten op til Laden, er 30 Binding langt, muret mellem
Stænger på den nordre Side og slaget med Ler, og en Part
opsat med Tørv på den søndre Side, er meget gammelt og
*) ferdelamb se Anm. på forrige Side.
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stakket paa begge Sider, er flugs udulig og kan ikke længer
hjælpe sig både på Tømmer og Tag. Derforuden findes i Lade
gården 3 Jordhuse, som bruges til Kalve og andet småt Kvæg.
Nok findes udenfor Ladegården et Jordhus, som er Smedic.
Nok findes nogle gamle Stykker rødt Klæde, som berettes
at skal have været opslået i den gamle Fruerstue, som er
ubrugelige. Findes i et lidet Kammer østen op til Fruerstuen
et Sengested med 4 svarvede Stolper, en gammel Fyrrekiste
findes på Loftet over Fruerstuen med en Haspe for. (Jdi
Bryggerset 2 gamle ubrugelige og »wchedte Ølskaerde«, udi
Stegerset en gammel ubrugelig Jærngryde og en gammel Brand
fork, udi Mælkehuset en Kærne, en Flødebøtte, en Spand, 20
Stavkar, udi Borgestuen 2 lange Svendborde, et Svendstob med
en Hank, 3 Bænke, udi Kældren 6 Øltønder.
Nok har vi overleveret ham hvis Registre, Jordebøger og
andre Breve, der fandtes på forskrevne Sejlstrup, såvidt Lenet
vedkom, iligemåde har vi ladet granske og forfare ved Danemænd efter Synsvidnes Indhold, som herhos fremstilles, hvis
Skovhug der kunde findes at være gjort på Skovene der til
Lenet, midlertid Anders Friis har haft det.«

Da Reinholt Heidenstrup til Rugballegård 1629 overtog
Sejlstrup Len, blev det overleveret ham 14. Sept. af Mogens
Kås til Ås og Hans Basse til Gjerumgård. Da fandtes1) »i Fruer
stuen 2 Skiver [o: Borde], 1 gi. Skab, 2 Bænke, en lukket Seng,
et andet gi. Sengested i den store Stue, 2 Bænke, en lukket
Seng med ingen Døre, i Skriverstuen 2 Skiver, 2 Bænke, 1
Seng med svarvede Piller, en Foderkiste med Haspe på, i
Køkkenet 2 Bænke, en gi. Foldseng, i Bryggerset 2 gi. Ølkar
ubrugelige, 3 Øltønder, 1 Tragt, udi Mælkestuen en Kærne,
1 Flødebøtte, 7 Stavkar, et gi. Sengested, 1 Spand, udi Lade
fogdens Kammer 1 Skive, 1 gi. Sengested, in Summa hvilket
altsammen er mesten aldeles ubrugeligt.
Rørende Kvæg:
5 Kør, 7 Svin, 8 liden Grise.« Desuden overleveredes en
Jordebog og 60 kgl. Forordninger siden 1613, 37 Tingbøger fra
Børlum Herredsting og 3 fra Sæby Ting, »og er der ingen af
Børlum Herredstingbøger iblandt fra Snapsting Anno 1618 og
x) Sejlstrup Lens Regnskab 1629.
24*

372

til Snapsting Anno .1628, hvilke forskrevne Tingbøger er uforseglede og en god Hob isønderrevne. Adskillige Kong. Maj.
Missiver og Forordninger til Lensmanden her paa Sejlstrup: et
Knippe som er 24, et Knippe er 14, et Knippe er 27, et
Knippe er 27, et Knippe er 19. En Dom Mandrup Parsbjerg
og Iver Juel har dømt på Kong. Maj. Vegne anlangende Bønd
ernes Afkortning paa Skyld og Landgilde formedelst Sand
flugt. Dat. Ålborg Slot Anno 1607.
Nok findes der ogsaa nogle Domme, Opsættelser, Gen
parter, Tingsvidner og Delsbreve udaf hvert Herred især, mesten Delen Bønderne anlangendes, som og bliver udi Beholdning
ved forskrevne Slot og Len efter tvende derom forseglede og
underskrevne Registres videre Formelding, som forskrevne Knud
Thomesen og Peder Lauridsen1) på begge deres Husbonds
Vegne har forseglet og underskrevet, og, eftersom beréft er
om forskrevne Breve som er leveret, som forskrevet står, så
findes der iblandt nogle, »forhoffvede« Breve og nogle, som
Seglene er fra.
l‘: *
'
Desligeste nogle uforseglede Tingbøger, som dog er ganske
i sønder revne, hvilket til Underretning herovér navngives, åt
derom kan vides Besked og Lejlighed3)«.
Den ovenfor omtalte Registrant over Brevene findes ikke
mere, derimod afleverede den fratrædende Lensmand Jørgen
Friis til Krastrup 19. Feb. 1609 til den ny Lensmand Enevold
Kruse nogle Arkivalier8), der i det væsenlige maa være dem,
der her menes; nemlig foruden Tingbøger fra Børlum Herreds
ting 1556—1607 og fra Sæby Byting 1604—07:
1. »Dernæst 6 Pergamentsbreve, dét første et Skøde
Bisp Ib af Børlum udgivet År 1466 anlangende om en Biskop
doms Gård og Gods liggende i Rakkeby, som Knud Olufsen
ibode og giver årlig l1^ Pund Korn, med et hængende Indsegl under.
2. Et gammelt Tingsvidne af Børlum Herredsting ud!) Fuldmægtige på den fratrædende og tiltrædende Lensmands Vegne.
; *) Den derpå følgende Beskrivelse af Slottet medtages ikke, da den ligner
den foregående, undtagen at Slottet her er i en yderst ringe Tilstand,
vistnok som Følge af Krigen.
s) Sejlstrup Lens Regnskab 1608—09.
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ganget 1429 med 5 hængende Indsegl, anlangende en Fædrift
og en Kirkevej.
3. Et gammelt Tingsvidne af Børlum Herredsting ud
ganget År 1481, med 6 hængende Indsegl, som er en Lav
hævd på et Byggested i Snarup.
4. Et Tingsvidne på en Sandemænds Opkrævelse på et
Byggested i Snarup Mark, udganget til Børlum Herredsting
Anno 1474 med et hængende Indsegl.
5. En Lavhævd på Nørgård i Rakkeby under den Datum
af Børlum Herredsting 1533 med 4 hængende Indsegl.
En Vidise af Landstinget under Landsdommer Palle Juel,
Malte Jensen med flere gode Mænd, udgivet 1577 under deres For
segling, anlangende tvende Tingsvidner, afgangne Otto Banner
til Asdal til Landstinget havde ladet læse, med 6 hængende
Indsegl under, datum 1490 af Vennebjerg Herredsting, det
første lydende, at »Gridtzhiede« er ret Rakkeby Mark og Skællet,
går ad Græshøje; det andet af Børlum Herredsting under
samme Datum, at den ene Kast Grob [opkastet Grøft] som
ligger vester ved »Koelsager« med videre skal være ret Mark^dskæl mellem Rakkeby, Hestrup, Tjerret, Guldager, Lund
og forskrevne Rakkeby Mark«.

8.

Et Bidrag til Jens Lassens Historie.
Meddelt af C hr. Bruun.

1 Danske Samlinger IV., S 310 tf. er meddelt en Skildring af Jens
Lassens Fortjenester af sit Fædreland under Frederik den Tredie. Det
nedenfor aftrykte Brev — vistnok til Forfatteren af Skildringen — er
nedskrevet efter at Brevskriveren har gjennemlæst den (et Brudstykke
ligger endnu ved Brevet) og bekræfter i Almindelighed Sandheden af
hvad den indeholder. M. Skow er vistnok Generaladjutant Mikkel Skow.
Brevet findes i det store kgl. Bibliothek, ny kgl. Saml., Folio, Nr. 743.

Væl Ædle Hr. Inspecteur.
Efter Hånds begjæring har jeg læst dette Skrift igjennem,
oc befinder sanctissime alt hvis her udi berettis att være efter
deds Indhold, thi jeg det selff med Øjen seet, hvorofver baade
dend Højsalige Herre, Kongen Self, oc Hr. General Guldenlew,
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saavell som Hr. Rigens Hoffmester Gersdorf, Feldt-Herren
Schak, (som da var Commandant) oc Rigs-Admiral Bjelcke,
sambt alle rettsindede Patrioter, meget berømmede Mandens
activitet; Kort att sige, hånd var aldrig ledig, mens fast Dag
oc Natt arbejdede udi alt det, som kunde være Kongen, Byen,
oc Fædernelandet till tjeneste. Oc foruden disse, som dog æj
vare hånds rette function, gjorde hånd mangfoldige andre
herrlige tjenester, af stor importance, hvilcke, om de alle vare
specificerede eller beskrefne, oc særdeelis maaden, sampt ded
Held, som hånd brugte till att proseqvere sine nidkjære forret
ninger med, mand skulle være meere forunderlig ofver, sligt
at høre eller læse: Saa att de Svendske selff motte sige, det
var noksom Miraculeus, att Byens Grafver udi dend heede
Sommers tiid blefve hver dag fuldere aff vand, end den første
dag Belægringen begyndtis; hvilken Invention, medfleere, hånd
var saare lykkelig udi att paafinde: hvorfor alle, oc i særdeelished Hånds Kongel. Maj. Self, usigelig meget elskte Hannem,
baade for hånds forstand, aarvaagenhed, oc store forskud,
som hånd ved sin (fast af enhver ubegribelige) Credit saavell
uden- som indenlands tillvejebragte. In Summa, ved hannem,
som gjorde saa meget, encourageredes snart alle att gjøre veli.
Oc som hjernen sad hannem sandfærdig paa rette sted, oc aldrig,
udi hvis forefaldt, fattedis for gode Raad, motte hånd fast altid
være hvor Kongen var; hvorofver hånd fik mange Missundere,
som endeel deraff endnu sig noksom lader kjende, mens ingen
saadanne torde sig understaa, hannem i ringeste maader att
ledere, langt mindre noget att beskylde, saalænge dend Salige
Højloffligste Herre, Konning Frider. 3. lefvede, som rettist
kjendte Hannem, oc best viste hvad Hånd havde gjort, oc troede
intet aff hvis om nogen sagdis, førend dend gode Højsalige
Herre contraparten, saavell som andgifverne havde hørt; Mens
nogle Aar effter Majestetens sørgeligste Affald, finge de, som
vare aff stor Myndigheed, hannom fra Hofve eloigneret, somm,
efter mitt skjønn, hverken maaskee var till ded Kongelige
Huusis- eller Landets Gavn, eller beste. Forblifver
Vellædle Hr. lnspecteurs
Haffnie ut Supra1)
saa beredvillig som skyldigste
Tjener M. Skow.
1) Tilføjet med en anden Haand.
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9.

Skede paa en Vorned 1673.
Meddelt af O. Nielsen.

Jeg Niels Pasberg till Sellebergaard kiendis och hermed
for alle witerlig giør, at ieg med min frj villie och velberaadt
huff haffuer soldt, skødet och afhendt fra mig och alle mine
arfuinger och med dette mit obne breff aldelis selger, skiøder
och afhender fra mig och alle mine arfuinger och indtill dend
høyvelborne herre Moritz, friherre til Putbusk, herre till Egeberg och Beretzholm, och alle hans arfuinger effterskreffne min
gaard og goedtz, ligendis i Sieland i Merløse herit i Nørre
Jerløse sogen i Hanerup by, dend gaard Søfren Brøger i fæste
hafuer, skylder aarlig biug tou pund 3 skipper, penge tolff
skilling, it halff forndd, aurre halfanden tønde gesteri, huilcken
forskfefne min gaard och goedtz med ald sin rente och rette
tilligelse, det wære sig i by och march, med grund och eyendom, ager och eng, skouff, krat och moese, fiskeuand och
fægang, vaadt och tørt, inden och vden marcheskeell, item
wornede sønner och detz rettighed af føde och
ufødde, med ald anden herlighedtz rette tilligelse, som der
nu tilliger och af arildtztid dertil liget hafuer och børderlillat
ligge med rette, indted vndertagen i nogen maader, huadsomhelst nauffn det næfnis eller wære kand, welbemelte Mo
ritz, friherre till Putbusk och hans arfuinger till euindelig eyndom eye skullendis, och kiendis jeg for mig och mine arfuinger
ingen ydermeere laad, deell, ret eller rettighed i nogen maa
der, mens derfore af velbemelte friherre Putbusch at haffue
oppebaaret fyllest och fuld werd effter min villie och nøye i
guld, sølff och penge, bepligtendis mig derforre for mig och
mine arfuinger, en for alle och alle for een, at fri, frelse,
hiemle och fuldkommelig tilstaa velbemelte friherre och hans
arfuinger forskrefne gaard och goedtz, grund och eyendom
med ald sin herlighed och herlighedtz rette tilligelse for huer
mandtz paatalle, som derpaa kunde talle med rette, och skeede
det saa, det Gud forbyde, at bemelte gaard eller goedtz, grund,
eyendom, frihed eller nogen detz rete tilligelse bleff offte be
melte friherre eller hans arfuinger formedelst min eller mine
arfuingers vanhiemmils brøst skyld ved nogen dom eller retter-
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gang afvunden, da bepligter ieg for mig och mine arfuinger at
vederlegge och giengiffue till meer bemelte friherre och
hans arfuinger ligesaa godt och velbeleiligt goedtz baade paa
grund, eyendom och herlighed, som det dennem afvindendis
vorder, inden sex samfelde vger dernest eflfter, saa velbemelte
friherre och hans arfuinger af mig och mine arfuinger vdi
alle maader, som forskreffuet stoor, skall wære och bliflfue vden
skade och skadislos i alle maader. I ligemaader haffuer jeg
hermed fra mig och mine arffuinger bortskiødet till velbemelte
friherre och hans arffuinger en mine vornede ved naffn
Jep Rasmusen, føed paa mit goedtz i Ortwed i Ringsted herrit
i dend gaard, hans fader Rasmus Iffuersen indnu iboer, saa
at bemelte Jep Rasmusen effter denne dag med ald sin vornede pligt och skyldighed skall suare velbemelte friherre Putbusch och hans arffuinger, och dj magt haflfue bemelte Jep
Rasmusen med sit goedtz och formuffue at jndfløtte
paa deres grund och staufn, huor de selflf lyster, och
dennem sig bemelte Jep Rasmusen med hans goedtz och
formuffue saa nøyagtig at giøre, som de best ved och kand.
Till ydermeere stadfæstelse haffuer jeg dette med egen haand
underskreffuet och mit zignette hostrycht och venligen ombedet
erlige och welbyrdige mend Niels Friis till Ørbechlunde och
Stygge Høg till Rørbech med mig til witterlighed at vnderskriffue
och forseigle. Actum Sellebieregord d. 1. Decemb. 1673.
N. Parsberg.
m. p.

Niels Friis.
eg. hanndt.

(Geh. Arkivets topografiske Samling.)

Styge Høg
m. p.
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10.
Rimbrev fra Peder Syv til Matthias Moth med hans Prøve påa
en dansk og latinsk Ordbog 1692.
Meddelt af Chr. Bruun.

Den Højædle og Velbaarne Herre,
Herr Matthias Moth
kongl. Maj. Præsident i Kancelliet, Ober-Sekreterér og Estats-Raad, samt Assessor i Kam
mer collegio, o. s. f. min meget gunstige Patron.
Høj-ædle Herre Moth, for lyset nu omsider
Min Ordbog kommer frem. Om Skibet langsom skrider^
Det kommer dog i Havn; den sagte snegle gang
Vel engang maalet naar, dog tiden gjøres lang«
Mand efterleve skal, af Herskab hvad befales,
En gammel rustet gjeld paa sidste maa betales;
Thi gjelds-dag kommer dog, og hvo i løfte gaar,
Hånd gaar endog i krav. Mand begge svare faar.
Men hvad har mangen sagd: Hos dig mon skylden henge
Med Dansken Ordbog) som (mig tykkes) alt for længe
1 Salte ligger .hen; kom den kun for en dag,
Saa kom vel penge-hjelp og mere til behag.
Dog skylden er ej min, men hos den seene1) Prenter,
Som ej vil trykke det, der ikke noksom renter,
Og har lidt mer1 umag. Kom med en ABC,
En Katechismus og en Klodse, hånd mon lee.
Mod bryllups vers og sligt hånd rekker begge hænder,
Her skydes skuldre, her hånd anden snak indvender,
Og vil ej ret deran. Omsider siger hånd,
Jeg uden større løn et ark ej trykke kand.

Dog at jeg ligger ej her hjemm’ og sylter valde,
Men er ved Bogen og ved Plogen ej med alde,
Saa er i Bogstav P. udført min Lexicon,
De ord, som først staa for, er Peng’ og Pension.
O bjelper, Herre Moth, at jeg dem overlanger;
De andre ord saa let og snart ad ende ganger,
Naar disse findes paa; her Eders høje gunst
Behøves, eller er min stræben kun omsunst.
*) »sorte« er rettet til ■ seene«.
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Det I begærde selv, jeg torde ej forhale;
(Thi store Herrers bøn, det er som at befale)
Skriv os et Lexicon, det mangler i vort sprog,
Som haver alle navn, hos os er ingen bog.
Hvad skal jeg gjøre? jeg det høje bud maa lyde,
Dog lasten er vel svar, kand mig snart ryggen bryde:
Jeg gjør det som jeg kand. Hvad lærde Scaliger
Dog skrev om saadant verk, jeg hugser end fuld nær.

At skrive Lexicon, det er saa stor umage,
Det kand vel gjøre vee, en karl tilfulde plage.
Ja fransken siger og: det er en pine streng*),
En byrde tung, hvorpaa mand ofte bær sig spreng.
Derpaa er prøve gjort, den først’ i Bogstav-orden
I vort og Romer-sprog er alt nu ferdig vorden.
Til Eders milde haand den og frembæres nu,
O læser, læser den med tilvendt tank’ og hu.
Det er mig nok, kand det kun Eder nu befalde,
Jeg en utidig Dom fra andre slet med alde
Ej agter ved et haar; lad dømme hvo der vil;
Min Herre Moth har stedt her ja og minde til.
Derpaa siar jeg mit kort for haand, og lader rinde
De terninger paa bord, jeg maatV end legen vinde.
Nu legen er begyndt, jeg træder frit herfor,
Men enden raader Gud, begyndelsen er vor.
Men jeg skal1) Eders Navn og Danske Moder-tale
For Efterverden med lov-penselen afmale,
Saa længe Slevens med sin klinte-festnings top
Bevarer landet, og mod vandet reis sig op.

Hellested i Stevens
den 11. i Sommermaaneden
Aar 1692.

Den høj-ædle Herres
ydmygeste Tjener
P. Syv.

Originalen i det store kgl. Bibliothek, Werlauffiana, Pakken: dansk Sprog.
a) 11 n’est pas possible de dire la grandeur de la peine, que est de faire un
Dictionaire.
*) Først stod der: »Saa skal jeg«.
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11.
Bidrag til Oplysning om en paatænkt Medvirken af Kjøbenhavns
Universitetslærere til Udgivelsen af et lærdt
Tidsskrift i Paris.
Meddelt af P. W. Becker.

Deres Excellence
Høi- og Velbaarne
Højstærede Herr Geheime Raad
Naadige Herre!
Paa Deres Excellences Naadige Skrivelse af 25 Junii sidst
leden, om den Franske Almindelige lærde Avis, som efter det
franske Hoffes Anstalt skal ved dets Gesandtere paa et hvert
Sted befordres, samt om den franske, herværende Ambassadeur
Hr. Ogier Hans Begiæring, om at vi ville herudi være be
hjælpelige, og meddele ham hvad lærde Sager af Betydning
her paa Universitetet udgives, eller for nogen Tid siden er
udgivet, give vi os den Ære at skikke efterfølgende Svar.
Som vi ikke kunne skiønne*rettere, end at dette Fore
tagende vil blive meget gavnligt, og tiene til Viidenskabers og
Kunsters viidere Forfremmelse; saa ynske vi at det maae faae
Fremgang og komme til Fuldkommenhed, ville og gierne efter
Leiligbed og omstændigheder giøre alt vores dertil.
Til hvilken Ende vi, efterat invitationen nu allerede haver
været omsendt til alle baade Consistoriales og Extra-Consistoriales, ville lade den indføre i de Berlingske lærde Tidender,
paa det at saa nyttigt og priiseligt et institutum kand blive
alle bekiendt, og desforuden skulle vi selv ikke mangle at ind
sende til Hr. Ambassadeuren enten et Exemplar af alt det, som
af os bliver skrevet og publiceret, eller i det ringeste en
recension deraf. Vi forblive med dyb veneration
Høi- og Velbaarne
Kiøbenhavn
Højstærede Hr. Geheime Raad
d. 6 Augusti 1763.
Naadige Herre
Udenpaa: Deres Excellence
Deres
Høi- og Velbaarne
underdanige Tienere
Hr. Otto Thott etc.
Rector, Pro Cancellarius og Professores,
Munthe.
Den 27 August 1763 blev denne Skrivelse sendt fra det danske til det tydske
Cancelli. Brevet findes i en Protokol i Geheimearchivet.
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12.
Lidt om Johannes Ewald.
.Ved S. B. Smith.

I 4de Bind af disse Samlinger (S. 182—83) har jeg med
delt 2 Aktstykker, som angå Ewald, nemlig 1) en den 21de
December 1765 dateret og til Kongen stilet Ansøgning, hvori
den 23årige Digter udbeder sijg Tilladelse til at få fri Rådig
hed over en Kapital paa 500 Rdlr., som han havde arvet efter
sin Fader; og 2) en af Konsistorium den 22de Februar 1766
vedtaget og den 26de Marts afgivet Erklæring over Ewalds An
søgning. Inden denne Erklæring blev vedtaget, havde Sagen,
som i de fleste lignende Tilfælde, været Gjenstand for både
skriftlige og mundlige Forhandlinger mellem Konsistoriums
Medlemmer. Om de sidste kan jeg ikke give nogen nærmere
Oplysning, da Acta Consistorii intet melde om dem. Derimod
er det Cirkulære, hvorpå de enkelte Professorer have afgivet deres
skriftlige Vota^ bevaret1), og på Grund af de Oplysninger, dette
Aktstykke indeholder om Ansøgerens Forhold, forekommer det
mig værd at aftrykke her. Det må dog bemærkes, at der i Cir
kulæret forhandles om en Sag til foruden Ewalds, men at jeg
her kun medtager, hvad der umiddelbart har Hensyn til denne
sidste^ Cirkulæret er udstedt af Universitetets daværende
Rektor Kratzenstein og lyder med de tilføjede Vota således:
Allerhøyst ærede Herrer.
Under oprigtigst Ønske ved dette Aars Begyndelse, at mine
Høystærede Herrer Collegæ maatte tilbringe samme med mange
følgende i den fuldkommenste menskelige Lycksaalighed, haver
jeg den Ære at forelegge følgende to Rescripter af det Kongl.
Danske Cantzellie.
1. Studiosi Joh. Evald Ansøgning om at blive selvraadig
over hans Arv a 500 rdl. med Hr. Justizraad Koefods Attest2);
jeg tænker, at man skulde først indhente Stiffaderens og Mode
rens Erklæring derom, om han haver det nødig; derefter hol
der jeg for, at det var nok, naar der af denne Capital blev

*) Konsistoriums Arkiv, Uindbundne Cirkulærer.
*) D. e. Kofod An eher s; den pågjældende Attest har jeg hidtil ikke
fundet.
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ham i det høyeste 150 rdl. hver Aar udbetalt, men ikke ham
gandske paa een Gang udleveret.
2. —
— — — — —
—
jeg forbliver med største Høyagtelse
Deres
allerskyldigste Tiener
Kbhvn. d. 10. Jan. 1766.
Kratzenstein.
Stedfaderen Mons. Hulegaard meenes at være en bemidlet
Mand og selv ingen Børn at have. Hånd bar et par gange,
for lærige siden, været hos mig og saa omhyggeligen roeset
og recommenderet Mons. Ewald, som om hånd havde været
hans egen Fader. I øvrigt kiender jeg den gode Mand lidet
eller intet. Skulle formode, at Supplicanten, som har sted i
Collegio Walchendorphiano og Stipendio Scheeliano, assisteres
saa af Forældrene, at hånd ey mangler dét fornødne, med
mindre der enten over hastighed og Mod paa den éene eller
anden eller begge sider er kommen nogen Misforstaaelse, den
man da maatte ønske og søge ophævet, at ey M. Ewald, som
har saa godt et Hovet og har viist saa distingveret Fliid, siden
hånd fra Østerrigsk Krigstieneste kom igien til Universitetet,
at man kand haabe noget godt om ham, naar ikkun Gemyttet
faaer den rette Stadighed og Bestandighed i det gode1). Conserverer hånd sine Forældres, Moderens og Stedfaderens, Gunst
og Kiærlighed, saa er det venteligt, at hånd af dem kand nyde
meget godt, ja vel og faae en god Arv efter hende eller efter
begge. Bliver derimod vedvarende Spliid imellem dem, som
denne Ansøgning (om den er uden deres Viidende og mod
deres Villie) kand give anleedning til, saa er befrygteligt, at
ham nu strax giøres saadan Regning, at hånd af de 500 Rdr.
har lidet eller intet til gode, og at hånd siden faaer intet eller
meget mindre end hånd ellers havde kundet haabe. leg skulle
vel haabe, at Supplicanten nu ey haver noget saa meget daarligt for, som det hånd resolverede til i en Alder af omtrent
16 Aar, hvorved 2 Aar saa ilde spildtes, og hånd imidlertid
exponeredes for alle Ulykker. Men jeg er dog nu ey vis paa,
at jo et slags recidive kunde finde Sted, som kunde for .ham
være hazardeerlig og skadelig nok, om endskiønt den (!) aldeeles
’) En Eftersætning mangler.
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ikke var saadan som det forrige. Man maatte nok, opinor,
lade Mons. Ewald møde i Consistorio og der baade høre, hvad
hånd havde at sige som grund til denne Ansøgning, og raade
ham, hvad ham agtedes Tienligst, hvorefter Erklæringen endda
betiids nok kunde udstedes og mueligen blive saadan, at hånd
selv havde declareret sig at desistere fra den Ansøgning. Hvo
efter Sal. Prof. Munthes Død er bleven hans Curator, veed jeg
ikke. Vi skulle viide det, og da med høre, hvad samme her
ved kunde have at erindre. Hr. Iustitz Raad Kofod Anchers
attest siger ey meget eller meere, end en Praeceptor privatus
kand sige om den Studioso, som hånd kiender aldeeles intet
til. Skulle der være nogen Feyl eller Vanskelighed paa Sr Hulegaards eller Moderens Side, saa tilfalder det dog Sønnen i saa
fald at viise al sømmelig Taalmodighed og Omhyggelighed, for
at alt kand blive godt og hans eget bedste ey forskærtzes over
en utidig Stivhed mod Forældre.
2.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

d. 11. Ianuar 1766.

P. Holmius.
I Henseende til de Grunde, som anføres af Hr. Dr. Holm,
meener jeg, at Studios. Msr. Johann Ewald skulle ikke søge
at blive selvraadig. Khv. den 17. Jan. 1766.
J. A. Cramer.
Det retteste efter min tanke er, at vi lade Mr Ewalds an
søgning først gaae til hans Curators erklæring; Thi saadanne
ansøgninger supponere, at en Curator ikke vil tillade enMinorenn saa frje en Disposition over sine midler, som hans nød
tørft udkræver. Skulle denne Supposition i Henseende til Ewald
befindes, som ieg frygter for, urigtig, da giøre vi ham størst
tiæneste med at fraraade ansøgningens indhold. — — — —
Khavn. d. 18. Ian. 1766.
P. Kofod Ancher.
[Medunderskrevet af C. Lodberg
Friis og H. Stampe.]
1) Som Hr. D. Holm eller (saasom dogj Grunden det samme)
som Hr. Iustitz-R. Kofod Ancher. — — — — — —------I. C. Kali.
Eenig med Hr. lustits Rd. Kofoed Ancher, at Curators Er-
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klæring allerførst bør indhentes, og dersom der da skulle existere nogen Tvivlsmaal om sammes Rigtighed eller Overeenstemmelse med Sandheden, kunde det maaskee ikke være
utjenligt, om Mr. Ewald efter Hr. D. Holms Forslag herom i
Consistorio blev afhørt, men ikke førend bemelte Erklæring er
indhentet, siden man af den kan vente den beste Oplysning.
B. 6. v. Obelitz. [Medundertegnet
af P. Horrebow.]
Så vidt Cirkulæret. Om Ewald virkelig kom til at møde
for Konsistorium, skal jeg ikke kunne sige. Men det endelige
Udfald paa Forhandlingerne blev i hvert Fald det, at Konsi
storium i sin den 26de Marts afgivne Erklæring allerunder*
danigst indstillede, »om det ikke var bedre at oppebie den
rette Tid efter Loven«. At denne for Ansøgeren ugunstige
Afgjørelse ikke har været begrundet i nogen Misstemning mod
hans Person eller hans Poesi sees både af de ovenfor aftrykte
Vota og af de anerkjendende Udtryk, hvori hin Erklæring iøvrigt er affattet. Og det fremgår ydermere af den Omstændig
hed, at Konsistorium — som det synes: selvsamme Dag da
Erklæringen blev vedtaget — tog Bestemmelse om at opfordre
Ewald til at skrive Texten til den Kantate, som skulde afsynges
ved Universitetets Sørgefesl i Anledning af Frederik V.s Død.
Det nærmere herom sees af et andet i Konsistoriums Arkiv
opbevaret Cirkulære, som aftrykkes her:
Allerhøystærede Herrer Collegæ.
Efter Consistorii forlangende haver jeg talt med Monsieur
Evald, hvilken haver lovet, at han med største fliid vil udarbeyde Poesien til Sørge Musiquen og skaffe den færdig i de
næste Dage. CapellMester Scheibe haver tillige ved den Leylighed tilbudet sig at componere Musiquen dertil imod en
Douceur af 30 rdl. Cantor Nissen leverte mig i Mandags hans
dertil i forveyen opsatte Poesie, hvilken jeg communicerede
med Hr. Prof. Cramer, som befandt samme meget siett. Can
tor Nissen forlanger for all hans Umage der ved og Løn til
Musicanterne 50 rdl. Nu er Spørsmaal, om man kan entrere
med Hr. C. M. Scheibe uden at giøre Hr. Cantor Nissen alt
for stor Tort. Siden han dog komer dertil at føre Musiquen
op og synge med, saa kan man dog unde ham en ti rdl. der
for (CapellM. Scheibe vil ikkuns være ved Prøven). Naar jeg
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nu regner endnu 10 rdl. til Msr. Evald og Lønnen til Stads
Musicanterne 16 rdl., Organisten 10 rdl., saa tænker jeg, kan

Musiquen med diDe

76 rdl. lidet beder blive udrettet, som

med de sædvanlige 60 eller 66 rdl.

J forventning af en hastig

resolution forbliver jeg med største høyagtelse
Deres

Aller skyldigste Tiener
D. 25. Febr. 1766.
Kratzenstein.
De hertil hørende Vota aftrykker jeg ikke. De dreje sig

væsenlig om Mpsiken, som Professorerne i det hele vare vel
tilfredse med blev komponeret af Scheibe, idet der dog fra flere
Sider udtaltes Ønsker om, at Sagen kunde blive arrangeret
således, at der ingen Ulemper opstod af Nissens Fortrydelse

over at v^re Eleven forbigået ved denne Lejlighed.

Ved Sørge

festen, som afholdtes på: Universitetet den 18de Marts, blev (i

Falge Adrqssekpntorets Efterretninger f. 1766 Nr. 43) Ewalds
Test virkelig! afsppgen til Spheibes Musik.. Den første er den
Kantate, som ,er aftryk! i Ewalds Samti. Skrifter (ved Lieben-

berg) 1 D. S. 14—16.
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Rettelser og Tillæg.
Side 13. Lin. 19 1756 læs: 1754
—
52.-7 Dureb, læs: Durch:
—
57. — 15 Pfefferkore læs: Pfefferkorn
—
85.-2 anstal læs: anstalt
—
„ — 28 ordre læs: ordrer
— 129 flg. Det kunde have været bemærket, at de under Nr. 2, 3 og 4
aftrykte Dokumenter ere Pergamentsbreve.
— 139. Lin. 26 med med læs: med
— 142. — 15 kun læs: hun
— 161. — 13 ham læs: han
— 188. — 10 Dronningen læs -Dronningen[s]
— 267. Til den danske Beskrivelse af Slaget den 26 Mai 1644 kunde være
føjet et Stykke af Kanniken og Lægen Joachim Timmermanns
Tale, holdt i Ribe 1644, som er udgiven paa Latin med tilføiet dansk
Oversættelse i Ribe Kathedralskoles Program for 1859 af 1. F.
Kinch. S. 20—22 (45-47)skildrer han livligt, hvorledes man
fra Ribe kunde se'og høre Slaget, og hvilket Indtryk Slagets
Udfald gjorde paa Svenskerne.
— 273. Lin. 3 f. n. Ved en Uagtsomhed er 4 Juni ny Stil sat til 24 istedetfor 25 Mai gammel Stil. Denne Feil forekommer flere Gange
i det følgende og maa rettes. Den 25 Mai bliver da den rette
Dag for den anden Kamp i Listerdyb (sml. S. 276, Lin. 19 —
13 f. n.).
— 323. Lin. 5. Brevet fra Christian den Fjerde er tidligere trykt i Suhms
Samlinger. I, 1, S. 56.
— 325. Efter at dette Overslag var trykt, bemærkedes det, at det er be
nyttet tidligere. Eftei Haandskriftet, Thott, Folio Nr. 840, er
der i Budstikken, Christiania 1823, S. 609—24, trykt Indtægts
siden fra Hovedsummerne af Lehnsindtægterne af, her S. 340, og
hele Udgiftssiden, men hvert Lehns Indtægter, altsaa det stør
ste Stykke, ere ikke angivne. Det til Trykningen benyttede
Haandskrift har tilhørt Professor Velschow, det er omtalt og
benyttet af Chr. Molbech i N. Histor. Tidsskrift, IV., S. 320,
Anm. 117. De her, S. 325, nævnte Breve fra Christian den
Fjerde ere benyttede af Molbech paa det anførte Sted, men han
har givet Datoerne urigtig; sml. Nyerups, Karakteristik af Kong
Christian den Fjerde, S. XXXII—XXXIV, hvor Brevet af 17.
Februar er aftrykt. (C. F. Bricka.)
25
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Side 350. Anm. 3. I Betragtning af, at Anne Cathrine virkelig i sin
Barndom gav Anledning til forskjellige Tvistigheder mellem
Kirsten Munk, Ellen Marsvin og Christian den Fjerde (denne
siger selv, at Moderen «intet kunde fordrage« hende, se Suhm's
Nye Saml. I., 129, ligesom Kirsten Munk ogsaa var stærkt
imod hendes Forlovelse med Frants Rantzau, se Histor.
Tidsskr. 3, 349), kunde det mulig dog være hende, der var
ment ved Gudinden Discordia. At hun anfører de andre Kvin
der, der betegne den indre Splid i Svigersønneparliet, kunde
da maaske betyde, at hine Tvistigheder laa saa langt tilbage i
Tiden og tildeels vare af en ældre Datum end de, om hvilke
man ellers vidste Besked.
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