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En oprigtig Patriot, 
forrestillet udi Landsdommer Jenfi Lafion aff En ved 
hanfi Meriter alleene Obligerede Venn Till Paris, 
som aff En U-sigelig Længsel dragis att see sitt 

kjære Fæderne Land I fornøjelig Velistand.
Meddelt af O. Nielsen.

Jens Lassen er født omtrent 1625 på Vestergård i Nørre 
Bork Sogn, hvor hans Fader Las Lassen, der døde 13 Jan. 
1650 som Herredsfoged i Nørre Home Herred, bode; hans 
Moder var Elisabet Jensdatter; deres Gravmæle findes i Nørre 
Bork Kirke1). Han har, uvist hvorledes, opnåt en hurtig For
fremmelse, ti 9 Sept. 1651 blev han kgl. Renteskriver med 
årlig Løn af 139 Rdl. 8 /3. 1655 fik han Fritagelse for Land
gilde og Arbejde af sin Fødegård i 200 År, hvilket Tidsrum 
dog siden nedsattes til 50 År. Før 1651 skal han have været 
Skriver i Kristiansstad. Han opholdt sig i København under 
dens Belejring, og det var derved, at han kom til at vise 
Landet de vigtige Tjenester, der nedenfor berettes. Fredrik 111 
lod dem ej heller ulønnede, idet han gjorde ham til Admi
ralitetsråd, i hvilken Stilling han forblev til 1 Jan. 1680, men 
han havde da under Landets pengefattige Tilstand hverken fået 
Løn for denne eller for sin anden Stilling som Landsdommer 
i Fyn, hvortil han beskikkedes 2 Avg. 1661; han var også 
Assessor i Højesteret. Under Belejringen forstrakte han Kongen 
med store Pengesummer — han siger selv med nogle hundrede 
tusind Rigsdaler — , hvorfor han 1662 fik i Betaling Dalum

*) Hans Broder Niels Lassen var 1687 Forpagter på Hindsgavl (Rentek. 
Res. Prot. XIV, 118).
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Amt i Fyn, ialt 2183 Tdr. 1 Skp. 2 Alb. Htkr., og Gods i Ru* 
gård Amt, ligesom 1664 en Del spredt Gods i Fyn, deri
blandt St. Knuds Kloster, i Sæland og i Jylland. Han fortæller 
selv i en Ansøgning 1687, at han på Kongens Vegne havde af 
Universitetet og andre lånt store Kapitaler til at betale den 
halve Måneds Fragt til de Skibe, der overførte de allieredes 
Tropper fra Holsten til Fyn, »som Gud ske Lov således lyk
kedes, at Folket ej aleneste kom vel paa Landet, men endog 
ved Guds nådige Bistand så plat slog den fjendlige Armé, at 
kun 3 Personer, som ej blev slagne og fangne, derfra kom, 
som næst det øresundske Søslag var den anden Nøgle til Fjen
dens Ligkiste«; for disse Lån havde Kongen lovet at holde 
ham skadesløs, men dette skede ikke, og han måtte selv betale 
Pengene tilbage til Långiverne, omtrent 10000 Rdl. Han indlod 
6ig imidlertid efter Krigen i mange Spekulationer, og Jordegodsets 
Værdi sank efterhånden, medens Skatterne forøgedes, og da 
han tilsidst ikke kunde udrede disse, ophobedes Restanserne 
således, at Rentekamret 1681 gjorde Udlæg i hans Gods for 
163000 Rdl. og igen fratog ham en stor Del af hans fynske 
Gods, hvoriblandt vistnok Dalum Amt, og det ikke lidet under den 
Pris, til hvilken han selv havde fået det. Det er vistnok i den 
Anledning, nedenstående Forsvarsskrift er forfattet forat vise, 
hvor skånselløst man var gået til Værks mod en Mand, der i 
den Grad som han havde gavnet sit Fædreland. Om det er som en 
Følge af dette, at man har skånet ham, vides ikke, men Ind
førslerne dreves ikke i deres fulde Udstrækning, og nogle År 
efter, 1688, vistes ham endog den særdeles Nåde, — ti den 
Tid var det kun af sær kongelig Gunst og Bevågenhed, at 
Staten betalte sin Gæld — at der blev gjort ordenlig Afregning 
med ham, hvorved det viste sig, at han endnu havde 35292 Rdl. 
tilgode, når hans tilbagestående Gæld fradroges. Ved Ind
førslen 1681 blev hans 4 Hovedgårde Grubbesholm, Kærgårds
holm, Egense Kloster og Grøftebjerg ufri, men 1688 hk han 
Tilladelse til, at de i 3 År måtte anses som fri Sædegårde, 
imod at han kompletterede deres Gods. Da ejede han desuden 
Dalum Kloster, St. Knuds Kloster, Hindsgavl, Krumstrup og 
Nørholm. Denne sidste Gård havde han 1686 fået i Gælds 
Betaling, men da var den ukomplet og han mistede derfor 
1687 Birkeretten dertil, som han rigtignok 12 April 1701 hk
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tilbage, da Godset nu var komplet, men neppe dog benyttede 
sig af. I sit Fødesogn ejede han Herregården Grubbesholm; i 
Anledning af, at der krævedes Skat af ham for Nørkjærgård i 
samme Sogn, gav han omtrent 1684 følgende oplysende Beretning 
om dens Oprindelse: »Den er bygget på en Holm, på hvilken hos 
Gården en Del af Jorden er beliggende, og som der ikke aleneste 
mellem Holmene og den anden Gårdens Jord var sidt, mor- 
adsigt og en lang Vej, at Gødningen med stor Besværing på 
samme Jord måtte føres, men Havfloden dem endog ofte i 8 
Dage på Holmen således holdt, at intet Menneskewkunde komme 
derfra, hvorover Jakob Grubbe, som Gården ejede for ungefær 
30 eller 40 År siden, resolverede Bygningen på det faste Land 
hos den fornemste Ager og Eng, som lå til Gården, at lade 
opsætte og kaldte den efter sit eget Stamnavn og Holmen 
Grubbesholm, men Erik Kruse, som var af hans Arvinger, efter 
hans dødelige Afgang på Skifte efter rigtige Lodder tilfaldt 
forskrevne af Jakob Grubbe byggede Hovedgård såvelsom Nør
kjærgård, som tilsammen var indlemmede, samt endel Bønder
gods, hvilket han 1661 til sine Kreditorers Afbetaling opbød, 
og som den ny Bygning, Grubbesholm kaldet, med den Jord, 
som ej lå på Holmen, til sal. Erkebisp Svane for 39 Td. Htkr. 
blev udlagt, og Nørkjærgård, som under et med Grubbesholm var 
Hovedgård, blev til Landsdommer Lange og Mag. Hans Rosen- 
berg udi Ribe udlagt, som var ungefær 201/9 Td. Men som 
Hovedgårdene fra seneste Krigstid både før og nogle År efter 
Matriklens Indrettelse gav Skat lige med Bøndergods, blev vel- 
bemeldte Erkebispens tilfaldne 39 Td. Htkr. angivet og hos 
Grubbesholm udi Matriklen indført og de andre 201/a Td. hos 
Nørkjærgård, hvilken udskilte Hovedgård jeg af Kruses Kre
ditorer mig tilforhandlede og igen samlede, så enten man 
nævner Nørkjærgård eller Grubbesholm, er det et og 1 Hoved
gård tilsammen1).«

Jens Lassens senere År blev roligere og han døde 1706 
på St. Knuds Kloster, 81 År gammel. Hans Hustru hed Mar- 
grete Lund, der må have været i Slægt med Hans Rostgård 
eller dennes første Hustru. Hans Mindesmærke er oprejst

*) Disse Notiser er for største Delen tagne af hans Afregning, der findes 
i Rentekamrets Arkiv, og af nogle kgl. Resolutioner sammesteds.
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paa Jægerspris og en kort Udsigt over hans Levned findes i 
den Anledning i Wegeners Beskrivelse af Abrahamstrup.

Nedenfor meddelte udaterede Skrift er, som alt er omtalt, for
fattet for at frelse ham fra Ødelæggelsen, der ramte ham 1681; 
Forfatteren nævner sig ikke, men kun at han da opholdt sig i 
Paris. Det findes i en samtidig Afskrift i Ny kgl. Samling i 
Folio Nr. 1333. Den lange med megen Lærdom spækkede 
Indledning, der dog ingen Oplysning yder, udelades.

Dend første Tjeniste.
Som jeg i mine Propositioner veil først maa fremsætte, er 

den kyndige opmuntring oc kraftige Animation, som hånd strax, 
oc samme Dag Fienden igjen i Landet indfalt, till itt heel 
forsagt Hjerteklembt oc Raadvilt Folck i Kjøbenhavn gjorde. 
U-anseetdet saa titt befindis som man siger: Faure ord fryder 
daarer, saa fandtis der dog saa stor visdom oc Virckning i 
Hans Faufre oc formanende ord oc tale, att Hesten, som er 
modigst oc der udi Fyr oc Flamme udi (!) icke løber haardere 
eller Faster naar dend faar aff Sporerne, end hans Skriftlige 
saavell som Mundtlige Formaninger, som jeg maa bekjende 
hafde efftertryck, blefve effterfuldte, Endog jeg veli veed, der vare 
saadanne U-naturlige gniere iblandt, som brugte Kolde oc Kul- 
dede Excuser i stæd for Liberale Resolutioner. Læser alle Krø- 
nicker igjennem oc seer, hvad slige opmuntringer hafve obti- 
nerit, der dog hafde været aff langt mindre oc ringere Motiver 
end Hans, som Hånd dog uden nogen Præmeditation Eætempore 
udi Wagten Condperede oc siden om Morgenen først Hans 
Exell. Hr. Rigs Hoffmester Hr. Jochim Gerfidorph, som der 
udi hafde sær Behag, ofverlefverede, hvorforre Hånd ej alleene 
oc med Egen Haand skref derpaa, iligemaader som Lasson 
50 Soldater att Werbe oc, saa lenge Krigen varede, under
holde, mens end oc med sær Jfver oc omhyggeligheed befor
drede det till samptlige tillstede værende Rigens Raads oc 
Kongel. Minisstris, saavell som andre fornemme Folckis Paaskrifft, 
hvilcken Formanings Skrifft Hans Kongel. MajL. Sal. oc Højlof- 
lig Jhukommelse (efterdi dend U-sigelige Nytte effter sig drog) 
udi stor Naade optog. Jndholden deraff finder jeg iblant mit 
Papir, oc er som følger:

J Ærlige Danske Mænd, Altererer Eder icke, att jeg till-
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tager mig det, som En større end jeg skulle gjøre, J det jeg 
med en Liden tale , mens diß større Affection, vill bede oc 
bevege Eder; jeg Beder, J lader Oß nu viise, att Wi ere Dan
ske oc icke Vanslegtede! For en oc anden Pust oc Kugle- 
Bruus Lader Oß icke miste dend Reputation, Vore Fædre 
igjennem Jld oc Vand Oß hafve forskaffet. Hafver dog Danske 
Mænd stedze været deris Rette Herre oc Konge, J Liv oc Død, 
huld oc tro; Denne Berømmelse og ære-Navn ville Wi nu 
ingenlunde tabe, men, med Mod oc Mands Hjerte, Ærligen og 
Berømmeligen Maintinere', Lader Oß være frimodige, oc foragte 
de Svenskis baade List oc magt, Thi deris store Nafn, hvor- 
fore mange frygter, slaar ingen Mand affHesten; Hafver Voris 
Nation end udi nogle de førrige Kriege været ulyckeligere, oc 
tabt noget aff dend Respect, deris Forfædre Sig udi mangfol
dige maader med deris Keckheed Berømmelig hafver efterladt, 
da maa Wi derfor icke lade Hofvet oc Hjerte besvimme, eller 
gifve tabt; Her er Hofvedstaden, her er Hjertet, her er det 
gandske Blods Courage Consentreret, hvorfor en hver Ærekjær 
Tro Patriot oc Undersaatt maa føre Sig till Gemytt, hvorledis 
denne ubillige oc uformodentlige ofverfald kand hefnis; Thi 
hvor stor dend Svendske Konge end kand sjufnis for Frycht- 
agtige, saa vill Vi lade see , att Hand af Oß agtis kun alt for 
dristig. Har Hand sagt der aff, att Wii tillforn paaførde ham 
en Krieg u-tvungen, da nødis Vi jo nu J vort Fæderneland at 
forsvare Oß. Hafde Vi intet Haab, saa skulle dog dend fryet, 
Wi hafve for att nedknugis under Hans haarde Aag, tvinge Oß 
till att bruge Oß det allerbeste og Jfrigste Wi formaa, ja 
meget derofver. Lader Oß see, at Vi kunde forflytte dend Ære, 
Wi hafve aff Vore Forfædre, til Oß, Wore Børn oc effterkom- 
mere. En hvær ærlig Mand, som meener Hands Kongel. Majl, 
saa ønskelig en Herre, Sitt Fædreneland, sig Selv, sin Hustro 
oc Børn vel, sætte nu aid Frygt till side. J viide, att Penge 
ere Kriegs-Seener, oc alt det, som Undersaatter hafve sambiet 
J fred, maa de godvilligen gjøre forstreckning aff, naar u-for- 
modentlig Krieg paakommer; Lader Oß derfore æj alleene, med 
Jtt u-forsagt Hjerte, gaa Fienden Keck under Øjne, Fegte, oc 
aid Menneskelig Modstand gjøre, mens endock frembære Vore 
Middler oc Credit till Folck att Werbe oc underholde. En hver, 
som vill hafve dend Titul aff en Ærlig Patriot for all-gemeene
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Wellstand, Teigne her, hvor meget hånd godvilligen Sig vili 
till Erklære. Jeg tvifler ingenlunde, HERREN dend Rettfær- 
dige Dommere jo Oß vill vellsigne, oc saadanne Fredbryderis 
Dessein Naadeligen Kuldkaste. Nu er tiiden kommen, att En 
hver bæst kand oc bør att Viise Sin Konge, hvad for Bistand, 
hvad for klogskab, hvad for Reedebonheed der er i Hannem.

Der er ingen, som jo vill hafve ord for en god ærlig 
Fæderne Lands Mand; men lader nu Kongen faa dett att see, 
efifterdi tiden har gifvet anledning att fremviise Troskab oc 
Kjærlighed. Till Krieg vill der Besoiding, oc Besoldingen skall 
tages afif Skatt Cammeret. Men hvad det icke kand bringe till 
Veje, formodis en hver god oc fromm Patriot gjører Assistence 
udi, oc att jo ingen undslaar Sin hjelp. Naar Kriegen er endt, 
oc Fienden skendt oc ofvervunden, kand man med ære og 
Naade derfor igjen blifve belønnet, oc J som gaar andre for 
J ære oc Formufve, gaar dennem oc forre J Raad oc hjelp. 
Oppmuntrer dennem med Eders Exempler. Saa mange, som 
der er Jtt ærligt Hjerte udi, skal følge Eder efifter.

Jeg for min Person Erkjender mig, først att antage oc 
underholde 50 Soldater, saa lenge Krigen varer. Skrefvet J 
Wagten, (for Kjøbenhavns Slott) dend 8 Augustij 1658.

Jens Laßen.
Dette Skrifift kom for alle Belejredis Øjne, hvor Byens 

Manskab var forsamblet, oc alle, som hørde det, lagde det saa 
paa Hjerte, att mand efter dend dag icke saa eller hørde nogen 
u-behjertet. Saadan en Benevolence Capterede Hand med denne 
mere end Rhetorik Tale oc fri villige Erbjudelse, att en hver 
var ferdig i Modet, som icke kunde være saa resolverit i Mun
den. Det var det Første, hvorledis Hand Ofvertalte Folcket saa 
Hastig, hvorfor enhver burde icke at tale Hannem anderledis 
paa end lofifligt, Men jeg maa lofve Hannem for

Dend Anden Sær Tjeniste,
Hvilket jeg hafver fra en god Venns Haand, der i Belejringen 
optegnede alt hvad der passerQåe^ og hafde saadant efifter Rigs 
Hofifmesterens information. Der Fienden nu kom for Staden, 
oc der var saadan confusion, att mand icke viste, hvad mand 
først ville angribe, antog Lasson een Pladtz imellom Castelet oc 
Byens Vold att fortificere^ som intet Menniske keerde sig efifter



316

oc var ved 200 Alen lang, hvor alt det Svendske Rytterie -Es- 
quadronvns kunde hafve indredet, efftersom der var alldeelis intet 
i Vejen, som hindrede dem, oc foruden att der var ingen Vold, 
var Vandet udi de Anfangede Grafver paa dend fornefnte Sted 
icke qvarteer dyb, mens Lasson for Hans Maj^ oc det Kongel. 
Huusis Vellfærdt oc tjeniste om hyggelig oc Aarwaagen udi 
en Hast forskaffede Nogle Hundrede Brygger, Ammager oc an
dre Vogne, som Hånd der i plantede, indtill Hånd samme pladz 
bedre kunde lade fortificere, lod saa om anden oc paafølgende 
dage dend med 3 Radder tycke Eege Peele med Jern beslagen 
forsickre, som æj alleniste med store Jern-Angeler ofven paa 
blefve forsjufnede, mens endock med 4 Tum Eege Plancker be
klæde, paa det Soldaterne inden fore kunde vere fri for en 
Musquete Kugle, lod oc strax forfærdige Jtt Gallerie imellom 
hver rad pæle, at Soldaterne æj alleniste derpaa kunde staa oc 
fegte, mens der ved Hafdis end oc en trei dobbelt Communica- 
tion imellom Castellet oc Byens Vold, foruden att en deel Skraat 
Stycker paa hver Rad pæle blefve satte, med meere, oc hafde 
det icke Skeed, er det utviflagtigt, at Fienden heller hafde gaaet 
ind, hvor intet var udi Vejen (som af de Svendskis anslag, be- 
skrefvet i Lejer-Krantzen, er ett see) end til Woldene, som baade 
vare Pallisaderede oc med Stycker oc folck besatte. Denne 
Expedition ansaa Hånds Maj! med heel Naadige Øjne, Com- 
menderede Lassonsfelicitet oc færdigheed oc ynskte, mand hafde 
fleere saadanne Mænd. Men som der er afvind-sjuge Folck 
ofver alt i Wærden, som icke kand taale, att Solen skinner i 
Vand, lod sig en fornemme Officerer finde, som derofver sig 
saadan Harme tilltog, att Hånd saadant æj selv hafde kundet 
paa finde, att Hånd engang søgte Lasson paa Lifvet, saa der 
som Rigens Admiral (heller oc Gud Selv, som holder Håand 
ofver en Nehemiam) icke hafde været tillstede, hafde Hånd 
skutt Hannem ned, som Hånd kom gaaende hos Rigens Admi
ral uden Gewehr, oc Officereren var till Hest med Pistoler for 
Sadelen, men Gud vilde icke hafve Hannem saaledis omkom- 
mit, der skulle komme Byen till videre Hjelp, oc gjøre

Dend Tredje Tjeniste.
Per Discours Hafver jeg aff en, som jeg dog viste icke 

at være Lasson meget Gunstig, ladet mig herom saaledis be-
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tjene: der Møen ofvergick till de Svendske, Retirerede Sig 14 
Skuder der under Landet, som med Landsaatternis beste 
Godz laa Sejglferdige, men som de med en Synden Vind søgte 
till Kjøbenhavn sig att Salvere^ oc de vare ved Dragør, ud- 
Commanderede de 5 Svendske Orlogs Skibe, som laa tæt ved 
tønden paa Kjøbenhavns Reed for Ancker, en Galliot med 8 
stycker, att gaa dem imod att Erobere. Gallioten var ocksaa 
wit avancerit) att Hand nesten var ved Castrup Knæ, imidlertiid 
kom Jens Laßen saa ungefehr Ridendis till Toldboden, oc der 
Hand saadant fornam, resolverede Hand Sig strax i en snarhed 
(efterdi der var fare i forhaling, oc tiiden icke toldte att søge 
Kongel. Ordre) at begifve sig uden for Toldboden, hvor tvende 
Vore Skibe, Linormen oc Sorte Rytter, till Vagt vare be
stillede oc ufortøfvet lod hale en ballasted Krejer om borde 
med Rytteren, tagende der af 4 Metal Stycker, oc satte paa 
Krejerten, samt 30 Mand. Derforuden tog saa self en Norske 
jagt Oberst Hoffman tillhørig, med 4 Falckenetery som kunde 
Rois med disse tvende Fartøj vellbesadte med Hollandske Bodtz 
Folck, som Hand altid hafde till sin Haand, oc Soldater af! 
Skibet, Lasson ofver Refs Halen, det nermiste Grunden mueligt 
var, Avancerede till att søge Gallioten oc de fornefnte 14 Sku
der att bringe in SalvO) hvilcket oc med god Succes skeede; de 
Svendske Skibe fyrede æj alleniste Skarpeste mueligt paa samme 
udgaaende Fartøj, mens gafve Sig endock alle 5 foruden Galli
oten till Sejls, icke diß mindre forfuldte Lasson uden nogen 
frygt Gallioten mit i dend Svendske Flode, oc foruden 14 flyg
tige Skuder indbragte 3 Rostocker med 011, Brød oc anden 
proviant^ oc tog dem saa alle saa gott, som aff Fiendens Strube, 
Byen till glæde oc Soulagement) Fienden till fortræd oc Despect. 
Dette som jeg sagde, motte en Landsdommers icke Synderlige 
gode Venn fortælle mig, hvorpaa mig Jndfalt, for att gifve 
Hannem bedre fornøjelse i Mandens Person,

Dend Fierde Tjeniste,
Som en, ved døden inden udgangen aff Belejringen aff- 

gangen, hafver indført i it Skrifft, hånd meente at vilde lade 
komme for Ljuset, oc findes i min være till Befordring, om 
Gud vill, jeg maa blifve saa lyckelig engang, att sætte mig ned 
k Danmarck.
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In janvario 1659 gjorde Lasson Kongen oc sitt Fæderne- 
land en inæstimabel Tjeniste: der kom Breff fra Hans Rust* 
gaard, hvilcket Lasson Selv till Hånds MajL jfverlefverede, for- 
meldendis att Fienden nestfølgende Natt med Sitt heele Ca- 
vallerie imellom Toldboden oc Christianshavn ofver Jsene Sig»
vilde Jndsnige. Ringe middel var forhaanden det att forre- 
komme, for dett store Nattemørck, dend strenge knog oc Snee, 
dett udmattede Borgerskab oc forfrøCne ringe Bodsfolck, som 
samme dag saaledis hver ved Egen Post var forkummet, att de 
lidet eller intet derved kunde udrette.

Hånds Maj^ lod strax opfordre Felt Herren oc Obriste 
Fridrich Turefien, for hvilcke hånd først proponerede, om det 
var mueligt, en breed Waage strax kunde gjøris, till denne de- 
ris forrehafvende att studtze, mens som det samme dag var it 
grueligt Guds Vejr, oc Soldatesket, saavellsom Borgerskabet 
formedelst samme haarde Vær oc Jsning, hver for sin Post, 
var ofverkommen, at det gjordis Umueligt, blef resolveret att 
sette General Lieutenant Hans von Allefelt med det ringe 
Haandfuld Folck Rytterie udi Staden hafdis, ungefehr 250 Mand, 
ved Jslandsk Compagniets Reberbane, saadan Fiendens forsætt 
at forhindre. J saadan Iil kunde her veil være saadan Per- 
pleæitet^ at en Argus icke kunde strax see oc Penetrere alting. 
Men see! Her lader sig Lassons Acumina atter tillsjune: Hånd 
saa veli, at der var icke nogen Eng Pladtz att trenge sig igjen- 
nem, mens en stor oc viid Districht aff nogle 1000 Alen, hvor 
for Hånd holt det for umueligt, at dend heele Svendske Magt 
ved dette ringe Folck kunde faa nogen considerabel Resistence. 
Hånd fatter strax dend resolution, end effter klocken hafde 
slaget fire om Afftenen, at gjøre det som sjuntis u-mueligt 
muligt. Hånd ved forregaaende subtile opmuntringer fick ofver 
600 Mand aff de Hollandske Skibe, som laa ved Toldboden, 
icke uden sær Dexteritet oc Bekostning , som Hånd aldrig saa 
paa, mens en heel hob udi Belejringen hemmelig med udret- 
ted ved disse, i det Hånd selff begyndte med en Øxe (de an
dre hafde Hånd ladet forsjufne med Øxer, Bodshage oc Drage) 
at hugge i Jsen, som mesten var en Alen tyck, fuldbragte Hånd 
sitt forrehafvende, oc førend Klocken slog thi om Afftenen, ind
førte Hånd sitt Waag, som [var] 44 fod bred, udi Christianshavns 
Grafs Waag. Det skulle ligge en stor Admiration paa denne
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forrettning, dersom mand vilde agte, hvilcket gruelig Himmel 
knog det var, saa megtig, at ald dend tiid dette forrettedis, 
blefve de Jsende folck icke aff den (!) nær hosliggende Orlogs 
Skibe en gang fornommet eller anrobt, men hafde største Be
sværing oc u-mag at faa folck for en dag paa itt aff Skibene, 
som kunde laane dem nogle Skuffer at skuffe det Snee af 
Vejen med, som paa nogle Steder i Dynger sammenføget for
hindrede dem udi Jsningen. Hans von Alefelt, som ved saa 
mange (!) gjenkomst fra Weckningen, først fick at vide, at Hånd 
nu hafde en breed Vaag imellom sig oc Fienden, blef icke 
uden Aarsag meere end gemeen glad, oc gick samme Afften 
med Lasson till Kongen, for att gjøre Hånds Majl difi Roligere 
en Natt, imod forventede U-ro, ved dets Beretlelse. Majten opptog 
samme Action i stor Naade, men i langt større, der Hånd om 
Morgenen selflf recognocerede Fiendens gandske Magt at hafve 
været paa en A/wsgu^-Skud nær waagen, oc ved dend allene 
blev tillbage holt; siden dend tiid blev Lasson bunden , dog 
med en hjertens god villje, icke alleniste till dend, mens endock 
dend heele districht fra Toldboden, forbi Brøgerset, oc indtil! 
Bullvercket ved Dronningens Hafve, dend heele, ja paafølgende 
Winter at lade Jise. Jeg er forsickret paa, at dersom Hånd 
kunde hafve forrettet alting alleene, Hånd hafde gjort det, oc 
Hånd alleene saa meget ved Sin Windskibeligheed som , jeg 
vill icke sige , hvor mange. Fienden fick en Tidende deraflf, 
der Stormen skeede, thi Hånd hafde der iblandt andet trende 
Waager, som hver tredje dag om Wexledis at Jses, saa hver 
natt var en aaben Waag, Een med temmelig sterck Js, og dend 
tredje saa sterck, att dend mod Afften der effler kunde tjene 
at Jses. Dette kostede Hannem meere, end Hånd nogen tiid 
lod sig mercke, efltersom Hånd det altid ved Hollandske Bods- 
folck, som gjør intet uden Haanden for dem fyldis, lod forrette* 
Det er saa med Affection oc en ærlig Ambition, ære oc Profit 
leggis i Balance aff dem, men ære Wejer ofver for dend nytte, 
Kongen oc Landet derved skeede; contenterede Hånd sig saa i 
Sit Hjerte, att hånd hafde icke nogit Øje att kaste paa noget 
andet. Kandskee der kunde findis nogen, som kunde forrevende 
en anden alt att kunde hafve gjort det samme, men om en 
anden i saadan troubles Tilistand kunde hafve fatted oc fundet 
saa hastige resolutioner oc grebet lige saa dybt i Pungen, der
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om Disputer™ endnu, som mand da hafde detz contrarium] jeg 
hafver med fortrydelse, i henseende till saa from, flittig oc fast 
(dog med Højest forsjufn) forvofven en Mand erfarit, att nogle, 
hvis Skrueløse Hjerne, som sjufnis at være Lodede med qvæg 
Sølf, tillstede intet, uden hvad deris Egen ubesindige Selfvillig- 
heed dennem tillsiger, oc Resicere alle gode Raad oc Recom- 
mendationer, fylde nu med snack oc irraisonable forslag Ge- 
macker oc Stuer, som æj med en finger Byrden ville anrøre; 
der maa dog være i saadanne en meget ond Natur, som vill 
Causere dend Mand fortræd, der affvendte ved dend Højestis 
Bistand saa megen baade Fare oc fortræd. Der jeg med en 
u-partiske for nogen tiid siden talefde] herom, oc iblant andet 
ynckede mitt kiere Fæderne Land, om noget (hvilcket Himme
len affvende) skulle paakomme, oc iblant andet motte sige, 
hvem vill veli saae i dend u-frugtbare Sand, hvor Hånd veed, 
Hånd icke alleniste icke kand forvendte en god Høst, mens 
endock saa maa forlade sig paa at forliise sitt arbejde oc sin 
udsæd, da blef mig gifven til gjensvar, at Lasson dog endnu 
var saa ærlig en Patriot, som Hånd nogensinde var, oc att 
Hånd icke, om det kom dertill, skulle beviise Sin troskab oc 
flittigheed mindre end tillforn, oc efftersom den samme, jeg 
hafde slig conference med, saa veil, at jeg aff alle sambthaler, 
wi nogle ganger hafde med hinanden, icke hafde større Plaisir 
i noget, end at høre om mitt Fæderne Land og dend Tjeniste 
dend kunde* skee, meddeelte Hånd mig dette skrifftlig, oc som 
jeg lod mig forlyde , att jeg ville optegne Særdeelis Lassons 
Bedriffter, Gaf Hånd mig, hvor Hånd oc fick dend

Dend Fembte Tjeniste,
Lasson gjorde; der vifie Kundskab indkom om Stormens 

resolution, saavell som effterrettning, paa hvad Stæd Fienden 
Byen vilde Attaquere, gjorde Lasson en u-troelig stor Tjeniste 
den 9 Febr. 1659. Klocken 11 om Afftenen fick Kongen 
Skrifvelse, at Stormen neste Natt dereffter skulle andgaa ved 
Lønngangen, Stalden, Bryggerset, dend lange cortijn oc Dron
ningens Bollwerck; dille vare nu de allerslettiste Poster, der 
hvercken med Stormpæle, fornøden Bullwercker, eller Grafver 
var forsjufnede. Her søgtis Middel att faa Spanske Ryttere (oc 
jern Kjæder at henge dem udi) runden omkring Wolden paa
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fornefnte Stæder, men ingen viste hertill nogen raad, thi alt det 
Tømmer der var i Byen, var lenge tillforn till Pallisadør oc 
anden høj fornøden Verck medgaaen; Lasson blev kaldet samme 
Natt paa Slottet till Kongen oc med Sin Sædvanlige kloge 
Hjerne oc Raad lindrede den der ofver hafvende store Bekym
ring , J det Hånd strax forsickrede Kongen om dobbelt saa 
mange Spanske Ryttere, som Felt Herren till tvende Konge- 
Rigers Maintien begjærede, hvortill Hånd samme Natt 180 
Tjufve Alen Bjelcker, med den maade att tale, hvor ingen var 
till veje bragte, at de førend dagen Skinnede laa ved Stalden 
med fornøden store Steenlegter till Spolerne oc førend Klocken 
12 hafde dem med jern Kramper oc Ringe færdige at hengis 
omkring Wolden, mens hvor Lyckelig Hånd frem for alle an
dre var udi en hast att paa finde Middel, att forsickre Hånds 
MajL om store Jern Lencker, att henge alle difie Spanske Ryt
tere udi, blev med liige forundring oc Glæde annammet, effter- 
som Hånd æj alleeniste flyde Spandske Ryttere færdig, mens 
endock Ringere end to timer ofver 90 lange Jern Kjæder oc 
fornøden lange jern Boldter, hvormed de inden paa Woldene 
fast gjordis, forskaffede, saa de Spandske Ryttere førend Kloc
ken halfgaaen fire om efftermiddagen, hengte Skrap om Wol
dene, oc foruden att Woldene der runt omkring med Spandske 
Ryttere blefve behengte, blev dend største deel aff Bryst-Werc- 
ket end oc med Spaødske Ryttere ofven paa besadt, saa der 
Fienden samme Natt Klocken Jtt ankomb , motte Hånd med 
Skam oc Skjændsel, skade oc stor forliis blifve liggendis, oc 
de som blefve lefvendis, Wiste att sige, det Hafde Mand Las
son for att tacke, saa veil som andre brafve oc berømmelige 
Tjenister, jeg har hørt, hvor Hånd ved en Sær oc subtil Inven
tion^ der Fienden Kjøbenhavn alt det Vand, som ved Render 
førtis udi Byen, hafde affskaarit oc betagit, ligevell bragte 
Grafverne saa fulde aff Vand, at det oc i dend allertørriste tiid 
om Sommeren løb øfver, oc Fienden i Løb Grafverne svarlig 
incommoderede, hvis sammenløb de icke kunde begribe; jeg 
hafver hørt om 3 Orlogs Skibe, Hånd mindre end 16 timer 
paa Jtt importante anslag fick udrettet, uden En Dalers be
kostning for Kongen; jeg hafver hørt om det store Kurske 
Skib, som Hånd ringere end Sex dage fick færdig, som andre, 
der gjorde stor Profession aff Søen, oc var Høje Officerer, for-
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soer at kunde skee, ja har hørt, att Een aff dem vilde lade 
Skjære Øre oc Næse aff Sig, om det en Maanet kunde færdig 
gjøris. Jeg har oc fornummet, at Hånd gaf anslag, hvorledis 
Hånds Kongel. MajL Sig skulle bemøje, Bornholms Undersaatter 
att Persuadere det Svendske Aag att affkaste, oc som Hånds 
Maj*; saadan saavell som andre Hans gode anslag Agreerede, 
motte Hånd samme Afften forslaget gjordis, strax Selv Concep- 
ten till Animations brefvet opsette, som paa timen blev Reen- 
skrefven, oc aff Hånds Majt underskrefven, hvormed Hånd Sin 
Kjødelige Broder paa En liden Norske Fyrre Jolle, som 4Mænd 
roede igjennem dend Svendske Flode, som laa for Kjøbenhavn, 
samme Natt affærdigede, der formedelst Guds Sær bevaring æj 
alleeniste veli did kom , mens sitt Werf endock saa lyckelig 
forrettede , Efftersom Hånd Hannem hafde indprædicket, med 
hvem Hånd skulle Conferere, Saavellsom Hvad Hånd dennem 
hos brefvet Mundtlig skulle siige, at Festningen saavellsom 
heele Landet fra dend Svendske Regjæring faa dage der effter 
blef befriet, Guamisonen till Kjøbenhavn aff undersaatterne 
hennført, oc som fanger, tilligemed Landet, Hånds Kongel. 
Majl forærit. Det er mig ocjfuldkommen bevist, att dend 
Credit, som Hånd udaff Sin Hjerne udspandt, oc till det Kongel. 
Huusis Conservation Employerede, var æj alleniste u-trolig stor, 
mens endock saasom Miracler der ved udrettedis. Thi naar 
ingen Penge hos nogen i Kjøbenhavn (som for Kongen oc 
alle deB Jndbyggere da motte tjene for ald Værden) var att 
bekomme, Slog Lasson aldrig Fejl, endten med Penge, Raad 
(som Hånd var meget lyckelig med) eller andre Hans Gjernin- 
ger, saa alt, hvis Hånd lagde Haanden paa, oc sig forretog, 
hafde Hænder oc Fødder, mens det ved jeg der hofi, at Hånd 
æj der ved spandt Silcke, Efftersom En Hollænder, hvilcke (!) to 
dage for belejringen med^en stor Summa Penge i Ducaier udi 
Kjøbenhavn indkom , aff hvem Hånd tiid effter anden 36000 
Rixdr. opptog, mig Selv har tilisoret, at Hånd lofvede oc gaf 
Hannem 24 Procento till Aarlig Rendte aff samme opptagne 
Summa, oc att Capitalen, sampt rendten, inden tre Aars forløb, 
tillsammen var blefven betalt; der imod er mig aff En Hans 
Confidenter gjordt forsickring, at Hånd æj to Procento aff det 
Gods, Hånd derfor till betaling bekommet igjen, Nødt hafver. 
Jeg ved æj till fulde att Specificere alle Particularia i Hans
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Actioner (Som, uden Contenta aff forskrefne, vare utallige) mens 
det veed jeg, att de baade for Kongen oc mange vare Admi- 
rable^ oc er beklageligt, att dette, oc alle andre Hans Conduiter, 
oc gjennem drifvenheeds klare Demonstrationer or skjuldte for 
Hans Øjen, som forundrer sig Alleene ofver dend Hannem 
gjorte Naade, oc seer icke Engang paa alle Hans Mangfoldige 
Tjenister, Hånd Personlig oc Prisværdig Gjorde, æj heller seer 
Hånd till saa mange Tønder Guld, Hånd til Dronens oc Scep
terets Behold till Weje bragte; Alle Hans Forrettninger ynskede 
jeg att viide, att jeg dennem Her (for andre att Animere) kunde 
Opsette; det for nogle Aar gaf mig en sød fornøjelse att Høre 
Lasson tiid effter tiid Promoverit J En bestilling effter En 
anden, som det oc er mig heel veli Witterligt, med hvad dex- 
teritet, fomufft oc Reedeligheed Hånd var Admiralitets Raad, 
hvor Xantus nu alleene skal forrette alting, saa Æsopus intet 
kand faa att gjøre; Hvorledis Hånd Hafver været Assessor J 
Højeste Rett oc Landsdommer udi Fyn, der om kand deris 
Klagemaal vidne, som Hafver saufnet Hannem; jeg motte 
spørge Een, som refererede dette, hvor det var kommen, oc 
fick att høre: der er ingen saa u-skyldig, att Hånd jo maa høre 
Jlde, oc ingen saa Malitieus^ der er jo nogen, som roser Han
nem, der ere mange, som dømme dend Rettfærdige, oc icke 
faa som Rettferdig gjøre en fortredelig, som sige ont att være 
gott, oc gott ondt. Jeg gaff Hannem herpaa till Replicque, det 
jeg Nyelig hafde læst: det er icke gott at tale ont om dem, 
Wi kjende onde, Det er Værre att dømme ilde om dem, der 
befindis gode; Vi talte længe med hver andre hiid oc diid adt- 
skilligt der om, som jeg icke her vill besværge Læserens Ørne 
med; till Hans forfølgere, som arbejde paa att gjøre Ham 
odieus oc Stjæle Kongens Naade fra Ham , Hvo oc Hvor de 
ere, endte jeg saaledis Min tale: Hører J Misundelige! Har i 
gjort noget som denne Ærlige Mand? Kand oc vill J? Viide J 
oc veil, hvorledis J skulle Skicke Eder der i till Majestetens 
interesse oc det gemeene heste, som denne ærlige Patriot al
ting fast i belejringen hengte paa Hannem, som Hånd med 
saadan fuldkommen Lyst oc villje bar oc Tollererede^ at dend 
heele Kriigs tiid, ofver 3 Aar Continuerende, sjufntes for Han
nem, (som effter Hans Egen Mund er sagt) som det hafde 
været saa mange maaneder. Jeg ved i sandhed icke, hvad jeg 
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skall sige, eller aff hvad Skæbne det skeer i Wærden, att Folck 
nu ere saa Præjudicerlige oc ofver andres Meriter fortrydelige, 
andris klarheed brender en deel, oc disse Natt-Ugler kand icke 
see paa Straalerne aff Solen, dennem som de icke (i Hvor me
get de stræbe) kand naa, dennem, som de Despererer i Godheed 
oc Fornufft att kunde ligne, will de dog uden Raison oc Billig- 
heed hade, touchere oc effterstræbe. O Hvor U-lyckelig ere de, 
som ved deris Dyd oc Fortjenister ere blefne lyckelige, effter- 
som de hafve saa mange, der seer Skjæfft, endten for de ere 
gode eller for de Nyde det gode, Naturen bjuder jo at Elske 
dem, der Elsker Kongen oc Fæderne Landet, hvor meere end 
Corrumperit maa da Naturen være oc løbe afved om, naar 
dend skall hadis oc forfølgis, aff hvem Kongen oc Fæderne 
Landet, i saa Wanckelbare tiider, med saa stor Hazard saa 
Hjertelig oc Kjendelig Elskis; jeg kand intet andet, end yncke 
Hannem oc ynske, at dend fromme Monarch kjendte baade 
Hannem oc Hans Fiender; det ved jeg oc enhver, som bær 
nogen skyldig Affection J Sitt Hjerte for Kongen oc Hans 
Lyckelig Regierung, med mig ynsker ofver alle dem, som dette 
Læse oc ynske ... skis langvarig oc fornøjelig Ære, Glæde oc 
Lycke aff

En Hånds Kongel. Maj^ Allerunderdst.
Landbarn oc alle Redelige Patrioters, som Meene 

Kongen oc Fæderne Landet Trolig oc well,
Flittigste Forbedere,

J it fremmet Rige, hvor Hånd 
har ophængt Sin Glædis harpe.


