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Leonora Christina paa Maribo Kloster.
Nogle Optegnelser af en Samtidig. Meddelte tilligemed 6 Breve fra 
Leonora Christina selv og en Syns- og Taxationsfomtning over Klostret 

fra Aar 1695
af Soph. Birket Smith.

Just som jeg havde tilendebragt Trykningen af første Ud
gave af »»Leonora Christina Ulfeldt’s Jammers-Minde«, stødte 
jeg paa et Aktstykke, som paa en ret mærkelig Maade supplerer 
hint Værk, idet det indeholder en Række Optegnelser om Le
onora Christinas Liv fra den Tid af, da hun tog Ophold paa 
Maribo Kloster, og indtil hendes Død 1698. Disse Optegnelser 
ere vistnok langtfra saa indholdsrige, som man kunde have 
ønsket, men paa den anden Side er det, man hidtil med Sikker
hed har vidst om den sidste Periode af Leonora Christinas Liv, 
saa forholdsvis Lidet, at ethvert nyt Bidrag til Forøgelse af 
vor Kundskab paa dette Punkt maa være os velkomment. Paa 
deres Paalidelighed er der Intet at udsætte. De hidrøre fra en 
Dame, som har hørt til Leonora Christinas nærmeste personlige 
Omgivelse i de allerfleste af de Aar, denne levede i Maribo, 
og skjønt hendes Forfatterskab falder meget længe efter hin 
Tid — nemlig i Midten af det 18de Aarhundrede og i hendes 
eget 80de Aar —, har hun dog bevaret Mindet om den i tro 
Erindring. Forfatterindens høje Alder spores egentlig kun i 
hendes Stil, der hist og her er temmelig forvirret. Om hendes 
Personlighed vide vi iøvrigt dette, at hun hed Dorothea So
phie Urne, og at hun var en Datter af Knud Urne til Axel- 
vold og Anne Ulfstand1). Hvor hun kom hen efter Leonora

J) Jvfr. Eleven fe ldt’s Stamtavle over Familien Urne, i Gehejmearkivet, 
og Bendz, Efterretn. om Rønninge og Rolfsted Sogne S. 17. Hofman 
(Danske Adelsmand 3 D.) nævner hende ikke blandt Knud Urnes Børn.

Danske Samlinger. V. 14
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Christinas Død, er ikke bekjendt, men 1748 opholdt hun sig i 
Rønninge i Fyen, hvor Klevenfeldt besøgte hende1). Kleven- 
feldt havde siden »den Lycke at forskaffe Fr. Urne fra den 
Dyrebare Printzesse Charlotte AmaliiB Kongl. Høyhed 50 Rd. 
aarlig Pension, som continuerede efter hendifi Død for det

*) Hun skjænkede ved denne Lejlighed Klevenfeldt et Exemplar af H. 
Gerner’s Postil over Evangelierne (Kbh. 1684, Fol.), som i sin 
Tid havde tilhørt Leonora Christina, og som, foruden nogle Vers af 
denne selv, indeholdt adskillige Optegnelser af hendes Børn og af 
andre Personer, som havde hørt til hendes Omgang paa Maribo Kloster. 
Hvor selve Bogen nu er bleven af, vides ikke; men de beskrevne Blade, 
af hvilke de 2 have dannet Bogens Forsatsblade, medens 2 andre have 
været anbragte bag i Bogen, ere endnu til og opbevares paa det kgl. Biblio- 
thek (udenfor MS. Samlingen). Paa det af disse Blade, som synes at have 
siddet forrest i Bogen — men som iøvrigt maa være beskrevet senere end det 
næstfølgende Blad — findes paa første Side, smukt prentet med Leonora 
Christinas egen Haand, et Digt af hende til Gerner (»Den Liidende 
Christiane taler til denne Bogs Author«); det er, paa de 2 sidste Linier 
nær, trykt i Athene for 1813 S. 403. Paa samme Side af samme 
Blad staar et andet egenhændig nedskrevet Digt af Leonora Christina 
• Til Peder lensen Tøtzløff, Borg-Skriffuer oc Hoff-Auctions Director, 
som forærte mig denne Bog 1685, Aarets Første-Dag“. Paa det andet 
Blad læses et Digt, som ifølge en Bemærkning af Klevenfeldt (»efter 
Frøyken Urnis Relation«) er skrevet af den nævnte Peder Jensen 
Tøtzløff, og hvori Kjøberen af Bogen opfordrer denne til at følge 
med ham ind i »Taarnet«, for at den der efter dens eget Ønske kan 
blive ejet af en »Ret dybsindig wisdoms Hierne«. Paa det 3die Blad 
have Leonora Christinas efterladte Børn — Anne Cathrine, Leonora 
Sophie og Leo — hver især skrevet nogle Linier til Frøken (Jrne, 
indeholdende dels Ønsker for hendes Fremtid, dels en Erklæring om, 
at Bogen fra nu af tilhører hende som en Gave fra dem. Anne Cathrine 
Ulfeldts Tilskrift (Frøken Urne benævnes her: »den Høy Ædle Wel- 
baarne lomfrue Dorothea Sophia Vrne«) er dateret Maribo Kloster første 
Pindsedag Anno 1698, de 2 andre Maribo Kloster den 26de Juni 1698. 
Leo Ulfeldt underskriver sig: »Leon Gr. v. Vllfeldt, Obrister«. Paa 
Bagsiden af det samme (3die) Blad er med en Haand, som jeg ikke 
kjender, men som mulig kunde være Frøken Urnes, nedskrevet et Digt 
af Leonora Christina i Anledning af Gerners Postil over Epistlerne 
(Kbh. 1693, Fol.). Dette Digt (det er trykti Bang’s Samlinger, 2 Stykke, 
S. 154 og hos S c hø n au, Lærde Fruentimer S. 397) er undertegnet: 
»Af Dend, som Lengis Christelig og glad at ende[n?].« Paa det 4de Blad 
staar et Digt af Præsten Roth i Maribo, hvori Gerner prises lykkelig 
som den, der ved sin Lærdom formaar at erhverve sig slige Yndere, 
at hans Bog ikke blot mere og mere er kommen »i Høye Adels Giemme«, 
men ogsaa vedbliver at være der som »Angenehm Present«. — Endelig 
har Klevenfeldt paa ethvert af de nævnte Blade nedskrevet endel No
titser, mest af personalhistorisk Indhold.
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halfve til Een hendifi Broder Datter« *). Hun døde i Rønninge 
den Ilte November 1756, 86 Aar gammel (f. 1669)®).

Frøken Urnes Beretning er, hvad der fremgaar af dens 
Form, nedskrevet som en Besvarelse af et Antal bestemt for
mulerede Spørgsmaal, som en eller anden Videbegjærlig har 
stillet til hende i Anledning af hendes Samliv med Grevinde 
Ulfeldt. Da den henligger mellem Biskop Blochs paa Uni- 
versitetsbibliotheket opbevarede haandskrevne Samlinger til den 
Fyenske Gejstligheds Historie (nærmere bestemt i Hdskrft. Nr. 
138 Fol. i Additamenterne), vilde det ligge nær at slutte, at 
det var Bloch selv, som havde fremkaldt dens Udarbejdelse, 
dersom vi ikke vidste, at den saa ivrige Samler af personal- 
historiske Efterretninger, Klevenfeldt, var traadt i personligt 
Forhold til Forfatterinden, og det netop omtrent paa den Tid, da 
Optegnelserne maa være bragte paa Papiret. At disse virkelig have 
været bestemte for Klevenfeldt, ikke for Bloch, bestyrkes end yder
ligere derved, at den Første etsteds siger3), at Frøken Urne havde 
skjænket ham nogle Breve, som Anne Cathrine Ulfeldt havde 
skrevet til hende efter Moderens Død; thi i Optegnelserne selv 
forekommer netop en Yttring om, at Forfatterinden sammen 
med dem oversender nogle Breve af den Art, som Kl. omtaler. 
Hvorledes det saa er gaaet til, at Bloch er kommen i Besid
delse af dem, kan ikke afgjøres og er forsaavidt ogsaa ligegyldigt.

De ofte nævnte Optegnelser foreligge iøvrigt paa doppelt 
Maade, nemlig baade i Original og i Afskrift. Originalen er 
dog i en meget mangelfuld Tilstand. Den har oprindelig be- 
staaet af 3 Kvartblade (af hvilke imidlertid det sidste paa Bag
siden har været saa godt som ubeskrevet), men af disse er nu 
kun det første nogenlunde i Behold; af de 2 andre er mere 
end Halvdelen afrevet. Heldigvis er Afskriften taget, medens 
Originalen endnu var hel, saa at idetmindste de fleste Huller 
i denne have kunnet udfyldes; at det ikke har kunnet ske med 
dem alle, hidrører fra, at ogsaa Afskriften paa et Par Steder 
er revet itu. Som Forholdet er, har Texten maattet sammensæt
tes vexelvis efter Originalen og Afskriften, og da hver af disse

’) Se Klevenfeldts Noter til de i forrige Anm. omtalte Blade. 
“) Se Bendz, Efterretn. om Rønninge og Rolfsted Sogne S. 17.
3) Nemlig i de forrige Side Anm. 1 omtalte Noter.

14*
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har sin egen Orthografi, har jeg ikke troet paa dette Punkt 
at burde tilstræbe en fuldkommen nøjagtig Gjengivelse, men 
har foretrukket at give det Hele med nyere Retskrivning, dog 
saaledes, at selve Ordformerne ere bievne uforandrede.

Som et forhaabentlig ikke uvelkomment Tillæg til Frøken 
Urnes Optegnelser aftrykker jeg endvidere her 6 Breve fra 
Leonora Christina selv, alle yngre end hendes Løsgivelse 
af Fængslet og for største Delen skrevne paa Maribo Kloster, 
og desuden en Syns- og Taxationsforretning over Klostret 
fra Aar 1695, der giver et ret anskueligt Billede af dets da
værende yderlig forfaldne Tilstand. Det 2det og 3die af Bre
vene ere allerede tidligere udgivne, men paa et Sted, hvor de 
ere mindre let tilgængelige (nemlig i Nyt Aftenblad for 1826,
S. 228 —30), og jeg betænker mig saa meget mindre paa igjen at 
aftrykke dem, som Indholdet idetmindste af det ene af dem slutter 
sig temmelig nær til nogle Bemærkninger i Frøken Urnes Be
retning. Originalerne til det 1ste og 6te' Brev findes i Ge- 
hejmearkivet (Ulfeldt’ske Sager Nr. 19), Originalerne til de 4 
øvrige i et Blandingsbind paa det kgl. Bibliothek (Ny kgl. 
Samling Nr. 2146 c, 4to), der ogsaa — foruden andre Pa
pirer, vedkommende den Ulfeldt’ske Familie — indeholder 
nogle egenhændige Breve fra Leonora Christinas ældste Søn, 
Christian, og hendes ældste Datter, Anne Cathrine. Det 
forstaar sig af sig selv, at alle Brevene ere gjengivne bog
stavret efter Originalerne. Det Samme er Tilfældet med Syns- 
og Taxationsforretningen, hvis Original findes i Rentekammer
arkivet (Kgl. Resolutioner fra Fyenske Kontoir).

1. Anno 1686 kom Frøkenen1) til Grevinden og var recom- 
menderet til hende af Admiralinde Sophie Bielke2) og flere

’) D. e. Optegnelsernes Forfatterinde. I Afskriften, hvor tredie Person er 
forandret til første Person, staar: »ieg (sc. Frøken Uhrne)«. Forfatter
indens Navn angives overhovedet intetsteds udtrykkelig i de originale 
Optegnelser, hien den anførte Bemærkning i Afskriften i Forbindelse 
med hele Beretningens Indhold er mere end tilstrækkelig til at godt- 
gjøre hendes Identitet med den Frøken Dorothea Sophie Urne — for
hen »Frøken Opvarterske hoss Fru Eleonora Christina, da hun opholdt 
sig i Maribo« —, som Klevenfeldt kjendte.

s) Formodentlig Marie Sophie Bielke, Admiral Christian Bielkes
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fornemme Venner; thi hun kunde ikke antage hende før 
for hendes Vilkaarfs] Skyld. Men Jomfru Anna Sophie 
Ulfeldt, som var Grev Ulfeldts Broderdatter1), fulgte hende 
til Maribo og blev ikkun hos hende 1 Aar.

2. En af Grev Ulfeldts Søsterdøttre, navnl. Sophie Friis2), 
kom over for at ville gjøre sin Opvartning hos Grevinden, 
da hun forblev der i 2 Aar, rejste saa til sin Søster paa 
Bruagergrd.8). Nogle Aar derefter tog hun4) sin Datter
datter, som var avlet af Hr. Lauge Bek og Frøken Eleonora 
Sophie, Comtesse d’Ulfeldt, til And[r]arum i Skaane5). 
Samme forblev i nogle Aar hos Grevinden, da hendes 
Moder begjærte hende, efterat Frøkenens Søster var . . . 
Samme lever endnu og bor i Skaane, hvilket hendes 
Skrivelser til mig udviser, hvorudi hun har begjært af mig 
Grevindens hendes Grandmamas Postil6), Vers, hendes 
Arbejde med videre, hvilket jeg og oversendte hende Alt
sammen, undtagen Postillen, som jeg ikke vilde se i 
nogen Andens Hænder, uden i Grev Ulfeldtfs]7), men ikke 
har kunnet dertil finde Lejlighed. Hvem hendes Mand 

anden Kone. Hun var en Datter af Rigsadmiral Henrik Bielke og 
Edel Ulfeldt (jvfr. Leonora Christina Ulfeldt’s »Jammers-Minde« 
2 Udg. S. 31 Anm. 3) og, da hun ægtede Bielke (1680), Enke efter 
Klaus Krabbe til Torstedlund. Hun døde sandsynligvis 1686 (se 
Universitetets Ligprogram over Chr. Bielke).

*) Det vil sige: Korfits Ulfeldts Broderdatter. Hun var nemlig en 
Datter af Laurids Ulfeldt til Urup og Egeskov og Else Parsberg 
(jvfr. »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 32 Anm. 2). Ifølge Hofman 
(Danske Adelsmænd 2 D., Stamtavlen over Familien U.) døde hun 
først 1741.

2) Datter af Jesper Friis til Ørbeklunde og Elsebeth Ulfeldt, en 
yngre Søster til Korfits U.

3) Søsteren, Karen Friis, var gift med Jakob Ulfeldt til Karstofte (og 
Bruagergaard?). En Datter af disse var den nedenfor omtalte Else
beth U lfeldt.

4) D. e. Leonora Christina.
5) Scilicet: til sig. — Om Lave Bek og hans for sin Skjønhed berømte 

Hustru Leonora Sophie Ulfeldt, en Datter af Korfits U. og Leonora 
Christina, vil en og anden Oplysning blive meddelt i de følgende An
mærkninger. Den ovenfor omtalte Datters Fornavn var Elisabeth.

6) Uden Tvivl den ovenfor (S. 210Anm.) omtalte Postil af Henrik Gerner, 
som Frøken Urne efter Leonora Christinas Død havde faaet til Foræring 
af dennes efterladte Børn.

’) D e. Grev Leo Ulfeldts.
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er1), ved huns) ikke. Dernæst tog Grevinden en liden 
Jomfru til sig, navnlig Elsebeth Ulfeldt, som var si. Gre
vens Søsterdatters Datter, Fru Karen Friises Datter fra Bru- 
ager, og var opkaldet efter Grevens Søster Elsebeth Ulfeldt. 
Denne Jomfru lod Grevinden oplære ud[i] Et og Andet, 
og blev tillige med mig paa Maribo Kloster, indtil Grev
inden døde, og er nu Frøken udi Roskilde Jomfrukloster3).

3. Grevindens fornemmeste Occupation var Gudsfrygt, idet [sic] 
hend[e]s Domestikker bleve forsamlede udi en Stue uden
for hendes Sengekammer. Udi hendes daglig Morgenbøn 
stod: Gud hjælpe alle Fanger og trøste de skyldige og 
redde de uskyldige! Derpaa forblev hun i sit Sengekammer 
den ganske Formiddag, som hun anvendte paa Læsen og 
Skriven. Hun sammenskrev en Bog, Heltinders Pryd kal
det4), som Comtesse A. C. Ulfeldt5) og Grev Leon tog med 
sig med mange andre rare Skrifter. Hendes Arbejde er 
fast ubeskrivelig og har ingen Lige, saasom med at sy i 
Flammer, virke gylden Arbejde6), dreje udi Rav og Elfen
ben. Ja, hun knyttede i Ruder sit Liglagen, som var 6 
Al. langt og 21/9 Al. bredt og var underfodret med hvidt 
Taft. Hendes Pude var af samme Sort, og stod paa samme 
Pude Vers af hende selv forfærdigede, og som her med
følger. item et Øjenklæde af hvidt Taft med hendes Vers 
paa, som ligeledes medfølger7). Samme Øjenklæde havde

x) Elisabeth Bek giftede sig ifølge Ljunggren (Skånska Herregårdar 
5 Bd., under Christinehof) imod Faderens Vilje med en »Bruksinspek- 
tor« Limn e 11 og døde efter et Liv, fuldt af Forsagelse, Processer og 
Ydmygelser af alle Slags, i den yderste Fattigdom.

2) Frøken Urne.
3) Se forrige Side Anm. 3. Ifølge Skeel (Optegn, om Roeskilde adel. Jomfru

kloster S. 100—1) blev Elsebeth Ulfeldt indskreven i Klostret 1714 
(f. 1684); hun døde ugift 1769.

4) Jvfr. »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 214 o. fl. St.
5) D. e. AnneCathrine U., Leonora Christinas ældste Datter, som efter 

sin Mands, Cassettas, og sine Børns Død vendte tilbage til Danmark 
og i nogle Aar levede sammen med Moderen paa Maribo Kloster; jvfr. 
• Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 30 Anm. 2. Efter Moderens Død flyt
tede hun til Wien til Broderen, Grev Leo Ulfeldt (se nedenfor).

•) Jvfr. »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 209—10.
’7) Ifølge en Bemærkning paa Afskriften fandtes disse Vers ikke, da Af

skriften blev taget, men Afskriveren, som har læst dem »i det danske Maga- 
zin (?) for 24 Aar siden«, meddeler dem efter Hukommelsen. Jeg
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hun broderet med 2de Engle, holdende en Laurbærkrands 
over Versene.

4. Hendes Arbejde hvor er henkommen, er foran i det 2det 
Responso meldet om, saa at jeg har ikkun ganske Lidet 
deraf tilbage, hvilket bestaar i 2 smaa Stykker, som Grev
inden med egen Haand haver begyndt paa for at lære mig 
at sy samme Sting.

5. Denne Post sees af den anden.
6. Hendes Domestikker bestod af 2 Kammerpiger og 4 andre. 

Mandspersonerne bestod af 2 Pager, som læste Tydsk til 
og fra Bords; samme og skiftedes til hver Uge at læse, 
men dog begge paa en Gang gjorde Opvartning. Samme 
vare af skikkelige Borger- og Præstebørn. Den ene kom 
i Grevindens Hof, strax efter hun var kommen til Maribo, 
og forblev hos hende til hendes Død, da Greven tog ham 
med sig til Wien; og var samme Pages Navn August. 
Den anden, nemlig Præstesønnen, kom til sin Fader, Hr. 
Hans Bedske1), i Laaland. Dernæst af 1 Lakej, en Kudsk og 
en Gaardskarl, alle vel klædte i fuldkommen Liveri. Og førte 
ellers en god Økonomi, til hvilken hun brugte mig, og jeg, Gud 
være æret, fandt Naade baade af Grevinden, Comtessen og Gre
ven, som continuerede ej alene til Grevindens Død, men endog 
efter hendes Død hos Comtessen og Greven, hvilket af Com- 
tessens Breve noksom kan sees, og som her medfølger2).

7. Sperling kom der iblandt for at gjøre sin Opvartning, da 
han altid var Grevinden velkommen, men var der ej længere 
end en 8te Dages Tid hver Gang8). Hans Søster, Jomfru

floder dog ingen Anledning til at aftrykke dem her, da det er de samme, 
som ere trykte i »Jammers-Mindet« (2 Udg. S. 210 — 11).

*) Fornavnet er næppe rigtigt. Idetmindste har jeg ikke fundet nogen an
den Præst paa Laaland af Navnet Bedske (eller Beske) i den Tid, 
hvorom der her kan være Tale, end Anders Madsen B., som først 
var Rektor i Saxkjøbing (1678-81) og derefter Præst til Slemminge og 
Fjelde Menigheder (1681 — 1718); se Bhode, Saml, til Laal. og Falsters 
Historie 2 Udg. 1 Bd. S. 368 og 411.

*) Disse Breve fandtes ikke. Jvfr. ovenfor S. 211.
s) Om det venskabelige og fortrolige Forhold, som bestod mellem den 

yngre Sperling og Leonora Christina alt i den Tid, da den Sidste 
sad fangen i Blaataarn, vil man allerede fra »Jammers-Mindet« kunne 
have medbragt en Forestilling, forsaavidt jeg i Indledningen til det 
nævnte Værk (2 Udg. S. XIV) har udtalt det som min Overbevisning,
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Eleonora Sperling, var ogsaa engang med ham og lige
ledes forblev der en 8te Dage.

8. Peder Jensen Torsloff1) kom ofte til Grevinden, dog for
nemmelig om Jule- og Nyaarstider, og talte undertiden om 
den Opvartning, han gjorde hos Grevinden i det Blaa 
Taarn, forærende hende iblandt, da Glas, da Bøger, og for
rettede [sic] tillige med Sperling hendes Kommissioner, saavel 
inden- som udenlands. Samme Hof- og [sic] Auktions- 
direkteur havde lært hende at dreje, da hun sad i det 
Blaa Taarn2).

9. Samme Torsloff døde ugift førend Grevinden.
10. Af dem, som vare hos Grevinden, ere Ingen i Live uden

at Leonora Christinas haandskrevne Selvbiografi er udarbejdet paa Sper
lings Opfordring og til hans Brug. (Rigtigheden af denne Antagelse be
styrkes, hvis det iøvrigt er nødvendigt, ogsaa derved, at det originale 
Haandskrift til Selvbiografien en Tidlang vides at have tilhørt C hr. 
Reitzer; thi Reitzer havde ved Sperlings Død arvet alle dennes Haand- 
skrifter og Samlinger, se Werlauff’s Hist. Efterret, om det st kgl. 
Bibliothek 2 Udg. S. 81). Som Frøken Urne strax her nedenfor siger, 
var Sperling ogsaa i hin Tid — forsaavidt hans Rejser og Forretninger 
tillod det — Leonora Christina behjælpelig med at udføre hendes Kom
missioner, og fremforalt forsynede han hende jævnlig med Bøger og 
med Oplysninger til det Værk om »Heltinder«, som hun saa ivrigt ar
bejdede paa. Af og til gjorde da Leonora Christina Gjengjæld, naar 
hun under sin Læsning stødte paa Noget, som hun mente, Sperling kunde 
bruge til det af ham paatænkte Værk om »lærde Kvinder«. At Korre
spondancen mellem dem dengang dog maatle føres med nogen Forsig
tighed, derom vidner bl. A. et i flere Henseender interessant Brev, som 
opbevares i Gehejmearkivet (Ulfeldt’ske Sager Nr. 19), og som er dateret 
• Helsingnør den 13.Martij 1684« og undertegnet »Vostre affectioné serviteur 
I. H.«, uagtet dog baade Haandskriften og Indholdet tydelig nok viser, at 
det er Leonora Christina, som har skrevet det. — Om den ogsaa efter 
Leonora Christinas Frigivelse fortsatte venskabelige Forbindelse mellem 
hende og Sperling vidne, foruden Frøken Urnes Yttringer, ogsaa de 
nedenfor meddelte Breve, af hvilke de 4 ere stilede til Sperling.

*) Afskriften skriver Navnet: Torslew. Den Paagjældende vil være de 
fleste Læsere bekjendt fra »Jammers-Mindet«, hvor han hyppigt omtales 
(under Navnet: Tøtzløff).

*) I Overskriften over det Digt, som Leonora Christina skrev til T. i An
ledning af, at han havde foræret hende det ovenfor omtalte Exemplar 
af Gerner’s Postil over Evangelierne (se S. 210 Anm), kalder hun 
ham »Borg-Skriffuer oc Hoff-Auctions Director«. I Klevenfeldts 
Noter til det Digt af T., som ledsagede Bogen (smstds), siges der, 
at Leonora Christina først lod T. lære at dreje, og siden lærte han 
hende det.
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den [føjrom® Frøken i Roskilde Jomfrukloster, Hr. Provst 
Roth1) i Maribo, og jeg, som nu er i mit 80de Aar.

11. Lærde Virtuoser eller Kunstnere holdt hun ingen af, m[en 
nok?] gad hun hørt og tale med dem, og naar Landemode 
ho[ldtes kom] til hende baade Stiftamtmanden2) og Biskop
pen3) og . . . Endel af dem tiltalede hende paa Latin, 
men hun [svarede] altid paa Dansk.

12. Skrifter har hun vel efterladt sig, men ere blevn[e førte?] 
med Frøken A. C. til Wien. Hun holdt et lidet As . . ., 
paa hvis Laage stod disse Ord: Se ej til min udv[ortes], 
men vel til min indvortes Dyd. Dog har jeg endn[u 
Noget?] af en Komedie, hun selv haver sammensat4), 
som h . . .

13. Fra Frøken A. C. haver jeg endel Breve fra hendes 
Rejses Begyndels til hendes Ankomst til Wien, med mange 
Hilsener fra Greven. Samme Herre beviste [sig] og var sær
deles liberal imod mig formedelst min Tjeneste og Op
vartning hos hans Fru Moder, og vilde4 [jeg] derfore, at 
ovenmeldte Postil ej skulde komme i nogen Andens end 
i hans Hænder.

14. Kongen havde befalet, at naar hun døde, skulde det strax 
gives tilkjende, da hun skulde blive begravet efter sin 
Stand, men hun tilskrev Hans høje Excellence Gyldenlev 
og bad ham paa hendes Vegne at takke Hans Majestæt

Han var født 1669, blev Sognepræst i Maribo 1696 og døde som saadan 
den 13de Maj 1751; se Rhode, Saml, til Laal. og Falsters Historie 2 

Udg. 1 Bd. S. 350—51, og A. Kali Rasmussen, Efterretn. om Musse 
Herred 1, 280; jvfr. ovenfor S. 210 Anm.

4) Gehejmeraad Markus Giøe var Stiftamtmand over Laaland og Falster 
fra 1685 til 1691. Sidstnævnte Aar, den 29de December, blev Hen
ning Ulrik Lutzov til Søholt udnævnt til hans Eftermand.

3) Thomas Kingo.
4) Maaske den samme, som ifølge Sperlings Vidnesbyrd i hans Kol- 

lektanea »de feminis doctis« (Orig. i GI. kgl. Smlng. Nr. 2110 
a-b, 4to) blev opført paa Maribo Kloster den 27de Februar 1688. 
Stedet lyder i sin Helhed saaledes: »A. C. 1688. 27. Febr. comoediam, 
qvam scripserat, per domesticos suos agi et edi coram se voluit. Erat 
autem illa comoedia versibus Danicis ad captum plebejorum hominum 
composita, qui illam edidicerunt et in gestibus sibi convenientibus et [a] 
nobis edocti feliciter illam peregerunt.« Jvfr. ogsaa Holberg, Danm. 
Riges Historie T. 3 S 592.
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for den særdeles kongel. Naade, med Begjæring, hun 
maatte hensættes i al Stilhed og uden Ceremonier. Hun 
stod under en sort Bajs Himmel. Hendes Kiste var over- 
trukken med sort Læder uden nogen Bogstaver eller 
Beslag. Hun forlangede ej at blive bortbaaren af An
dre end de Sædvanlige og det om Aftenen, gelejdet af 
2de Grev Holker fra Orebygaard1), Sognepræsten Mag. 
Henrik Roth og Kapellanen2). Hun blev bortført ved Lys, 
som baade var ved Kisten og i Kirken, og om Morgenen 
KL 6 blev

15. Begravelsen tilmuretn), og blev i samme Begravelse ind
sat de 2de Børn4), som vare satte i et Vaabenhus i Nikolaj 
Kirke, da Greven var faldet i Unaade.

16. Hendes aarlig Pension var af Førstningen ikkun 1000 Rd., 
men siden derefter forbedrede Hs. Majt. den med 200 Rd. 
aarlig5). Hende blev ellers givet 4 Heste af Kongens

*) Orebygaard ejedes dengang af Grev Christian Christoffer Holks 
efterladte Enke Sophie Ulfelflt, en Datter af Korflts U.s Broder Flem
ming. Ved de »2de Grev Holker« maa man da formodentlig tænke 
paa Grev Christian Holks Sønner, af hvilke 3 vare i Live ved Faderens 
Død.

a) Formodentlig Hans Christensen Alrom, som dengang var reside
rende Kapellan i Maribo (Rhode, Saml, til Laal. og Falsters Historie 
2 Udg. 1 Bd. S. 355).

3) Leonora Christina døde den 16de Marts 1698, og den 6te April blev 
hendes Lig nedsat i Maribo Kirke, hvor hun fra 1696 af havde ejet et 
Begravelsessted; se A. Kali Rasmussen, Efterretn. om Musse Herred 
1, 251. Smstds. S. 247 findes nogle Meddelelser om det Stolestade, 
som hun havde haft i Kirken, og om et Alterklæde og en Alterdug, 
som hun havde skjænket til den; jvfr. S. 278 og Schønau, Lærde 
Fruentimer S. 413—17.

4) Ifølge Indskriften paa Ligstenen over Leonora Christinas Grav (aftrykt 
paa flere Steder, sidst hos Kali Rasmussen a. St. S. 34) var det 
ikke 2, men 3 af hendes Børn (Sønner), hvis Lig bleve hensatte i den 
nævnte Begravelse. Det er iøvrigt en højst paafaldende Kjendsgjerning, at 
man ved Undersøgelser, som i dette Aarhundrede ere anstillede paa 
hint Sted, vel har fundet Rester af Børnenes Kister og af deres Ben, 
men for Moderens Vedkommende ingen af Delene. Dette synes nemlig 
at tyde paa — hvad ogsaa en gammel stedlig Overlevering yderligere 
bekræfter —, at Leonora Christinas Lig hemmelig er bleven bortført 
paa Foranstaltning af hendes Børn (se Kali Rasmussen a. St. S. 
34—36); formodentlig er det da bragt til Wien.

5) Denne Angivelse er rigtig. Da Leonora Christina blev løsladt af Blaa-
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Stald, saa og forundt hende fri Ildebrand, som kunde 
strække sig til 100 Læs; fik desuden et Par Gange om 
Aaret fersk Fisk af Søen, som laa ved klosteret; saa og, 
naar Tiden faldt med at fælde Dyr, blev hende givet maa-

taarn, tilstodes der hende først 500 Rdl. aarlig til hendes Livs Ophold. 
Det hedder herom i en kgl. Befaling til Overrentemester Peder Brandt, 
dateret Kbhvn. 18 5 1685, at »Saasom Vi af sær Ko. Naade allernaadigst 
hafver bevilget oc forundt Fr. Eleonora, som, naar Vi ere bort-Reiste, 
effter Voris allernaadigste tilladelse af det blaa Taarn udkommer, til 
hendis ophold fem hundrede Rixdaler til aarlig pension, som hende 
qvartal Viis af Vort Zahl Camer rigtigen skal betalis oc begynde 
fra dette Vort brefs dato, oc saaledis i hendis lifs tid continuere, Saa 
er Voris allernaadigste Villie« o. s. v. (Orig. i Rentekammer-Arkivet, 
Kgl. Befalinger 1685, Diverse Dokum.). Saasnart det imidlertid var 
bleven bestemt, at Leonora Christina skulde bo paa Maribo Kloster, 
blev ogsaa hendes Aarpenge forøget til 1000 Rdl., og den kongelige 
Ordre herom, stilet til Peder Brandt, blev udfærdiget samme Dag som 
Befalingen om at gjøre Anstalter til hendes Modtagelse paa Klostret, nemlig 
15/s 1685. Det hedder i den første: »Viide maa du, at Vj af sær Kongl. 
Naade imod Fr. Eleonora Christina, paa det hun dis bedre kunde subsistere» 
allernaadigst hafver bevilget oc forundt hende, foruden de hende aarlig 
allernaadigst tillagde fem hundrede Rixdaler, endnu til Aarlig Pension 
fem hundrede Rixdaler, hvilcket er saa tilsammen Aarligen it Tusind 
Rixdaler, som hende rigtigen skal betalis oc begynde fra Voris forige 
for hende til dig allernaadigst ergangné befalings Dato, nemlig dend 18. 
Maji sidst forleden, oc saaledis j hendis lifs tid continuere; thi er Voris 
allernaadigste Villie« o. s. v. (Orig. i Rentek. Ark., Kgl. Resolut. 1685, 
Div. Dokum ). Det viste sig imidlertid snart, at selv denne Sum ikke 
var tilstrækkelig i Forhold til de Udgifter, som Leonora Christinas nye 
Husholdning medførte. Under 23de [sic] Marts 1686 supplicerer hun 
Kongen »og paa ded allerydmygeligst beder min Naadsens pension at 
forbedre, anseende ieg mig Kummerligen dermed hafuer holded, og nu 
falder mig tungt, alt paa en gang Consumptionen af mig V-formodent- 
lig Kræfvis, der ieg hafde Haabet de Naadsens Penge foruden afgift 
Vnderdanigst at nyde« (Rentek. Ark., Deliberations - Protokol Febr.- 
Juni 1686). Herpaa resolverede Kongen under ’% 1686 efter Indstil
ling af Rentekammeret, »at hvis Supplicanten til underslebs forekom- 
melse under hendis egen haand indgiver til hendis huussholdings for
nødenhed, maa for consumptions betaling frj passere« o. s. v. (Orig. i 
Rentek. Ark., Kgl. Resolut. 1686, Div. Dok.). Endelig fik Leonora Chri
stina 1689 (ifølge kgl. Befaling af 9de Juli d. A.) det af Frøken Urne 
omtalte Tillæg til sine Aarpenge paa 200 Rdl. Det hedder herom i 
Befalingen til Peder Brandt: »Vide maa du, at Vi af sær Kongelig 
Naade allernaadigst haver forbedret dend Fr. Eleonoræ Christinæ aller
naadigst forundte pension med toe Hundrede Rixdaler aarligen, saa at 
hun i alt maa nyde aarligen tolf Hundrede Rixdaler, at regne fra d. 1*? 
Iulj sidstforleden, og saaledes i hendes lifs tid continuere« o. s. v. (Af-
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nedlig hver anden Gang et Daadyr og hver anden Gang 
et Aldyr.

[17. Gr]ev Leon Ulfeldt var trende Gange paa Maribo Klofster], 
efterat han var kommen i kejserlig Tjeneste. Den [første 
Gajng Christi Himmelfarts Dag incognito, da hans Folk 
laa imidlertid paa Femeren, og lod han sig samme Gang kalde 
Faber. . [va]r der ikkun 24 Timer, da han var Oberst i kej- 
serl. Tjeneste1). [Anden Ga]ng kom han i Dimmelugen

skrift i Ny kgl. Samling Nr. 2143, 4to). Efter Hofmans Angivelse 
(Portraits historiques V© Partie p. 93) skal dette Tillæg være hende til- 
staaet som en Paaskjønnelse af detPortrait af Christian V., hun havde ud
syet i Silke og foræret Kongen, det samme, som nu opbevares paa Rosenborg 
(se Stouenberg, Rosenborg Slots histor. Mærkværdigheder. 1855. S. 29). 
— Af det Foregaaende vil man iøvrigt have set, at naar Holberg 
(Danm. Riges Historie T. 3 S. 589), og efter ham Flere, ansætter Leo
nora Christinas Aarpenge til 1500 Rdlr , da beror dette paa en Fejltagelse.

’) Den kongelige Tilladelse til dette Grev Leos første Besøg, som fandt 
Sted 1691, er sandsynligvis erhvervet ved en Ansøgning fra Leonora 
Christina til Christian V., af hvilken en Afskrift — ved Langebek — 
opbevares i Blandingsbindet Nr. 2146 c, 4to, i Ny kgl. Samling. Leo
nora Christina opfordrer deri Kongen om at føje den Naade til de for
rige: »at min eeneste Søn maatte naadigst tilstædes at komme til mig 
og annamme det af mig, som ieg kand give hannem, som er min Vel
signelse« o. s v. Ansøgningen er udateret, men hvad der giver mig 
Grund til at antage, at den maa henføres til Leo Ulfeldts første Besøg 
hos Moderen, er den Omstændighed, at der i de ovenfor citerede Ord 
synes at indeholdes en Antydning af, at Leonora Christina dengang har 
ment at ligge paa sit Yderste; thi af den kongelige Befaling, hvoived 
Tilladelsen gaves, sees, at hun virkelig dengang var saa syg, at hendes 
Død ventedes. Befalingen er udstedt paa Frederiksborg 18/s 1691 og 
stilet til Markus Giøe. Det hedder i den: »Viide maa du, at Vj efter 
allerunderdanigst ansøgning allernaadigst haver bevilget, at Frøcken 
Eleonora Christina hindis Søn maa til hinder komme, dog at det skeer 
incognito, ligesom hånd var een af hindis daatters Stifsønner, og at hånd 
sig ej lengere end trende dage hos hinder opholder og sig siden strax 
af vore Riger oc Lande igien begiver. Hvilcket du hinder til efflerret- 
ning kand forstendige. Og som Vj fornemmer, at bemelte Eleonora 
Christina skal være saa hefftig siug, at paa hindis opkombst skal tviflis, 
saa haver du strax et overslag at giøre, hvad hindis begraveisis be
kostning skulle kunde komme at Koste, naar hun i Mariboe Kirke heder- 
ligen skulle nedsettis, og os samme overslag strax til Videre Voris aller- 
naadigste Resolution indsende. Der eliter —« o. s. v. (Fyenske og 
Smaalandske Tegneiser, Geh. Ark.) I Leonora Christinas Ansøgning 
maa iøvrigt særlig mærkes Udtrykket »min eneste Søn«, der viser — 
uden Hensyn til Ansøgningens Dato —, at alle Sønnerne med Undtagelse 
af Leo døde før Moderen.
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og blev der efter kongl. Tilladelse . . [DJage, saa at 
hans Fru Moder, Comtessen og mange andre [fornjemme 
Venner glædede sig inderlig1). Samme Gang lod han sig 
[kajide Grev UJfeldt og var da bleven Kammerherre hos 
Kejseren, bærende baade Guldnøglen og Kejserens Por- 
trait, og kom til ham Grev Holkerne, Amtmanden og 
mange andre fornemme Herrer. 3. Kom han efter Grev
indens Død for at afhente Comtessen hans Søster, da alle 
trende Sødskende vare samlede2). Grevinden døde in

*) Tilladelsen til dette Grev Leos andet Besøg paa Maribo Kloster er givet 
ved en kgl. Befaling af ll/s 1693 til Henning Ulr. Lutzov. Det hedder 
heri: »Vide maa du, at Vj allernaad. haver bevilget, at os Elskelig Frue 
Eleonoræ Ghristinæ Søn, som er udj dend Keiserlig tienniste, maa enten 
for eller effter forestaaende Gompagne [sic] giøre een Reise til Vort land 
Lolland og der j Landet hos hende horten dage forblive; Dog at hånd 
sig hos dig ved sin ankomst anmelder« o. s. v. (Fyenske og Smaal. 
Tegneiser, Geh. Ark.).

®) Det vil sige: de 3, som der har været Tale om i det Foregaaende, og 
de eneste af alle Leonora Ghristinas Børn, som overlevede Moderen, 
nemlig Anne Cathrine, Leonora Sophie og Leo. At Leonora 
Sophie, Lave Beks Hustru, endnu var i Live, idetmindste et Stykke ind 
i Aaret 1698, fremgaar — foruden af Frøken Urnes Vidnesbyrd — ogsaa 
og fornemlig af hendes egenhændige, den 26de Juni 1698 daterede Til
skrift til Frøken Urne i det ovenfor omtalte Exemplar af Gerner’s Postil 
(se S. 210 Anm.), og det beror altsaa paa en Fejltagelse, naar Ljung
gren (Skånska Herregårdar 5 Bd., under Christinehof) lader hende 
dø 1697. Anne Cathrine døde i Wien, uvist naar. Den eneste af Leo
nora Christinas Døttre, hvis Dødstid overhovedet med Sikkerhed kjen- 
des, er Ellen Christine, hun, som efter Sperlings Vidnesbyrd 
„soia et prima“ forsøgte at udrette Noget for Moderen, medens denne 
sad fængslet. Med Hensyn hertil maa det være mig tilladt at knytte 
den Tillægsbemærkning til en Anmærkning i ,,Jammers-Mindet“ (2 
Udg. S. 175 Anm.), at det uden Tvivl har været hende — muligt dog 
i Forening med Søsteren Leonora Sophie —, som den 18de April 1671 
indsendte til Kongen en paa et Silkebaand skrevet Ansøgning angaaende 
Moderens Frigivelse. I hvert Fald vide vi, at hun i hint Aar forlod 
Malmø, hvor hun havde opholdt sig siden 1666, og drog til Kjøbenhavn for 
at prøve, om hun kunde udvirke Noget i den nævnte Henseende. Hun hen
vendte sig da ogsaa til flere højtstaaende Personer og synes i Begyndel
sen at have været heldig i sine Bestræbelser; navnlig vandt hun ganske 
Landgrevinden af Hessen, om hvis Deltagelse for Leonora Christina 
denne selv temmelig udførlig udtaler sig i ,,Jammers-Mindet“ (2 Udg. 
S. 174—78). Enden blev imidlertid ikke Begyndelsen lig. Det lykkedes 
Enkedronningen efter Landgrevindens Bortrejse at udvirke en Udvis
ningsordre for hende (Hofman, Danske Adelsmænd 2 D. S. 339, for
tæller, at hun og Søsteren opbragte Enkedronningen imod sig ved at
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Martio, og blev jeg saa hos Comtessen, indtil Greven 
kom at afhente hende1), da jeg ikke uden vemodige Taare 
fulgte [dem] til Skibs in Augusto.

6 Breve fra Leonora Christina.

1.

Høyæret H. Doctors aff den 8. Sep. er wel indkommen, oc 
Perlerne med Ringen sin Eyermand igien leueret; tacker meget 
for den haffte møye; er der nogen Omkostning der paa anwent, 
da føris ded mig til Regnskab. Mig er nu forsickret, att Clo- 
steret icke skal were meget forfalden2), men Byen fast att were 
Øde, saa att icke let her effter nogen Guldsmed skal der boe- 
sette sig. F. Birgitta Friisis SI. Mand war frue Birgitta Totts 
Broder3), oc findis vdi F. Birgitta Friisis giemme mange aff 

overrække hende et Bønskrift paa en af hendes Spadseretoure), og tvun
gen herved forlod hun nu Landet og levede saa i Kassel til 1676, da 
hun drog til Søsteren Anne Cathrine i Brygge. Her døde hun den Ilte 
December 1677. — Se herom Sperling’s Kollektanea „de feminis 
doctis“ (GI. kgl. Smlng. Nr. 2110 a-b, 4to).

*) Muligvis er det i denne Mellemtid, at Anne Cathrine Ulfeldt har sendt 
sin Broder Haandskriftet til „Jammers-Mindet“ (jvfr. „J.-M.“ 2 Udg. 
Indledn. S. XXXI). Grev Leo U. var, som vi ovenfor have set (S. 210 
Anm.), allerede paa Maribo Kloster den 26de Juni.

*) Leonora Christina taler her naturligvis kun om de Bygninger paa Klo
stret, som ikke allerede dengang vare mere eller mindre fuldstændig 
nedbrudte (se Tegningen i Resens Atlas; jvfr. Kali Rasmussen, 
Musse Herred 1, S. 214, 219,222—24). At dog selv hine Bygninger paa 
den Tid, Brevet blev skrevet, maa antages at have været i en temmelig 
maadelig Tilstand, sees af Kali Rasmussen s anf. Værk S. 223—24 
og især af den nedenfor (S. 235 — 38) aftrykte Syns- og Taxationsforretning, 
som rigtignok er 10 Aar yngre end Brevet, men som tydeligt nok viser 
tilbage paa et gjennem en længere Periode bestaaende Forfald.

8) Henrik Thott til Boltinggaard og Gladsaxe, en Broder til den for sin 
Lærdom bekjendte Birgitte Thott, var gift i 3die Ægteskab med 
Birgitte Friis, en Datter af Jesper Friis og Elsebeth Ulfeldt (se S. 
213 Anm. 2). Birgitte Thott, som var gift med Otte Giøe til Torbenfeld 
og Turebygaard, døde i Sorø den 8de April 1662 (f. 1610). Om hendes 
efterladte Haandskrifter se bl. A. Schønau, Lærde Fruentimer S. 
1391—92 og Vogelsang, Fortegn, over Haandskrifterne i Karen Brahes 
Bibliothek S. 25 og 35—36.
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Birgitta Tottis Skriffter, som aldrig er gaaet i tryck; dennem 
gaff hun mig paa sin Syge Seng, wiste beskeen om alle Skriff- 
ters Indhold; henders fattig effter latte goedz staar paa Soer, 
der boede hun; naar ded aabnis, da faar ieg alt, huis skreffuet 
er. I midler tiid laffuer ieg mig nu paa reisen, haffuer alt 
laded ind Skiibe, huis Boeskab ieg for ded første haffuer kundt 
rappe sammefn]1). Att sette Boe aff ny er tungt; ett gott

*) Den kongelige Befaling angaaende Forberedelserne til Leonora Christinas 
Modtagelse paa Klostret er udstedt ,5/a 1685 og stilet til „Oss Elskelige 
Voris Tilforordnede udi Camer-Collegio samptlige.“ Det hedder i den: 
„Viide maa I, at Vi af sær Kongl. Naade allernaadigst hafver bevilget 
oc forundt Fr. Eleonoræ Christinæ fri Huuss Værelser udi hendis lifs 
tid paa Mariebo Closter i Vort Land Lolland, saa oc fri fornøden Ilde
brand aarlig af Vore Skove sammesteds; thi er Voris allernaadigste 
Villie oc befaling, at 1 derom behørig anordning giør, i sær strax om 
Huussværelserne, at de hende paa ansøgning Vorder indrømmede oc 
leverede, med rigtig Specification paa, hvis der Ved stedet til Inven
tarium forblifver“ o. s. v. (Orig. i Rentek. Ark., Kgl. Befal. 1685, Div. 
Dokum.). Den af Klostrets Bygninger, i hvilken Leonora Christina fik 
sin Beboelseslejlighed, skal have været det saakaldte ,,Nykloster“ (se 
Kali Rasmussen, -Musse Herred S. 215 og 246), ifølge Resens At
las en 2-Etages Bygning, der laa Nord for Klosterkirken og tæt ved den 
saakaldte „Søsterhave“. Til den sluttede sig saa et Par mere eller 
mindre forfaldne Huse som Udenomslejlighed. Foruden „Nykloster“ var 
der iøvrigt endnu en Bygning paa Klostret, som tjente til Beboelse i 
den Tid, hvorom Talen er, nemlig selve det gamle Munkekloster, som 
fra 1647 til henimod 1695 var Residents for Sognepræsten i Maribo 
(Kali Rasmussen a. St. S. 221—22 og 297). Umiddelbart før Leo
nora Christina flyttede ind i „Nykloster“, havde Amtsskriveren sin Bolig 
her, og fra først af sees det at have været Bestemmelsen, at han kun 
skulde afstaa Leonora Christina en Del af sin Lejlighed, men ellers 
selv blive boende paa Klostret, ligesom hidtil. Denne Ordning vilde 
Leonora Christina dog ikke gaa ind paa, og hun har da ogsaa næppe 
udtalt sin Mening om Sagen, før man allerede træffer Anstalter til at 
rette sig efter hende. Det hedder med Hensyn hertil i en Skrivelse af 
’’/s 1685 fra Overrentemester Brandt til Amtsskriveren over Maribo Klo
ster Amt Henrik Sørensen: „Efftersom Høybaarne Freuken Eleonora 
Christina iche will wære benøyed med Nogle af de Wærelser paa Mariebo 
Closter, som i effter dend till eder fra Rente Kammerit afgangne Be
faling De Dato 22. Aug. sidst forleden till hende skulle indrømme, 
mens ald Waanhuset till hindes egen fri Disposition will beholde, Da 
hafwer i at flytte med eders goeds ned i dend gaard i Marieboe nest 
wed Closterhaufven, Kaldis Ambthuset, som Hindes Ma** den Kongl. 
Fru Moder forhen tilhørte“ o. s. v. (Extrakt af Regnsk. over Repara
tion paa Amtsgaarden i M. 1685, Rentek. Ark.). Det er i det Hele 
smukt at se, hvorledes Christian V. greb enhver Lejlighed, der frembød
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Moed trenger igiennem, man faar att krybe, førend man kand 
gaa; ieg haabis, att all omsorrig snart skal faa ende for mig, 
ieg er Suag oc nu nyligen sluppen en Guulsoet, [min] Maffue 
er gandske forhutlet, den forandring foraarsager ded. leg skal 
slæbe, saa lenge Gud wil, den gamle Krop oc dragis med den; 
Gud vnde Sinnene derris fremdelis førlighed til sidste Aande- 
dret. leg heißer Søsterne oc forbliffuer

Husom1} den 18. Sep. 1685. Høyæret H. Doctors
Til Tieneste Affectionerte 

Leonora Christina. 
Udskrift: Herrn

Herrn Doctor Otto Sperling Dieses
In

Hamburg.

sig, til at gavne og glæde Leonora Christina, som om han derved mente 
at kunne udslette hos hende Erindringen om den Uret, hans Forældre 
havde tilføjet hende. Til det i saa Henseende tidligere Anførte (se S. 218 
Anm.5,220Anm.log221Anm.l)kan endnu føjes følgende Passus iKongens 
Bekræftelse af Maribo Borgerskabs Forpagtningsbrev paa Maribo Lade- 
gaards Marker (n/4 1686): „Og saasom Os Elskel. Fr. Eleonora Christiana 
[sic] allerunderdanigst haver Været begierendis at motte nyde og bruge 
haverne omkring Marieboe Closter, hvor hun residerer, saa ere Vj aller- 
naadigst tilfreds, at Broder- og Søster-have[r]ne bliver for hende reser
verede“ (Orig. i Rentek. Ark., Kgl. Befal. 1686, Div. Dok.). — Med Hen
syn til Klostrets Historie i den Tid, Leonora Christina beboede det, kan 
endnu tilføjes, at den 26de Marts 1694 ansøgte Eggert Christoffer 
Knuth til Aasmarke Kongen om, at han vilde forunde ham „Marieboe 
Closters ofverblefne Bygning med der Hoesliggende Hauver oc flskerj udj 
Synder sø, oc at leg [o: Knuth] efter frøichen Elleonora hendes Død maatte 
giøre mig ded saa nyttig som leg Best vilde oc kunde.“ Han støttede 
sin Ansøgning bl. A. dermed, at Bygningerne paa Klostret ikke vare Kon
gen til nogen Nytte, men snarere til Udgift paa Grund af de Repara
tioner, de behøvede. Der blev nu optaget et Syn over Klostret, og efter 
Indstilling fra Rentekammeret af 29/e 1695 bevilgedes Knuths Ansøgning 
ved kgl. Resolution af samme Dato. Det hedder i den sidste: „Marie
boe Closters Bygning med de der tilliggende hauger og fischerier haver 
Vi allernaadigst skienchet og givet Supplicanten og hans arvinger til 
arf og Eyendomb, dog med de wilkoer, at Os Elschelig Høybaarne 
Frøjcken Eleonora Christina nyder der frj husswerrelsse hindes Liffs tid, 
og Supplicanten imidlertid at holde husswerrelsserne der forsvarligen 
wed lige paa sin egen Bekostning“ (Rentek. Ark., Kongel. Resolut, 
fra Fyenske Kontoir. Synsforretningen er aftrykt i sin Helhed nedenfor 
S. 235—38). Om Klostrets Historie se iøvrigt Kal 1 Rasmussen, Musse 
Herred S. 48—224 o. fl. St.

*) Jvfr. „Jammers-Mindet“ 2 Udg. S. 230.
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X

Mademoiselle1).
Som hun haffuer werret den sidste aff de, som kalder sig 

miine Wenner oc ieg holder der for, som mig forgangen Aar 
indtil nu haffuer giort den ære att besøge, saa wii ieg were 
den første att fremføre mit Nyt Aars ynske, huilcken skal be- 
staa i diBe tuende Ting, som erre, att Gud wille vnde hender 
Helbred oc Sindsens fornøyelBe. Gud raader absolut for begge 
Deele, men wii kand meget selffuer contribuere dertil, thi wii 
kand selff for aarsage oB en ond Helbred, oc wii for Vroeliger 
oB selff offte vden Skiæl, oc dersom ofi end synnis, att wii 
haffuer fuldkommen Skiæl til att bekumre oB, saa staar ded dog 
til en Deel i worris Mact for [sic] att sette Sinnet i Roelighed. 
Min ynske Helbreden angaaende wille Gud staedfeste; til ded 
øffrige contribuerer hun selffuer, i ded hun sig haffuer vdwald 
Friherre Standen, som Fornøyelsen icke saa let troublerer. Ieg 
skulle wel icke melde om anded i denne skriffuelse, som 
kunde giffue besuæring, men ieg wed, att hun som min Wen 
icke tager ded ille, att ieg beder hender att fornemme hoes 
hs. Exe. H. Gøe2), huorledis hannem synnis, ieg best kunde 
lade errindre hs. Exe. G. Reuentklow3) anlangende en ordre til 
Wiltmesteren, att hånd wille befale Skow-Rider Nels Hansen, 
att hånd skulle forskaffe mig ded wilt, Kongl. Majt. allernaa- 
digst mig haffuer forunt; samme Skow Rider haffuer icke sendt 
ded allerringste, naar ded haffuer werret hands Maanet, men 
Hans Larsen Skovrider haffuer sendt rictig effter ordre; nu 
war min begiering, att hannem maatte befales de[d], hånd re
sterer med, at fremsende tiid effter anden; sandelig, ded er 
her saa knap for leffuens Midler, att ded er icke troelig. Vdi 
nesten 8, 9 Vger bleff her icke slactet et Nøed, IlønB eller 
Eeg er icke saa til Aars att faa her, saa her er et maffuert

Dette Brev er, ligesom det nærmest følgende, tidligere trykt i Nyt 
Aften blad 1826, S. 228—30, hvor dog Udskriften til Anne Brahe er 
henført til det urigtige Brev; jvfr. „Jammers-Mindet“ 2 Udg. Indledn. 
S. X Anm.

2) Gehejmeraad Markus Giøe, Stiftamtmand over Laaland og Falster fra 
1685 til 1691.

3) D. e. Overjægermesteren, Gehejmeraad Grev Conrad Reventlau.

Danske Samlinger. V
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sted. Fiskeren fra Nykiøbing kommer oc icke, oc maa ieg 
sige, att om hand end kom hid att fiske, saa haffde ieg ingen 
gaffn der aff, thi forgangen Aar war der den, som forwente 
ded. Denne bekumring er nødwendig; dog skal den icke for
minske mig min fornøylighed, om den icke erlangis, men ieg 
skulle were enda bedre fornøyet, om ieg vdi Gierningen kunde 
erwiifie, att ieg er

Mariboe Closter 
den 13* lanu. 1689.

Mademoiselle
Hendis tienst affectionerte

Leonora Christina.

Min Daatter heißer hender tienstwenligen oc ynsker hender 
alt ded goede, hun sig selffuer kand ynske, oc beder wii begge, 
att hun wille worris heißen hoes FrueStifftAmbtmansken1) afflegge 
oc ynske hender paa worris wegne et glædeligt Nyt Aar med all 
welgaaende oc en Søn i Aar; mig er sagt, att hun er fruct- 
sommelig; er ded saa, da Gud vnde hender en glædelig forløfi- 
ning i rette tiide9).

Ieg haffuer intet skreffuen hands Exc. om Wiltet, thi ieg 
wed, att ded icke altiid er tiid med saadanne bagateller] hun 
wed att treffe bequem tiid dertil3).

f) Her mangler Intet, saaledes som det antydes i Aftrykket i Nyt Aftenblad. 
*) Hendes Navn var Jytte Thott. Hun var Markus Giøes anden Kone 

(gift med ham 1686). Det Barn, hvis Fødsel ventedes, blev iøvrigt ikke, 
som Leonora Christina ønsker, en Dreng, men en Pige, der døbtes 
Charlotte Amalie Giøe (f. 11te Februar 1689).

•) Brevet er uden Udskrift, men Tilskriften Mademoiselle i Forbindelse 
med den Omstændighed, at Indholdet viser hen til en Dame, som stod 
i nært Forhold til Markus Giøe, gjør det utvivlsomt, at det er skrevet 
til den Samme som det nærmest følgende Brev, nemlig til Jomfru Anne 
Brahe, som var en Datter af Preben Brahe til Hvedholm og Engels
holm og Susanne Giøe, en Søster til Markus Giøe. Anne Brahe 
døde 1715 (se Vogelsang, Fortegn, over Haandsk. i Karen Brahes 
Bibi. S. 10; Hofman, Danske Adelsmænd 3 D., Stamtavlen over Fa
milien B., angiver med Urette, at hun er død som Barn). Hun synes 
at være død ugift, og naar der i ovenstaaende Brev hentydes til, at hun 
er bleven trolovet med en Friherre, maa denne Forbindelse altsaa an
tages igjen at være bleven opløst. Anne Brahe var en Søster til den 
bekjendte Karen Brahe, som stiftede det adelige Jomfrukloster i 
Odense.
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3.
Mademoiselle.

leg wed icke, paa huad Maade ieg skal giffue tilkiende den 
fortrydelse, ieg haffuer der aff att wære henders meget ange
nehme Omgengelse berøffuet; ded war wel vdi ingen aff worris 
tancker, der wii sidst saaes. Nu, alt skal wære saaledis, som 
Gud oc Kongl. Majt. ded behagen Ordene gaar her, att Kongl. 
Majt. will giffue hs. Exe. sin Fornøylighed anden stetz1). leg 
formoder, att ded oc skeer, oc naar ieg kand spørge ded, saa 
tager ieg part vdi Fornøyelsen oc ynsker Eder alle samtlig, 
ihuor Gud Eder enten samler eller adspreeder, huer i sær et 
Glædeligt Lycksaligt Aar, for alting Helbreden, saa kand meget 
ont offuerwindis, oc er ded intet rart i Werden, att Aaret for 
mangen een begynder Vlyckeligen oc endis Lyckeligen, oc saa 
tuert imod, att den, som bedrøffuer en Anden, inden Aarets vd- 
gang bliffuer selffuer langt høyre bedrøffuet end den, hånd acter 
attbedrøffue. Ded staar til oß Selff att tage alting fat wed rette 
Hancke-Fang. Henders Morbroder oc Hun erre aff dennem, 
som wed Tingets rette Wæcht, derfor er dennem intet for 
tungt. Guds beskiærmelse wære offner hender, ded ynsker

Marieboe Closter 
den 5. Ianu. 1692.

Min Daatter heißer tienstwenligen 
oc ynsker hender Et fornoyeligt 
Aar; hun beklager henders fra- 
waerelse.

Mademoiselle
Henders troefaste 

Wen oc tiennerinne
Leonora Christina

Greffuinne.

*) Ovenstaaende Yttringer sigte utvivlsomt til, at Markus Giøe i Decem
ber 1691 var bleven afskediget fra sin Post som Stiftamtmand over 
Laaland og Falster. Grunden hertil er mig ikke bekjendt, men i 
øjensynlig Forbindelse med Afskedigelsen staar en kgl. Befaling af 5te 
December 1691 (Fyenske og Smaalandske Tegneiser, Geh. Ark.), som 
byder Giøe strax at begive sig til Kjøbenhavn og da videre „ervarte“ 
Kongens allernaadigste Vilje. Den 29de December udstedtes Bestallingen 
for den nye Stiftamtmand, Henning Ulrik Liitzov til Søholt, hidtil 
Hofmarskal hos Prinds Frederik (Fyenske og Smaalandske Registre, 
Geh. Ark ). Det kan tilføjes, at Giøe lige et Aar i Forvejen for en kort 
Tid havde været i Unaade og været forvist Hoffet, se Nyt hist. Tids
skrift 1 Bd. S. 529. — Naar Leonora Christina allerede i Januar 
1692 antyder som et Rygte, at Kongen vil give Giøe Oprejsning for det 
Skete, da fik han egentlig først en saadan 1695, da han ved V. Schindels 
Død blev udnævnt til Overhovmester ved det ridderlige Akademi i Kjøbenh.

15*
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Udskrift: A Mademoiselle 
Mademoiselle Anna Brahe*) 

de present
X a

Copenhagen.

4.

Høyæret Kongl. Raad.
Ieg haffuer aff Peder lensen2) fornummen for en 14 Dage 

siden hånds igienkomst; haffuer ingen matière hafft att skriffue 
om, intil nu mig er giffuen Leilighed att lade hannem wiide, 
att ieg haffuer forreholt min Daatter Leonora henders V-skicke- 
lighed imod hånds Søster3), oc ded paa den maade, som ded

x) Se ovenfor S. 226 Anm. 3.
a) D. e. Peder Jensen Tøtzløff eller Torslev; se ovenfor S. 216 

Anm. 1 og 2.
a) Den nedenfor omtalte Anna Sperling. Hun opholdt sig, idetmindste 

i hin Tid, i Skaane, og af hvad der siges i de her meddelte Breve, 
sees det, at hun Tid efter anden havde udlaant Penge til Leonora 
Christinas Svigersøn LaveBek, og at denne ligesaalidt havde været 
i Stand til, da det fordredes, at afgjøre sin Gjæld til hende, som han 
var i Stand til overhovedet at fyldestgjøre nogen af sine utallige Kredi
torer. Hovedaarsagen til Lave Beks fortvivlede økonomiske Stilling — 
til hvilken Leonora Christina stedse kommer tilbage i de nedenfor af
trykte Breve— var »det afMange forbandede Værk« :Andrarums Alunfabrik, 
der allerede i Forvejen grundig havde ødelagt Lave Beks Fader Jokum 
B. Denne, som en Tidlang var en af Danmarks rigeste Adelsmænd 
— hans Jordejendomme ansloges til 3000 Tdr. Hartkorn — havde 
nemlig anlagt hin Fabrik, men de uhyre Omkostninger, der med
gik først til Anlæget og siden til Værkets Drift, havde tvunget ham til 
at sælge og pantsætte det ene af sine Godser efter det andet, og da 
han desuagtet vedblev at synke stedse dybere og dybere i Gjæld, saa 
han sig nødt til at optage eudel af sine Kreditorer som Medinteres
senter i selve Driften, hvorved han aabnede en vid Mark for den ublu- 
este Udplyndring, der ogsaa fortsattes efter hans Død Iigeoverfor hans 
Arvinger. Som et Vidnesbyrd om, hvor medtaget Jokum Beks engang 
saa store Formue var, da han døde (1682), kan anføres, at hans Lig 
i 2 Aar maatte henstaa ubegravet, da man savnede Penge til at lade 
det komme i Jorden paa standsmæssig Maade. Blandt Jokum Beks 
Børn overtog nærmest Lave den Opgave at bringe Familiens Sager paa 
Fode igjen, men det mislykkedes ham fuldstændigt. 1 Virkeligheden 
var hans Liv, forsaavidt det ikke optoges af Stridigheder med hans 
Nærmeste og med frugtesløse Bestræbelser for at udvirke en Restitution 
af de af den svenske Regering konfiskerede Ulfeldt’ske Godser Bosø-
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sig burte aff en Moder. Ded, hun til sin vntskylling wille 
frembringe, war icke dyctig til Gierningens Medfart att vnt- 
skylle. Aarsagen, som hun berætter til derris trætte, som aff 
hs. Søster sigis att wære begynt, dervdi falt ieg Anne Sper- 
tings bie oc sagde, att hun med skiæl kunde sige ded, hun 
sagde, oc att Anna Sper, haffde wæret alt for goed troende, 
icke bleffuen wiifi aff engang eller toe att wære fixeret, 
men endoc fleere gange laded sig offuertale; in summa min 
Daatter maatte stryge oc bekiende, att ded fortrød hender, oc 
meest for att haffue giort mig imod dermed; skulle wel wille 
søge wenskab igien, som ieg haffuer befalet hender att were 
den, ded først skal tilbyde. Min Daatter er i meening, att 
hands Søster søger att kiøbe nogle Creditorers Gield til sig 
(som dog icke kand skee, fordi hun er Vdlændsk). Ieg swarte 
hender, att ieg troede, att Anne Sperlings heller skulle wille 
haffue siine vdlaante Penge end att sette sig widre vd i ded 
Vlyckelig oc aff mange forbandede Werck. All den discours 
derom wille falle for lang. Adieu. Min Daatter An. Ca. helfier, 
oc leg forbliffuer

Marieboe Closter 
den 27. Sep. 1692.

Hanß til Tienneste
Affectionerte
L. C. G.

[En i Brevet løst indlagt Seddel indeholder følgende Postskriptum:]
P. S. Effter ad [sie] dette war skreffuen i Afftis, kom ieg 

i tale med min Daatter om derris forwillede Sager, huilcke mig

kloster og Vester Torup, en fortsat, men stedse mere og mere 
haabløs Kamp mod hans Kreditorer, hvis Antal stadig forøgedes Til- 
sidst arbejdede han sig ind i fuldstændig Ruin, og han døde 1710 i 
den yderste Fattigdom. Angaaende de nærmere Enkeltheder ved den 
Bek’ske Families Skjæbne maa jeg iøvrigt nøjes med at henvise til 
Ljunggrens Fremstilling af disse Forhold i hans • Skånska Herre
gårdar« (under Christinehof, Torup og Bosj6kloster). Kun saa 
Meget skal tilføjes her, at Velstand og Anseelse igjen vendte tilbage til 
Familien under Lave Beks Sønner, hvem det bl. A. ogsaa lykkedes (1735) at 
udvirke Tilbagegivelsen af de ovenfor nævnte Ulfeldt’ske Godser og saa- 
ledes at opnaa, hvad ikke blot deres Fader, men ogsaa Leonora Chri
stina selv ved gjentagne Henvendelser til den svenske Regering, for- 
gjæves havde bestræbt sig for at sætte igjennem (et af Leon. Chr.s 
Bønskrifter, dateret 28/s 1693, er trykt hos Ljunggren a St. under 
Bosjokloster; der hentydes i det til et tidligere af samme Art fra 
Aar 1G86).
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syntist Manden søgte lengre oc meere att forwilde oc derwed 
trætte Creditoreme etc.\ sagde min Daatter iblant anded, att 
ded giorde hender wærst den trætte, henders Mand war kom
men vdi med Bartholino^ saa som Sperling wel haffde skreffuen 
mig. leg loed saa, som ieg haffde hørt der om, wille wiide 
dens Aarsage. Da berættede hun mig, Att Perykmageren haffde 
giort en falsk beretning om den1) Bart.^ oc med witløfftighed 
foruden ret sammen sætning war der icke alleeneste wancket 
Ørfigen, men endoc Bart. Kammer dør opstøt oc hånds Papirer 
igiennemsøgt, der foruden falden Skiæls Ord, oc att ded alle
rede war i Proces. leg sagde hender, huad derpaa kunde 
følge, forundrede mig offuer henders Mands Vbetenksomhed 
etc. Oc saa som hun talte om en project aff en Vnderhandling, 
henders Mand oc Bart, war imellem oc icke kom til slutning, 
saa wiste ieg gierne, huor derom war, oc melder hun om 300 
Rdr., som Bart, paa samme Contract kræffuer, oc den anden 
icke bestaar. Ieg haffuer laded mig sige, at Bart, er rømt 
fra Kiob. for gieid; huor kunde hånd faa de 300 Rdr.2)?

Udskrift: A Monsieur
Monsieur Otto Sperling

Conseillier de Sa Majt.
a

Copenhagen.

’) Originalen har: der, hvad der uden Tvivl maa betragtes som en Skriv- 
fejl. Selv med den foretagne Rettelse er der dog en kjendelig Løshed 
i Tanke- og Sætningsforbindelsen paa dette Sted.

’) Den Bartholin, som omtales i dette og de følgende Breve, er uden Tvivl 
Ahasvérus B., en Søn af Præsten Eskild Bertelsen i Højby i 
Sjælland og Mette Bie. Han levede en Tid i Kjøbenhavn og optraadte 
her som Poet, idet han bl. A. prøvede at fortsætte Bording's Danske 
Mercurius, men efter Sorterups Vidnesbyrd (i Cacoethes carmi- 
nificum, Saml, af smukke danske Vers 2 Opl. lOBd. S. 730) skrev han 
saa slet, »at den danske Mercurius derover faldt i Skarnet og forsvandt«. 
I Jakob Birkerods Optegnelser om ulykkelige danske Poeter (Orig. i 
GI. kgl. Smlng. Nr. 3018 b, 4to) siges om ham, at han kom i Gjæld 
ved en Forlovelse med en Bundtmagerenke, som siden slog op med 
ham. Han drog nu til Skaane, hvor han tog fast Ophold i Malmø, og 
giftede sig siden med en Lieutenants Enke; jvfr. ogsaa Nyerup og 
Rahbek, Bidrag til den d. Digtek. Historie 3 D. S. 277 — 79. Om 
hans Forhold til Lave Bek vides ikke Andet, end hvad der fremgaar 
af de her meddelte Breve.
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5.

Høyæret Kongl. Raad.
AU ded saa wit er kommen paa en begyndelse om en 

gage oc forfremmelse, glæder mig; ynsker Chargens fornøyelse 
oc fuldkommenhed1). Att gagen icke skal søgis hoes Cam- 
merset, acter ieg for ded beste; ihuorledis den oc er, saa 
kand man rette sig der effter oc sette sin tæring effter sin næ
ring oc giøre Regnskab med sin Pung; kunde ieg wære saa 
lyckelig oc bringe ded derhen, att ieg maatte faa minNaadsens 
Pension paa et wiß sted, da war ded roeligt for mig; snart 
skal ieg tage en quartal hid, snart en anden did. Ieg er saa 
Kee aff ded wæsen oc den fiier, som ieg er aff werden. Min 
Daatter Leonora reiste her fra i Fredags. Ieg talte noget 
witløfftigere med hender siden mit forrige til hannem; saa 
siger hun mig, att hendis Mand haffuer skiælt Bartholin for 
Retten etc., ihuorledis ded wil Endis. Beck haffuer oc en Slem 
Sag med en, som heder Sølffuerskildt2), som fast er paa samme 
Maade; men den loed min Daatter sig icke mercke om, ieg 
icke heller. leg seer ingen rædning, huercken for min Daatter 
eller for Anna Sperling; min Daatter sagde mig, att Bartholin 
skulle haftue A. Sperlings Daatter, oc att bun haffde laant 
Bartholin penge. A. Sperling wille oc selff drage til Stockholm,

J) Sperling havde allerede siden 1657 været i dansk Tjeneste, idet han 
det nævnte Aar var bleven udnævnt til Assessor i den Pinnebergske 
Overappellationsret med Titel af kongelig Raad. Den 5te September 
1692 blev han ansat som Professor historiarum ved det ridderlige Akademi 
iKjøbenhavn med en aarligGage af 350 Rdr., der siden forøgedes med 50 Rdr. 
Det er denne Ansættelse, Leonora Christina sigter til. Han beklædte iøvrigt 
ikke hin Post længere end til 1697, da han, som han siger, ved Overhov
mesteren Markus Giøes Chikaner blev fordreven fra Akademiet. 
Først efter at Frederik IV. var kommen paa Thronen, lykkedes det ham 
igjen at faa Ansættelse ved Akademiet (1701), men dennegang kun med 
en aarlig Gage af 200 Rdr., som han dog beholdt, ogsaa efter at Akade
miet 1710 var ophævet. Han døde i en meget kummerlig økonomisk 
Forfatning den 18de Marts 1715. SeWerlauff, Histor. Efterretn. om 
det st. kgl. Bibliothek 2 Udg. S. 78—81; jvfr. Moller, Cimbria lite- 
rata T. 2 pag. 849 flg.

’) Uden Tvivl Professor i Lovkyndighed ved Lunds Universitet Niels 
Silfverskold (Hyltén). I Ljunggren's Skånska Herregårdar (5 
Bd., under Christinehof) omtales han som en af Medinteressenterne 
i Andrarums Alunbrug; jvfr. samme Værk 1 Bd., under Ossjo.
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oc Bartholin med» leg kand troe, 
raade, den staar icke til att hielpe. 
med flittig helsen fra min Daatter.

den, der staar icke til att 
Guds beskiærmelse befalet, 
leg forbliiffuer

Marieboe Closter 
den 4. Oct. 1692.

Høyæret Kongl. Raad 
Hands til tienneste 

erbødige 
Leonora Christina

Greffuinne.
P. S. Naar hand faar sin rette Tittel, 

saa lader hand mig ded wiide.
Udskrift: A Monsieur

Monsieur le Conseülier 
de sa Majesté Otto Sperling 

a
Copenhagen.

6.
Høytæret Kongl. Raad.

leg tacker for Nyt Aars goede Willies Ynske: Haabets goede, 
mig kand restere, er Døden; kand ieg nogeniedis beholde Hel
breden, saa attSwaghed icke fprwirrer Sindeds Roelighed indtil 
Haabets fuldbyrdelse, saa er ieg Riigere oc lyckeligere end som 
Kongen aff Frankriige. Oc effter som ieg holder Helbreden oc 
Sindsens fornøylighed for werfilig høyeste goede, saa ynsker 
ieg hannem ded, icke alleeneste i dette Aar, men i mange 
fleere, oc att ieg som Hands oc Derris Huuûis Wen, saa lenge 
ieg leffwer, maa spørge derris Welstand.

Hands Begiæring att effterkomme, saa wit mig witterligt: 
Ynder Swerrigis Herskab er ingen Vlfelt paa Swærdsiiden, 
icke heller nogen alf gamle H. Christoffer Vlfeldz børnebørn i 
liiffue aff 11 Sønner, hand sig effterloed1); Frue Margrete Vlfelt,

Med »gamle Hr. Christoffer Ulfeldt« menes Chr. U. til Svenstrup, 
Fader til den bekjendte Ebbe U., som var gift med Leonora Christinas 
Søster Hedvig (jvfr. »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 141 Anm. 3), og 
som døde 1682. Naar Leonora Christina siger, at intet af hans Børnebørn 
mere var i Live, maa dette, som det Følgende viser, kun forstaaes 
om Børnebørnene af Mandkjønnet. Af de kvindelige Børnebørn 
var Niels Juels Hustru Margrete Ulfeldt (Datter af Knud U. til 
Svenstrup) iøvrigt ikke det eneste, som levede paa den Tid, Brevet 
maa antages at være skrevet. Det samme gjorde nemlig ogsaa, idet- 
mindste saavidt vides, 3 Døttre, som Ebbe Ulfeldt havde efterladt 
sig, og mulig endnu Andre.
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H. Nels lueils, er ded eeneste Barnebarn aff 15 fuldwoxene 
Børn; Biørn Vlfeldz1) Søn døde vng. Vlfelder her i Dan
mark erre: Vldrich Friderich Vlfelt, min SI. Herris Broder 
Søn2), som haffwer 4 Sønner i Liiffwe. Effter Corfitz Vlfelt3) 
er en Søn wed Naffn Maans Vlfelt, som er woxen. Effter 
Iacob Vlfelt4) er en Søn aff samme Naffn, hwis Moder er en 
Friis, min SI. Herris Søster Daatter; Søstern til den haffwer 
ieg hoes mig5). Den lille Iacob Vlfelt er hoes Monrat6), hånd 
haffwer loffwet att holde hannem til Bogen; ieg wiste gierne, 
om ded skeede; ieg wed wel, att hånd er der som en page, 
men om hånd lærer noget, wed ieg icke, begge Deele kunde 
wel giøris.

Att Torups Goedz nogen tiid haffwer wærret pantsat, haffwer 
wærret skylfft for mig; twært imod, de haffwer wilt giøre mig 
wiifi, att ingen aff Creditorerne kunde legge Haand derpaa, eff- 
tersom ded war Børnenis gaffwe Goedz7); wille persuadere mig

*) Bjørn U. til Raabeløv, ligesom Knud U. og Ebbe U. en Søn af Chri
stoffer U. til Svenstrup.

’) Søn af Korfits U.s Broder Flemming U. til Orebygaard og altsaa 
Broder til den ovenfor (S. 218 Anm. 1) omtalte Sophie U.

•) Korfits U. til Mattrup, en Sønnesøn af Rigshovmesterens Farbroder, 
Korfits U. til Bavelse.

4) Jakob U. til Karstofte, gift med Karen Friis; se ovenfor S. 213 Anm. 3. 
*) Hendes Navn var Elsebeth U.; se ovenfor S. 214.
6) Uden Tvivl menes Etatsraad Johan Monrad, en Søn af Biskop Erik 

M. i Ribe. Han havde 1691 afstaaet sit Embede som Landkommissarius 
i Fyen til en Anden, solgte nogen Tid efter sine Ejendomme i Fyen 
(Rødkilde og en Del af Nakkebølle) og levede siden i Skaane, hvor 
han havde flere Godser, som han dog efterhaanden, paa et enkelt nær, 
synes at have maattet skille sig ved paa Grund af Gjæld. Se Etatsraad 
Johan Monrad’s og Notarius publicus Rasmus Æreboe’s Autobiographier, 
udg. ved J. G. Burman Becker, S. 60—61, og Ljunggren, Skån
ska Herregårdar 3 Bd., under Håckeberga, og Tillæget Nr. 26.

’) Det Torup, her er Tale om, maa være Øster Torup i Albo Herred, som 
i sin Tid havde tilhørt Jokum Bek, men af ham var bleven pantsat 
til hans Svigermoder Barbara Vittrup. Denne havde igjen ved 
Gavebrev af 12te Februar 1653 skjænket det til Jokum Beks Børn »så
som oforytterlig och oforpantbar egendom« (Ljunggren, Sk. Herre
gårdar 5 Bd. under Christinehof). I Slutningen af Aarhundredet 
var imidlertid Gavebrevet forkommet (det gjenfandtes først 1719), og
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att vdløCe de andre Søskinde, saa kunde aff ded Goedz runde- 
ligen leffwis foruden anden indkomst; sendte mig Skrifftlig 
vd-drag aff Swensk Low-Bogen, gaffwe goedz angaaende. leg 
swarte, att Dansk Low i ded fald war den samme, meente oc, 
att Swensk Low kom offwereens med den Danske Low i ded, 
att naar Børnene gik wed derris Faders ArfT, att de da oc 
gik wed derris Faders Giæld; om de betalte den med Gaffwe 
Goedz eller anded, war lige meget for Creditoreme, som wifle- 
ligen lagde haand der paa. leg haffwer aldrig hørt min Daat- 
ter eller den gamle Haagen næffne den Niels Skytte*), att hånd 
haffde noget i Stræffboen [sic] att pretendere, oc skulle ieg 
meene, att ded er en fingeret Giæld for att rædde dennem ded. 
leg confirmeris oc nogenledis i den meening, i ded att min 
Daatter skreff mig om samme tiider, som denne Dom paa 
Torups Goedz kunde wære hinder witterlig, att derris Creditorer 
dog icke gandske skulle see derris lyst paa dennem oc ruinere
dennem, wille ieg nu ickun sige goed for 3 eller 4 tusinde
Rdr. Dette wille hånd som en Wen beholde hoes sig.

Med forrige Post bekom ieg ingen Skriffwelse fra min Daat
ter, men Posten for den Skreff hun meget ont om Eders Sø
ster, Att hun oc Bartholin haffde talt Spottelig om Dennem 
for Berg-Retten; henders wreede war meget stoer. leg swarte, 
att ieg icke formeente, att Anna Sperlings selff kom for Retten, 
effterdi hun haffde Bartholin som en Procurator; haffde Barth. 
sagt noget v-forswarligt oc vtilbørligt, saa burte hånd derfor 
staa til rette. In summa, alt gaar forlaaren, so wir sehen vns 
ein arm leben. Skal ieg affleffwe derris total ruin, saa er ded 
mig ded tyngeste, thi der seer ieg ingen rædning i. Gud kand 

’) leg wed icke, om hånd er Gustaf Skyttis Brodér1).

dette gjorde, at Torup en Tidlang kom til at spille en Rolle i Lave 
Beks Pengeomsætninger.

*) Ved Niels Skytte menes formodentlig N. Sk. til Sinclairsholm, en 
Gaard, som i sin Tid havde tilhørt Jokum Bek. Han havde ingen Brødre. 
»Gustaf Skytte« er uden Tvivl den Carl Gustaf Sk., som i en senere 
Tid blev Vice-Gouverneur i Skaane, Friherre og General i Infanteriet. 
Han var gift med en af Ebbe Ulfeldts Døttre, Anne Cathrine U. 
(se Ljunggren, Sk. Herregårdar 3 og 5 Bd., under Sinclairsholm 
og Råbbelof).
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meere, end wii kandforstaa; hannem befalet, med et lycksaligt 
Aars helsen fra min Daatter. (eg forbliffwer

Høytær[e]t Kongl. Raad 
Hands til tienneste 

wellwillie 
L. C. G.

Udskrift: A Monsieur 
Monsieur Otto Sperling, 

Conseillier et Professeur dans 
VAcademie Royale 

à
Copenhague1).

En Syns- og Taxationsforretning over Maribo Kloster fra Aar 1695.

Litr. A.
HøiEdle og Welbaarne, WelEdle og Welbyrdige Herrer.

Effter de Høibydende Herrers høitærede skrifuelBe dend 
15. Hujus till mig og Amptsforwaldteren Friderich Suhr, An- 
gaaende Marrieboe Closters biugnings besigtelse, som dend nu 
forrefindes, der tilliggende hauger og Fiskerie, Høibaarne Frø- 
chen Eleonora Christina Residerer udi og i brug hafuer, samme 
tillige med Rettens betienterne at besigtige og taxer e, huad 
ded kunde Estimeris for, Saa hafuer ieg med beml Amptsforwal- 
teren, Herritzfogden og Tingskrifueren waaren der paa stedet, 
ommeldte Marrieboe Closter bygning, hauger og Fiskeri taget 
udj Aasiun, Samme effter befindende worderit, som her ind-

*) Brevet er uden Dato, men af Sperlings Titulatur som ogsaa af Yttrin- 
gerne om Bartholin og Anna Sperling fremgaar det, at det er skrevet 
senere end det nærmest foregaaende Brev, om end ikke meget senere. 
De gjensidige Nytaarshilsener gjør det sandsynligt, at det er skrevet i 
Januar Maaned, og da rimeligvis i Januar 1693.
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lagte underskrefne Project wiidere forclarer, Huorpaa mig Re
ferer. Nest Gudz beskiermelfie og all Prosperitete ønske er ieg 
stetze

De HøiEdle og Welbaarne 
welEdle og Welbyrdige 

Herrers
Aallhollm Slot d. 26. Tienstskyldigste og

luny 1695. Beretwilligste
Tienner

E. Reichav.

Litr. B.
Effter de Kongl. Høibetroede Deputerede udj Cammer Col

legio Deris Messive dend 15^G lunij indewærende Aar til mig 
Georg Erenst von Reichou, Amptmand ofuer Aallhollmb og 
Marriboe Ampter, og Amptsforwaldter Friderich Suhr Samme- 
stedz, Anlangende Marrieboe Cloesters biugnings besigtelse til
lige med Rettens betiendte, detz tilleg af Haufuer og Fiskerier 
At Tax er e effter detz wærdj, Da hafuer wi underschrefne Dato 
werrit paa Aastedet og ommeldte biugning, i huad tilistand det 
nu forrefandtis, besigtiget og detz tilleg, som her effter Spe
cialiter anføris, forrefunden.

1.
Waan-HuuBet 11 Fag af bran-muur1), tagt med teigl, me-

Efter hele Sammenhængen maa det have været dette Hus, hvori Leo* 
nora Christina boede, altsaa det saakaldte »Nykloster« (se S. 223 Anm.). 
Naar Synsforretningens Beskrivelse saavel af denne som af de an
dre Bygninger paa Klostret og af deres gjensidige Beliggenhed er no
get vanskelig at bringe i fuldkommen Overensstemmelse med Tegningen 
i Res en s Atlas (gjentaget i Afbildningerne til Trap's Statist.-topogr. 
Beskrivelse af Danmark), da beror dette uden Tvivl for en stor Del 
derpaa, at den nævnte Tegning ikke er nøjagtig, hvad der særlig vides med 
temmelig Sikkerhed for»Nyklosters • Vedkommende (seKallRasmussen, 
Musse Herred S. 377). Paafaldende bliver det dog, at der i Synsfor
retningen, som dog aabenbart omfatter alle Klostrets Bygninger, ikke 
findes nogen tydelig Betegnelse af det gamle M u n k e kloster. eller ret
tere, at den eneste i Aktstykket nævnte Lokalitet, som efter sin Belig
genhed kan antages at skulle betegne hin Bygning, er det under § 6 
omtalte Portrum paa 2 Fag med hosliggende Folkekammer paa 2 Fag,
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git forfalden paa Muur-werchet og tag; wed dend Nordre siide 
tilsat 2 Halfue Fag af Tømmer weroh til et Cammer.

2.
Paa dend Søndre siide af samme Huus 5 Halfue Fag af 

Tømmer og Muur-werch til et Seng Cammer, tagt med teigl, 
megit brøstfeldig ofuer alt, derved En liden urtebaufue.

3.
Westen op til waan-HuuCet og Seng-Cammerit 10 Fag 

gammel Huus, tagt med teigl, til brøgers, Kiøchen og Farboer
stue; Noch til samme Huus till dend westre gaufl En liden 
gammell forfalden indbiugt af 3 Fag.

4.
Østen for Vaan-HuuBet Et lidet gi. forfalden bran-muuret 

Huus, derudj 2^ Cammer med en skorsteen.

5.
Sønden i Gaarden En gammell Korn Lade, tagt med Halm, 

af 9 Fag, derwed en Abel Haufue med GI. frugt træer, kaldes 
brøder hafuen.

6.
Østen for samme Korn lade En Heste stald, tagt med 

Halm, derhos et port Rum 2 fag, nest wed Folchenis Cammer 
2 fag, derwed 4™ fag til en Koe stald, tagt med Halm, gandske 
forfalden.

7.
Norden for Closterit wed Kirchen ligger en Abel Haufue

hvortil mulig endnu maa henregnes Kostalden paa 4 Fag! Thi Munke
klostret havde jo, som allerede anført (S. 223 Anm.), ganske kort i 
Forvejen været'Sognepræstens Bolig, og selv om man vil antage, at der 
efterhaanden var gaaet saa meget Forfald paa Bygningen, at man efter 
Præstens Bortflytning har fundet den mere skikket til Ophold for Dyr 
end for Mennesker, bliver dog den Mærkelighed tilbage, at den samme 
Bygning 1713 igjen toges i Brug som Præstebolig (se Kali Rasmussen 
a. St. 254, jvfr. S. 263 og 270). — Ogsaa det, at Søsterhaven i g 7 be
tegnes som liggende »Norden for Klostret ved Kirken«, synes for 
saavidt at være temmelig paafaldende, som man i denne Sammenstil
ling nærmest maatte antage, at der ved »Klostret« mentes Klostrets 
• Vaanhus«, altsaa Nykloster. Dog var det jo tænkeligt, at Udtrykket her 
netop gjælder det gamle Munkekloster, og i saa Fald er Stedangivelsen, 
om end ikke fuldkommen nøjagtig, saa dog forstaaelig.
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med GI. frugt træer, kaldis Syster Haufuer [sic], derudj en li
den plandte Haufue med nogle frugt træer og wiin-Rancher.

Fiskeriet angaaende, da, effterdj det ichon falder paa for
toget, med Ruufier og deslige smaa Redskab, som mesten med 
Roer og u-Krut er forwoxfien og ej megit brugeligt, kunde 
iche eragtes for nogit.

For anførte Biugninger med deds her for indførte forcla- 
ring og tilleg, som wi besigtiget hafuer, eragtes paa best og 
Retteste maade i det høieste at kunde Tareres, effterdj det er 
gammell forfalden og en inregulier Biugning, høiere end [sic] 
for 400 Rixdr. in alles, Siger Fiire Hundrede Rixdaller. Huil- 
chet wj Egen Hendig hermed Testerer.

Marriboe dend 21. Iunij 1695.
E. Reicliav.

F. Suhr. Hans Wulfflen. lørgen Hysel.
Birck[efoged?J lacoblJen


