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Historiske efterretninger om Gørding herred
af O. Nielsen.

Første Afdeling.
Det nuværende Gørding herred.

Gørding herred hører ikke til de ældgamle herreder, hvis
oprindelse er lige så gammel som det danske folks; vi véd
nemlig, at det 1231 var en del af Malt herred, men at det
inden århundredets udgang var fremstået som et særeget rets
område; dette ses bl. a. af herredets segl, der forestiller en
rytter i rustning med spyd, ti hjelmens udseende hører netop
det 13. århundrede til, ligesom omskriften i randen ej heller
kan være yngre end omtrent 1300; der står: secretum Gyringhæreth1). Signetet findes nu i oldnordisk museum og er for
en del år siden fundet i Ribe; det er afbildet i Stephens the
oldnorthern runic monuments s. 56. 1 dokumenter nævnes
Gyringhæræth også omtrent 1291.
Herredets tingsted var først i Tinglund ris på Sønder Gørd
ing hede; det ses også, at de fleste herredsfogder har bot i
Gørding sogn. Således var Povl Grumsen i Ilsted det 1548,
og han fik 20. maj 1557 kgl. Brev på den gård han der be
bor kvit og fri for al landgilde, dog så at han holder den i
god hævd og bygning og er vor lensmand på Riberhus hørig
og lydig2). Fredrik herredsfoged bode i Starrup, da hans datter
Katrine 29. juni 1595 blev gift med mag. Povl Andersen.
x) Bogstaverne har den ejendommelighed, der næppe findes efter det 13.
årh*, at y og æ betegnes ved v og e med streg igennem. En lignende
hjelm findes i O. Bioms afh. om kongespejlets alder i årbøger f. nord,
oldk. 1867 s. 101 fra første halvdel af 13de årh.; mandens hele ud
styrelse tyder hen på det 13. årh.
8) R. o. a. L. VI. 397.
Danske Samlinger,
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Hans efterfølger Søren Jensen Bramming, en præstesøn fra
Bramming, bode i Høde og var saa uheldig ved et majgilde i
Ribe 1598 at dræbe rådmand Anders Sørensen Klyn, hvorover
han blev dømt fredløs og først efter mange forhandlinger med
den dræbtes arvinger og mod udbetalingen af en stor bøde
1604 fik sin fred igen af kongen1), 1538 nævnes Thomas
Pedersen i Darum og 1546 var Karl Hansen i Lille Darum her
redsfoged; 29. marts 1602 blev en mand af samme Navn som
den sidste udnævnt dertil. Det var vel på tinget i Tinglund ris, at
troldkvinden Abellone Klavsdatter, der efter Hegelunds Almanakker
10 dec. 1610 brændtes på Gørding herredsting, led sin straf.
I Riberhus lens regnskab 1562—63 omtales, at lensmanden
Erik Rud gav Jes Smed herredsfoged i Gørding herred 1500
sten til et hus, som kgl. majestæts folk skal herberge udi,
når de kommer til ham; men man ser ikke, hvor han bode.
Tingstedet var vist endnu dengang en plads under åben himmel
begrænset af 4 store sten; imellem disse anbragtes bænke,
hvad enten disse hvilede paa hjørnestenene med enderne eller
lå ovenpå mindre sten imellem dem; disse bænke kaldtes ting
stokke eller tingskamler. 1 almindelighed var det vist først i
det 17de årh. at der byggedes tinghuse, skønt der dog enkelte
steder har været sådanne til visse tider; således er et tings
vidne af 1522 udstædt på Skadst herreds rådhus3), skønt det
ellers bestemt vides, at dette herred holdt ting rum tid for
1637 og igen fra 1657 til 1688 under åben himmel; det er
egenlig først efter reskript af 13. marts 1688 at tinghuse blev
almindelige. 16. dec. 1684 lagdes Malt og Gørding herreder
sammen under 1 ting, efterat de siden 1670 havde havt fæl
les herredsskriver ligesom også 1 år fælles herredsfoged.
Formodenlig er det da, at tinget er henlagt til Sønder Lovrup
i Gørding sogn, hvor tinghusets sted endnu vises. 1737 for
enedes de med Skadst herred og 10 år efter indgav herreds
fogden Søren Bjerrum ansøgning til kongen, hvori det hedder,
at Skadst herred intet tinghus havde eller havde havt i mange
år og at tinget holdtes i et bondehus; at Gørding-Malt herreders
*) Se Kinch i Saml, til jydsk hist, og topog. I. 258—77.
*) 1. juli 1544 nævnes justehus som kaldes fogedbolig i Sallingherred
(danske selskabs papirer).
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tinghus var ganske brøstfældigt, hvorfor han søgte om at et
fælles tinghus måtte opføres ved Gjestbro i Vejrup sogn i
skællet mellem begge herreder, hvorved der er 2 byer liggende,
hvorved de tingsøgende, om de måtte blive natten over, som
ofte kan ske, kan få lejlighed for sig selv og heste; 10. feb.
1747 bevilgedes dette, hvorpå det nuværende Lille Endrup blev
tinghus. 28. feb. 1811 blev Gørding-Malt herredsting, efterat
Skadst herred var skilt fra år 1800, flyttet til Jærnvedlund, der
fra 1814 til Hulvad, 1829 til Vejrup kro og 1845 til Holsted.
Ved bekendtgørelse fra Justitsministeriet 24. maj 1859 be
stemtes, at Darum, Hundrup, Jærnved og den del af Vilslev
sogn, der ikke hidtil hørte under Riberhus birk, skulde hen
lægges til dette birk, der fik navn af Ribe herred, og at Tøm
merby og Terpager, der i retslig henseende hidtil havde hørt
til Gørding herred, skulde henlægges under Skadst herred.
Derved er det nuværende Gørding herred indskrænket til de 4
sogne, Gørding, Vejrup, Åstrup og Bramming.
I grevens fejde, der endte så ulykkeligt for de jydske
bønder, deltog også dette herred, hvorved de selvejere, der
ikke kunde bevise at de ikke havde været med, tabte deres
ejendomsret til fordel for kronen og blev dennes fæster.e.
Endnu så længe efter som 1545 kunde herredets selvejere ikke
fatte denne store overgang i deres stilling, hvorfor der udstædtes et åbent brev til dem, at efterat kongen havde tilskrevet
og befalet lensmanden på Riberhus Klavs Sehested at tilsige
dem at de skulde rette sig efter at fæste deres gods, som
andre bønder udi de andre oprørske herreder gjort have, og
de det endnu ej gjort have, men sidde så godt og fortrykke
sig dermed, at de det endnu gøre, så fremt de samme gods
nyde ville, og hvis de det ikke straks gøre, da skal forskrevne
Klavs Sehested befaling og fuldmagt have dem at forfølge til
herredsting med hærværk og vold efter loven1). Det varede
dog en stund, inden de kunde finde sig i hoveriet til kongens
gårde, ti 9. juni 1559 fik kronens tjenere i Skadst og Gørding
herreder kgl. brev, »»hvorledes at i eder fortrykke og vil ikke
arbejde til vor gård Segeberg udenfor vor købstad Ribe, ti
byde vi eder at rette eder efter vor lensmands befaling p‘å
*) D. Mag. 4 Række.
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Riberhus at arbejde til forskrevne vor gård Segeberg med
møgægt, pløjning og andet høstarbejde, som andre vore og
kronens tjenere gøre til vore og kronens slotte og gårde her
udi riget«1).
Nogle af kronens enge til Riberhus, der var omgivne med
diger, hed 1583 Gørding herreds lav og andre Skadst herreds
lav2) (sandsynligvis eftersom det var det ene eller andet
herred pålagt at slå dem). 9. nov. 1583 fik bønderne i Skadst,
Gørding og Vester herred foruden deres eget arbejde ved Riberhuses høslet tillige det der var pålagt bønderne i Ballum
birk, der var fritagne derfor8).
Også andre byrder pålagdes dem, som når bønder, kronens
tjenere og kapitlets tjenere, i Skadst og Gørding herred 1548
fik kgl. befaling til at age 1 læs ved og 1 læs strøelse til Riber
hus, når og hvor Klavs Sehested dem tilsiger4). Efterhånden
afhændede kongerne godset her og ved avktionen over Riber
hus ladegårds gods 1741 var her intet tilbage.
Gørding sogn.

Sognet har navn af byen Gørding, hvis navn, der i det
14. årh. skrives Gyringh og Gøringh5), udledes af Mandsnavnet
Gyrdr og vang (eller eng); af samme oprindelse er de i Hol
sted sogn, men nær ved dette sogns skæl liggende gårde
Gørklint. Sognet gennemstrømmes af 2 åer, der senere forener
sig ved Bramming og falder i Sneum å; den nordligste af disse,
først kaldet Holsted siden Gørding å, frembyder flere maleriske
udsigter med sine høje, bratte, ofte kratbegrode skrænter.
Af oldtidslevninger findes ved Ilsted 20 gravhøje, af hvilke
den paa grænsen af Hundrup mark hedder Tinghøj, ved Bøle
13, hvilke sidste dog er slemt medtagne af ukyndige skatte
gravere.
På Heslund mark findes flere høje, af hvilke en
har indeholdt broncesager; den vestligste med en spids sten
på toppen er markskæl med Bramming sogn, den østligste
kaldes Troldhøj. Ved S. Lovrup findes nogle enkelte, men her er
*) Teg. o. a. L. VI 96. ’) J. Teg. II 427. *) J. Reg. III 562. 4) Teg.
o. a. L. II.
5) Den nuværende udtale er Gørring, ikke Gjørring, hvorfor der ingen
grund er tilF selv efter en ældre retskrivnings regler, at skrive Gjørding.
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en anden gammel mærkelighed; ude i heden, der tilhører sogne
foged Anders Bendixens gård, findes en stor mængde lave jordvolde,
forinden fyldte med kampesten, der i et par agerbreders afstand fra
hinanden går fra vest til øst, de nordligste dog gående lidt i
nordøst, de sydligste lidt i sydøst, enkelte steder er tværvolde.
I hvilket øjemed disse er opførte,, kan ikke siges, men lignende
findes ved Borre i Ål sogn, ved Måstrup i Mosbjerg sogn og
på den tilstødende Bindslev hede i Uggerby sogn, på Skens og
Tolstrup heder i Horns herred, og Vostrup hede i Lønborg
sogn, Nørre Home herred1). At dette på en eller anden måde
har stået i forbindelse med den hedenske gudsdyrkelse og
rettergang, kan man vistnok antage.
Byer og gårde:

Gørding. Langs åen, der deler byen i Nørre og
Sønder Gørding, findes endnu enkelte små lunde og krat,
der frembyder flere smukke partier. Deraf har også Gør
ding lund sit navn. Navnlig har man en smuk udsigt
fra præstegårdens have mod krattet Simberris. Paa Sønder
Gørding hede er krattet Tinglund ris, og endnu i det 17. årh.
var i den østlige del af dens mark en skov, hvilket ses af et
sandemænds tov om markskællet af 5. juni 1615. Sandemændene begyndte »nede ved Gørding å, der kastede vi en
sten udi åen langs østen for Gørding skov, imellem Gørding
mark og Lovrup mark, og derfra op ad en gammel hederøgel
vesten en gammel digeende sønden for Lovrup møllevej imellem
Gørding mark og Lovrup mark, og derfra og ned til Engsnap
vesten ved enggroben ved præstens eng, der satte vi en sten
imellem Gørding mark og Lovrup mark og Fornager mark, og siden
vester på ned i Kalkjær og der satte vi en sten imellem Gørding
mark og Fornager mark og så derfra og vester på til en stor grå
sten norden Fornager kirkevej, som er altid kaldt for gammelt
skæl, og derfra og synder på ned til Hvirelhoed, der kastede
vi en sten udi en pladsk udi mosen mellem Gørding mark og
Fornager mark og synder op ad heden vesten ved Tingvej, der
satte vi en sten imellem Gørding mark og Fornager mark og
Tange mark og Bøle mark, og så vester på til mosen og for*) Meddelt af her gårdejer Gårboe og her landmåler P. Fløe.
de på Bindslev hede dog fra en senere tid.

Måske er
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fulgte mosen hen imellem Gørding mark og Bøle mark og
vester på over Flaskebjerg og til en stor grå sten vesten Bøle
kirkevej imellem Gørding mark og Bøle mark.
Gørding mølle var mølle til Bramming, dog først til Vardho.
I Nørre Gørding var 1683 2 hele, 2 halve gårde, 2 bol
og 4 gadehuse; i Sønder Gørding 2 hele, 2 halve gårde, 3
bol, hvoraf det ene var øde og brugtes af mølleren. Der var
da i bymarken 19 »fald« jorder, der ikke havde navn af visse
tægter eller vange, men der brugtes deraf om året, hvad der
bedst syntes tjenligt. Af disse marker kan her nævnes: Vesterlundagre, Båslundagre, Hommelundsagre, Rishøjagre, Bregne
agre, Lundsagre, Skovvejblokagre, Skovvejagre, Tinglund, Ene
bærlund, næsten alle vidner om den store skov, der har ligget
ved byen. Om møllen hedder det, at den havde 1 kværn og
1 hjul, møllestenen var brækket midt over, møllehuset og
hjulet meget brøstfældige. Den kunde ikke altid male, fordi
der undertiden fattedes vand og undertiden var for meget. Der
fangedes fisk i åen til husbehov i et lille »tågergarn«.
1335 nævnes Tyge Eskilsen i Gøringh, der skulde udrede
årlig til Ribe domkapitel 1 øre korn (30 skp. rug) for Alke
Jakobs sjælemesse. At Ribe kapitel havde en gård her, ses
af følgende tingsvidner af 1500 og 1512.
Alle men thette breff se eller høre helse xvij Per Nielsson foghet pa
Gøringhærets thingh, Lawe Jensson foghet pa Riperhws, Grwmi Persson,
Thames Nielsson, Osther Jensson ok Seuerin Karlsson ewindeligh meth gud
ok kwngøre for alle, ath aar effther gudz byrdh md pa sancti Ambrosii dag li
wor skicket for oss ok for manghe dandemen beskeden man Hans Tuisson
pa Gøringhærets thingh, hwilkhen som loglighe esskede ok feck eth vwildigh
things withne aff viij dande men, som wore Grwmi Persson, Thames Niels
son, Acer Jensson, Nis Christhensson, Osther Jensson, Jes Røød, Seuerin
Karlsson ok Anders Lasson, hwilke fornefnde viij dande men wunne alle
endrectheligh pa theres gode tro, siel ok sandhen, ath the neruerendis hoss
wore pa fornefnde thingh, sowe ok hørde ok wor them fulwittherligt, thet
fornefnde Hans Tuisson i Gøringh meth herskaps jaa ok fulbwrdh aff Riperhws for eth ewighe magheskifft wedherlagde hedherligh man her Hennicke Saxen canich i Ripe til hans canickedom een agher søndhen pa Gø
ringh mark, som kaldes Kirkagher, ok ther til eth las engh omsteneth i
Katsnaps siigh, meth eth stycke engh, som fornefnde her Hennickes
thiener ok Hans Thuisson forscrefne til thenne dag haffue brwghet til felles
liggendis vesther i Krogemade, ok kendes fornefnde Hans Tuisson sigh
enghen deel athaffue effther thenne dagh i fornefnde agher ok too stycke
enghe i nogher made. Tilbindher ieck migh osv. Til ydhermere forwaringh ok stadfestelse henghe wij wore inthseigle nedhen for thette breff
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meth fornefnde Hans Tuissons inthseigle. Giffnet aar, dagh ok stedt som
forescreffuet standher.
(Ribe kapitels breve nr. 438. Af seglene fattes nr. 5 og 6.)

Alle mendh thette bref sier, hør eller lesser helssæ vij Jes Clausen
herrisfoget och thingholler po Gøringhærets tingb, Grome Persen, Jens
Terkilsen, Seueren Karlsen oc Jens Moltisen ewinneligh meth gudh. Konnægør vij meth thette worth obne bréf, ath aar efther gusbørdt mdxij po
dreghtingh wor skicket for ossæ oc for manne danemen thenne brefwissere
beskeen swen Andhers Pugh oc lofligh bedis oc feck en vieliigh (!) tingsvinne po hiedherligh mans veghen her Cristhen Andhersen canek i Ribe,
hwilken tingsvinne han feck af viij danne men som wore (her nævnes 8
mænd), tesse forscrefne viij danemen endrectelligh wonnæ po thieres gode
tro oc sandhen, ath thennqm fultvetherlicth wor, thet herre Henick, som
wor canick i Ribe, han giordh laghøfdh po Per Andhersens gordh i
Gøringh oc po alle then retthehiedh, som hør til then gordh anthen søndhen
vedh aa eller norden aa, som tha til logh af retthe^ som ertofth, bygesteth,
agher oc engh, skof oc mark, kiere oc mossæ, forth oc fellof, flskewandh
oc feganth(!), inthet vntaghen af gorssens retthehieth, hor som thett
logh po Gøringh mark eller i herret, ath thi so wonnæ for ossæ, thet winne
vij framdiels meth wore ingzegel hengendes nedhen for thette worth obne
bref.
(Ribe kapitels breve nr. 481. 5 segl hænger under).

Bjerndrup. Dette navn udledes vistnok af mandsnavnet
Bjarne, der gik over til Bjerne. 1384 pantsatte væbner Jakob
Esbernsen til erkedegn Tue i Ribe for 23 # lybsk sit gods i
Gyrynghæreth i sognene Jærnwi, Gyryng og Hoghndorp og
nogle ejendomme i Skastethæreth i Faaburgh og Jærn sogn.
Året efter lånte han 80 # lybsk mere på samme gods, der nu
nærmere betegnes som liggende i Byerndrop, hvorpå bode Asser
Quist, Åge Brun og Niels Brun og i Ygylstath (Ilsted), hvori bode
1 bonde1). Dette gods i Bjerndrup kom siden til Ribe dom
kapitel. 1488 udstædtes et sognevidne i Gørding kirke, at Jes
Gris i Varde udsagde, at han kunde mindes i 50 år og mere,
at 4 agre i Bjerndrup østen for Gørding præsts jord havde
ligget til samme gård som Nis Vidissen da ibode og tilhørt Ribe
domkirke2). Dette lyder således:
Alle men thette breff sse eller høre lesses hielsse wij Niels Jensson soghen
presth i Gøringh, Jess Nielson i Gøringh, Therkill Mattisson i Bøle, Grummy
Persson i llsteth, Hanss Wydisson ratman i Ribe och Niels Persson soghendeghen

’) Ribe kapitels breve 100, 104. I dette sidste pantebrev kaldes Hundrup
ikke Hoghndrop men Haauinthorp og i udskriften Haauinghtorpp.
2) Ribe kapitels breve 389.
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i Jeruwyth ewinneligh meth gwd. Kwngiøre wy alle men meth thette wore(!)
obne breff, ath aar efther gwts børdh med lxxx viij søndagh nest for saneti
Olawy dagh wor skekket for oss i Gøringh kirky beskeen man Niss Vidisson
i Bierdrop (!), for (!) kalleth too danne men som wor Per Persson i Oygh
och Jess Lasson i thet samesteth, hwilkke ther fram ginghe och wonne po
theres tro och rette sandhe, ath Jess Gryss i Wardhe han sadhe for them
syn retthe tro och sande, ath hanum kwnne mynness i 1 aar och mere.
Tha haver thet wereth hanum fwlwittherlicth ath ty iiij agher som liggher
i Bierdrop østen fra Gøringh presth gord aager och skødher andhen endher (!)
nøør och andhen endher søndher po Niss Vydissons ladhe, ty same agher
hawer lygen til then same gord som Nis Vidisson nv i boer, och hawer thet
same gotz leyen til wor Fruæ domkirky i Ribe och alder Jess Griiss hafde
hørd, at nogher man hafde gywen ther last o po i nogher madher; ydhermere sade och woen Knvdh Tøgson i Bierdrop i Gøringh kirky for soghen
prest och menigh soghen folk, som tha til stede wor, ath so lenge som
hanum kwnne mynness,. tha hawer ty same forscrefifne iiij leyen til then
same gord, som Niss Vidisson nv i boer och i feste hawer afif capittell i
Ribe po wor Fruæ domkirky weghen, och aldry han hafde hørd ath nogher
man hafde gywen ther last opo i nogher made. Ther opo esketh Niss
Vidisson eth vvilligh soghen winne afif xij danne men, som war (derpå
nævnes 12 mænd, der vidnede at de havde aldrig andet hørt eller spurt). Jn
cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum vt supra.
(Orig. på perg. blandt Ribe kapitels breve nr. 389. De 4 første segl
hænger under).

1493 toges tingsvidne om en mark, at den har været
brugt til Byerndrop by som anden gribsjord fællig i så måde,
at kirkens tjenere og andre mænds tjenere, som bor i forskrevne
Byerndrop, har den jord brugt og en stor del opbrudt af hede
og aldrig de har hørt eller spurt, at nogen har givet last
eller kære på kirkens tjenere for forskrevne jord i nogen måde
enten til tinge eller sognestevne, førend nu for 2 år siden
Peder Smed gav der kære på på Iver Ériksens vegne, og har
forskrevne Bøwelundh mark været brugt ulastet og ukæret til
kirkens gård, som Nis Videsen nu ibor, i 30 år og mere1).
1551—53 var der retstrætte om tilliggendet til gårdene
her. Således toges tingsvidne om, at en mand havde 3 agre
mere i Nørremark end de andre grander efter deres otting og
at hans søndre lade stod udenfor det gamle toftedige. Han
fik nu udlæg af jord til sin toft, men da de herremænd, der
ejede byen, nemlig Iver Juel til Stubbergård, Jens Juel til Hesselmed, fru Karen Skovgård til Vardho, var misfornøjede med
jordtilligendet til gårdene, bestemtes det ved en landstings’) Ribe kapitels breve 403.
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dom 9. maj 1551, at byen skulde rebes. Hartvig Skram
til Dejbjerglund og Kristoffer Munk til Krogsgård udstædte
et brev 12. nov. 1552, at de var ombedne at ride til
Vardho og tale med fru Karen, om hun vilde give sit ja og
samtykke på sine børns vegne, at Jens Juel til Hesselmed måtte
få et halvt reb både i ager og eng til det øde byggested,
som han havde i Bøvlund, hvortil hun svarede, at dersom det
kunde og måtte blive til vilje og venskab, da vilde hun det
samtykke; siden da de rebede marken, kastede de et helt reb
på 16 favn til hver fuld gård både i ager og eng og et halvt
reb på 8 favn til det øde byggested, dog undtoges stuv, ornum
og særkøb. Fru Karen klagede imidlertid til landstinget og en
dom af 28. jan. 1553 udsagde, at sandemændene skulde til
tales, fordi de ikke havde »gjort deres tov fuldt«, det er rebet
retfærdigt. Derpå undersøgtes de gamle skæl og byen rebedes
på ny på samme måde som tidligere. Jens Juels enke Vibeke
Lunge havde givet samtykke til at Bøvlund kom under reb på
den betingelse, at den skulde have Vs gårdseje i Bjerndrup
by og hendes andre 3 gårde der skulde være lige store.
Bøvlund, om hvilken denne retstrætte fornemlig drejede
sig, er formodenlig fra nu af regnet som en særegen gård i
Bjerndrup, medens det oprindelig har været et stuv eller sær
køb, der ikke havde fællig med denne by. Et tingsvidne af
22. otk. 1552 udsagde også, at Ribe kapitel aldrig havde givet
last eller kære på Bøvlund mark eller kendt sig at have lod,
del eller rettighed deri, førend nu en mand i Bjerndrup gjorde
fordring derpå. Navnet Bøvlund som nogen gård forsvandt
efter denne tid, men navnet bevares, idet den store hede, der
ligger imellem Bjerndrup, Holsted, Tvile og Vejrup, endnu
kaldes Bjøvlund hede; det synes således som Bjøvlund engang
ikke har været noget ubetydeligt sted og at der i alle fald en
gang har stået en lund her.
1547 nævnes Lindknud ager, der vist også lå i Bjerndrup.
I Bjerndrup var 1683 41/s gård og 2 gadehuse; marken
var delt i 7 tægter, hvoraf 1 hed Langtrynetægt.
Nørre og Sønder Lovrup. Navnet udledes vist af et
mandsnavn Loke eller Loge; i det 15. årh. nævnes således en
Laurens Lokson i Jandrup1). 1651 beskrives byen således:
Ribe Oldemoder 50.
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der var en gård, hvorpå 5 beboere, dertil hørte 12 skar jord,
1 gård, hvorpå 4 beboere, dertil 12 skar, 1/<8 g. dertil 6 skar,
1 g. med 5 beboere, dertil 18 skar, 2 halve gårde, hvortil 12
skar. Denne inddeling i skar, der også forekommer i Vilslev,
er vistnok en forholdsbetegnelse med hensyn til hver gårds
del i de forskellige marker1). Af byens 14 tægter, der nævnes
1683, kan mærkes Brødtægt, Høgemark, Grydevang, Lundetægt, Bjøvlundagre, Kjællingtægt.
Heslund betyder ikke Hessellund men skreves tidligere
Hæsælund; 1331 døde nemlig hr. Truls Splittaf, der for sin
Sjælemesse gav til Ribe domkapitel cn grund med et hus i
Hæsælund i Gøringh sogn2).
Denne gård tilhørte kapitlet
endnu 1530.
Her var 1683 kun 3 boliger, af hvilke 1 brugtes under
Gørdinglund.
Ajke udtales Åjg, skrives 1488 Oygh. Dette navn må
være stærkt sammentrukket og forudsætter en ældre form Adig,
der formodenlig atter er udgået af Attæwik, Manden Attes vig;
på samme måde hed Frøjk i Måbjerg sogn 1418 Froydevigh.
1683 var her 2 hele og 3 halve gårde. 8 tægter, hvoraf
Bavnetægt, Vråagertægt og Grønhøjtægt.
Høde, af hvilken Sønder Høde hører til Bramming sogn;
bækken, der skiller dem ad, hed 1683 Høde bæk. 1378 pant
satte Lavrens Valdemarsen til provsten i Varde syssel Tue for
6 $ lybsk sit gods i Høthe i Gøringh sogn8). Denne gav ved
sin død 1387 til Ribe domkirkes bygningsfond samme gård i
Høøthæ4). 1683 var her 1 gård; i bækken fangedes da med
små ruser aborrer, skaller, gedder og ål.
Ilsted. 1387 testamenterede erkedegn Tue til Ribe dom
kapitel for sin sjælemesse 1 gård i Ygylstet5). Han havde
1384 og 1385 fået den i pant af væbner Jacob Esbernsen (se
foran s. 7). Her var 1683 6 halve gårde og 1 bol og 4 gade-

2) Jfr. D. Atlas V. 690. I diplomat, i geh. ark. findes et tingsvidne fra Lis
bjerg herred af 27. sept. 1446, »at Morten Jensen han svor selv tolfte
sin Moder 1/3 til af 25 furer over al Lyndu (Linå, Todbjerg sogn) mark
til Per Bundes gård i Kraghberg. Dette er et andet lignende jordmål.
«) SRD. V. 552.
3) Ribe kapitels breve nr. 92.
4) SRD. V. 550. 5) SRD. V. 550.
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huse. Blandt de 8 tægter nævnes her: Vakkerbjerg-, Avridsager-, Pughøl-, Vindesager* og Ludse-tægt.
Bøle. Navnet betyder et lille bol. 1 Sønderbøle var
1683 3 halve gårde og en stuvjord, der tilhørte Ribe kapitel
og sagdes at have været en særegen bolsjord. Blandt de 9
tægter nævnes Egebjergtægt, Ristægt, Lundekildetægt og Trem*
melhøjtægt. I Nørrebøle var 21/« gårde og 1 hus; 8 tægter,
hvoraf Nylunds-, Gjørlunds, Avreds- og Blåbjerg-tægt.
Tange. Dette navn skreves i ældre Tid Tunge ogTonge;
den nuværende jydske udtale kan ligeså godt udledes af Tunge
som af Tange. At Tunge er det rette, ses af beliggenheden,
idet bymarken ligger imellem 2 sammenløbende vandløb og
ligesom i form af en tunge; en tange er jo et smalt stykke
land, der forbinder 2 større stykker; altså bør navnet skrives
Tunge, hvilket også er den ældre retskrivning for de mange
andre lige lydende jydske stednavne.
Her var 1683 2 helgårde, hvis mark var delt i 7 tægter,
hvoraf Bollerager, Tøngrisager og Bolbrotægt; overdrift måtte
lejes af andre byer.
Fornager eller Fonager (men ikke Fånager, da udtalen
er Fuoner) skreves i ældre tid altid Fornager, af mandsnavnet
Forni og ager. 1683 var her 1 gård, hvis mark var delt i 8
tægter, hvoraf Wirrelhøj-agre og Ellekjærbjergtægt, tørveskær
var i Katsig, klynetørv gravedes i engene, der var begrode
med lyng.
Starr up. Dette navn skrives almindelig Starup, men med
ens byerne af dette navn udtales Stårup, kaldes denne by
Stårrup og skrives i ældre dokumenter Stordrop og Stardrop;
navnet må derfor udledes af mandsnavnet Stari1) og thorp.
Her var oprindelig kun 1 gård. 1483 købte Anders Nielsen
af Stordrop af 3 andre bønder halve Stordrop mark og tredje
delen af Fornagher mark. 1510 købte Per Andersen i Stordruph af en mand i Thoongh al den ejendom, han havde mel
lem Stordruph bæk og Møgelmose og vesten op til det dige,
som løber mellem Thongh mark og Stendrup mark. 1548
skødede Anders Persen til Søren Persen al den del han kunde
arve efter sin fader Per Andersen i Stardrup. Senere er gården
En Peder Starssøn forekommer således i et diplom af 3. juli 1446.
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oprettet til en adelig Sædegård, hvortil der dog næppe hørte
bøndergods, og udforpagtedes for 30 rdl. til velbyrdige Frans
Paale, eller Polo, eller Polen eller Poll, der 1589 fæstede en
eng i Gørding, der tilhørte Ribe domkapitel. 1599 købte han
et hus i Lovrup og skriver sig da »ærlig og velbyrdig Frans
Polen til Starup«, hvilket han også kaldes i et overdragelses
brev 1612 på en eng i Fornager mark, der tilhørte Ribe dom
kapitel. Han skriver sig ogsaa undertiden »til Forsomhodt« en
lille herregård i Ølgod sogn. I et af sine sidste leveår arvede
han på sin hustrus vegne del i Volbjerg; hun hed Dorthe
Skram og må have været af nær slægt med denne gårds ejere
af samme navn. Efter en Stamtavle i Rostgårds samling nr. 25
havde de børnene Alhed og Elle. Frans Paale, om hvem en
stol i kirken endnu minder, idet derpå findes hans fædrene og
mødrene våben indskåret, er sandsynligvis en indvandret
adelsmand fra Pommern. 1661 levede her i landet en jomfru
Alhed Pohl, vistnok hans datter, der havde arvet en ejendom i
Pommern 2 mil fra Stettin efter sin broder, hvilken hendes
fætter Frans von Pohlen afkøbte hende1). En fætter til Suhm
af navnet Pohl levede 1788. Frans Påle var med i krigen 1611
—13 og døde i Kiel 14 jan. 1613. Hans enke Dorthe Skram
beholdt forpagtningen af gården, der imidlertid forlængst var
solt til Falk Gjøe til Skjersø og efter ham igen til en anden.
Hun bode her endnu 1618, da hun tog tingsvidne om at Stendrup mænd med urette gravede tørv på Starrup mark. 12.
jan. 1615 fik Niels Lange kgl. brev, at han for nogle år siden
havde fået befaling om at overlevere Volbjerggård og adkomst
brevene derpå til afgangne Frans Poell, men nu berettede fru
Dorthe Skram at dette ikke var sket, »hvorudover vi os ikke
ringe forundrer, at du vor nådigste befaling udi så langsom
melig tid ikke har efterkommet«, hvorfor der tilstilledes ham
alvorlig påmindelse om at levere hende de omtalte breve uden
forhaling2). Der må have været særegne vanskeligheder ved
hendes overtagelse af denne gård, ti 25 maj 1616 fik Niels

’) Klevenfelds samlinger. Hun bode 1637 og 1649 på Lyngballegård (J.
Reg. XI. 233), som hunj havde forpagtet. Havde 1660 indtægt af Havre*
balle len (J. Teg. XIV. 248).
«) J. Teg. VI. 121.
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Krag og Gunde Lange kgl. brev om at levere hende nogle breve,
som stod forseglede i He kirke, og atter 16171).
1616 kom hun i en ubehagelig stilling, idet jomfru Mette
Lykke klagede over at hendes afdøde fader havde udforpagtet
Starrupgård for 30 rdl. til Frans Paal til Forsomhoved, men
afgiften var ikke tilbørligt udgiven, hvorfor et kgl. brev af 20.
nov. 1616 bød Dorthe Skram at hun skulde fremlægge kvitteringer
for afgiftens betaling eller tilfredsstille jomfru Mette med den re
sterende afgift ligesom for inventarium og sædekorn. Samme dag
fik Falk Gjøe til Skjersø kgl, brev, at jomfru Mette Lykke mener
at hendes fader ikke havde fået betaling af hans fader for denne
gård, som han tilmed havde solt igen, hvorfor han skal bevise,
at hans fader havde adkomst derpå, eller tilfredsstille hende2).
Hvad udfaldet blev, er ikke bekendt, men da Dorthe Skram
endnu bode her 1618, har hun formodenlig gjort rede for sig.
1639 nævnes gården som en bondegård. 1689 var den 1
gård, der hørte til Vibeke Rosenkrandses arvegods, og havde
fæled på Stendrup mark.
Vardho, i ældre tid Vardhoved, har navn af sin høje be
liggenhed, idet navnet afledes af Varde, en bavn eller et højt
sted, og hoved; altså det øverste af banken. Det er nu en
gård med anselige udbygninger og et gammelt stuehus. Ved
gården findes en lille lund, der er levning af en gammel større skov.
1683 beskrives gården således: Waarhoed er et gam
melt adeligt herresæde, tilhører Vibeke Rosenkrands, forpagtet
af Hans Hansen. Af marker nævnes Kirkelykke3), Rygemade,
Nørremade, Hedeagre, fædrift i heden øst for gården. »En
liden skov af små krøgede ege og krat ligger vest for gården,
hvilket synes ufrugtbart«. »Ved gården er en frugthave af
gamle og formuskede pære-, æble- og blommetrær«. »Gærdsel
har de såvidt de behøver udi foromrørte liden egeskov, dog
bruges ej videre gærdsel end lidt omkring gården og haven.
Fiskeri i åen af gedder og skaller, ingen redskaber, da de er
dyrere end hvad der fanges. Hyrde til at vogte kvæget må vel
holdes forat fri kornet som på andre steder, hvor de ikke har
J. Teg. VI. 150. J. Reg. VI. 214. ’) J. Teg. VI. 183. 186.
8) Den grænsede mod syd til åen, nord til »Skåtevejen«, øst til gården
og vest til Gørding mark.
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særlukker for deres fæmon, som i denne egn overalt findes in
gen af, og ikke alene for skade af ulve der mere end alle
andre steder, eftersom krattet der ligger på marken ikke er så
ledes at han (ulven) bedre der kan skjules end på anden mark, hvor
der er slet intet krat«. Denne sidste bemærkning er fremkaldt
ved bemærkning af beboerne her og i alle de andre byer i sog
net undtagen Gørding, at de holder hyrde, »formedelst at der
er mangfoldig af ulve, at de ej endda uden stor skade kan
være ulven bevaret«. På Vardho mark lå tidligere Nørhede,
der havde været 1 gård, og Sønderhede, der havde været 1
bol, begge havde været øde siden krigen 1659.
I Vardho bode først bønder, der 1493 nævnes i an
ledning af en retstrætte om Bjerndrup (endnu 1538 nævnes
Stephen i Vardho), men ikke ret længe efter er det, at denne
er oprettet til en herregård, sandsynligvis af Ove Skram
til Hammergård, der 1498 skriver sig »til Varhoffuit«. 13.
Sept. 1512 afsluttede han nemlig et mageskifte i biskop Iver
Munks nærværelse med sognepræsten i Gørding hr. Severin
Thomessen således, at Ove Skram skulde have 18 agre på
»Varhoffwet« mark, 9 næst vesten diget, som løber i sønder og
nør, 6 andre agre næst sønden for det nørredige og 3 agre midt
imellem Ove Skrams egen jord, som løber i øster og vester,
samt et stykke eng imellem disse agre og hans toft. Præsten
fik herfor 2 agre næst norden for Hr. Severins kålgård, som
løber i øster og vester, 4 agre norden hos Hans Smed, en halv
ager derved, af hvilken præsten selv har halvdelen, 3 stykker
jord norden for kirken vesten for vejen, som løber til korset1),
hvor »wratzmaal« løber midt på ager, en lang ager imellem kors
vejen og »røgne dwen«, som ligger imellem Anders Jensens
og Hans Smeds agre, desuden al den jord og del, som Ove
Skram kendte sig at have udi det indelukke, som nu er indelukt til præstegården i Gørding. End videre skulde Ove Skram
og hans arvinger eller hr. Severin og hans efterfølgere ikke
herefter opkræve sandemænd imellem Nørre og Sønder Gørd
ing, men de skal på begge sider have fri fæled og fædrift i
hede, kær og mose2). Han har således søgt at afrunde sine
x) Denne vej må være den nuværende kirkevej, »korset« er vel korsvej.
Hvad er wratzmaal og røgneduen? -) Ribe kapilels breve 483.
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marker og endnu 1528 fik han af Kongen et bol i Vardho for
et bol i Tømmerby1). Han og hans Slægtninge ejede kalds
retten til kapellet Bethlehem i Ribe Domkirke og han kaldte
1527 en præst hertil. Han må således være i slægt med bi
skop Henrik Stangeberg, der grundede det på ny i det 15.
årh.; efter reformationen tilfaldt dets gods familierne Skram og
Stangeberg2). Hvad hans æt iøvrigt angår, var hans fader Pe
der Skram til Hammergård, der lå i Hammer sogn ved Horsens; det
er rimeligvis ham, der 1512 til vitterlighed var tilstede ved oven
omtalte mageskifte. Selv var Ove Skram gift med Mette Juel,
datter af Palle Juel til Ustrup. Med hende havde han sønnerne
Kristen, der døde udenlands, Enevold død ugift, Jørgen til Ham
mergård, Hartvig til Dejbjerglund, Palle til Vardho, Niels der
blev dræbt af Erik Rud, og døtrene Magdalene, der kom i Ma
riager kloster, Kirsten og Anna.
Hans søn Palle Skram ansattes til indtægt af 27 $
15423), døde i Ribe 14. marts 1546 og er begraven i dom
kirken4). Han var gift med Karen Skovgård, datter af Jørgen
Skovgård til Skovgård (Tyrild herred, Kollerup sogn) og Anna Fle
ming. Karen Skovgård styrede gården på sine børns vegne,
for hvilke hendes fader var formynder. Hun havde stridighed
med fru Vibeke Lunge til Hesselmed om deres gods i Bjerndrup, der nærmere omtales under denne by. Hun fik 1557
kgl. brev på at oppebære kongetienderne af Holsted og Gørd
ing for en årlig afgift af 20 daler til Riberhus. Hendes børn
var Ove, Palle, Kirsten og Anna. Hun fik 1554 dom på 2 enge
i Sejlstrup og Hundrup mark, som hun beviste at Ove Skram
til Vardho 1498 havde taget lavhævd på, om hvilke Niels Lange
til Kjærgård trættede med hende.
Ove Skram til Vardho sluttede 6. Juni 1566 den over
enskomst med sine bønder i Gørding, at hvis nogen af dem
drev nogen sær hjord, skulde han bøde ham 1 daler. Denne
bestemmelse har altså sigtet hen til at kvæget skulde vogtes af
en fælles byhyrde, hvilket i fællesskabets tid var en nødvendig
betingelse for markernes fredning. Samme år lod han toften
til en gård i Heslund indstene, således at den fik 80 skar i
x) Reg. o. a. L. III, 57. 2) Kinchs Ribe 563—64.
3) Krag og Stephanius II. 4) Terpagers Inscriptiones Rip. 84.
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hver kant med 1 sten i hvert hjørne. Han døde ung ligesom
hans broder, men hans moder overlevede ham og levede endnu
1578. Efter hendes død nævnes som gårdens ejer hans søster,
Jomfru Kirstine Skram, der nævnes 15881).
Hendes fætter Jakob Skram til Fruergård sluttede på hen
des vegne forlig med en bonde i Tange, at alle de enge, som
hendes bønder i Gørding og Ilsted fra arilds tid havde havt i
Tange, skulde de uhindret have, og de skulde hegnes i hegns
tid, som tilbørligt var. Hun døde 1593 og er begraven 29.
marts.
Efter hende er gården tilfalden hendes moster Jomfru
Anna Skovgård. Søndagen 29 april 1604 gjorde ærlig mand
Anders Steffensen i Gørding spørsmål til menige sognemænd,
som var tilstede på sognestævne, på jomfru Anna Skovgårds
vegne, »hvorledes de bønder i Gørdinglund og ærl. og velb.
jomfru Anna Skovgårds tjenere udi Ilsted, hvordan de har haft
stand (stol) tilsammen udi Gørding kirke af arilds tid, som
dennem længst kunde mindes. Da har de af Gørdinglund stået
yderst, men siden kom tvende Mænd udi Gørdinglund og der
kom tvende udi Ilsted, da har de (en?) i forskrevne Gørding
lund altid stået yderst og en har gået om til væggen, og siden
stod der altid 2 af Ilsted mænd imellem tilhobe de 2 af Gør
dinglund«. Hun døde 1605.
Hendes halvsøster Margrete Skovgård til Sanderumgård
fik derpå Vardho, som hun ejede til sin død 7 avg. 16152).
3 okt. 1616 boldtes der skifte efter hende på Sanderumgård.
Hendes søstersøn Ove Urup til Ovesholm fik del i Vardho
hovedgård og 2 bol på Gårdens mark nemlig 6 td. 5 skp. 1
fd. 2 alb., 2 g.3) 1 bol i Gørding, 2 bol i Bøle, 2 g. 2 gade
huse i Ilsted; en anden søstersøn Jakob Skram til Fruergård
fik en lignende del i hovedgården og møllen og 1 g.4) 3 bol
i Gørding, 1 g. i Bøle; en tredje søstersøn Anders Skram
til Dejbjerglund fik lignende del i hovedgården og møllen, 1 g.

l) D. Saml, i geh. Ark. 395.
’) Om hendes prægtige gravmæle i St. Knuds kirke i Odense, som Kri
stian IV lod oversværte på grund af dets ulovlige pragt, se Mummes
St. Knuds kirke s. 113—17, 227—28.
8) Den ene ydede skovsvin i landgilde. 4) ydede skovsvin.
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4 bol i Gørding by, 1 g. i Bøle, 1 g. 1 bol i Fonager, 1 g. i
Libstrup, 1 g. i Guldager, 1 g. i Rovsthøje, en lod i Rovst
mølle, 1 g. i Årre. De 2 første solte deres del 2 juni 1617
til Jakob Skrams Svoger Kristen Krag til Sønderris, der 3
jan. 1618 solle det til sin broderdatter
Jomfru Margrete Krag, der allerede 4 nov. 1617 havde
købt Anders Skrams del. Hun var datter af Erik Krag til Lydumgård og Kirsten Kruse. 1627 eller 1628 er hun bleven
gift med Erik Bilde, landsdommer på Langeland; han havde
tidligere været gift med Ellen Korfitsdatter Rosengjedde. Erik
Bilde nævnes som død 1643; Margrete Krag, der døde på
Vardho 25 nov. 1648 i sit 51. år, ligger under koret i Gørding
kirke. I Erik Bildes tid var gården bortforpagtet til Johan
Størch.
1 et tingsvidne af 1688 hedder det, at en mand kunde
mindes 60 år »da ejede velb. Erik Bilde Vardho hovedgård så
længe han levede og efter hans død ejede og besad hans sal.
frue velb. Margrete Krag gården med dens tillæg, så længe hun
levede, efter hendes død bekom sal. Kristen Lange til Hesselmed forskrevne Varhoved gård, ejede og brugte den nogen
tid lang, indtil han den igen solte og afhændede til sal. velb.
hr. Erik Krag«.
*
Erik Krag solte 1652 Lydumgård til ovenomtalte Kristen
Lange, så det er sandsynligt, at der ved den lejlighed er kom
met et mageskifte i stand, hvorved han fik Vardho. Han købte
3 juli 1653 af Peder Mogensen til Foldberg der var gift med
Margrete Krags broderdatter al dennes og hans svoger Ove
Krags arv efter hende. Om Erik Krag se min Skadst herred 118.
Som ejer af Vardho optræder han første gang 2 marts 1654,
da han bortfæstede Vardho på livstid til Hans Nielsen Mulvad
og dennes hustru Margrete Jakobsdatter; de skulde årlig til
Mortensdag give 30 rdl. og ingen anden afgift, ægt eller ar
bejde ; efter deres død skulde en af deres arvinger have gården
for 50 rdl. i indfæstning og siden give 30 rdl. årlig. Des
uden solte han til dem alle huse og bygninger1), som da fandtes
?) Her er et af de mange exempler på, hvorledes i denne egn — og
mange andre steder — bygningerne betragtedes som fæsterens ejendom.
I Sæl. Registre XVII 396 findes et kgl. brev, hvorved bønder i KøbenDanske Samlinger.
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på gården, og alt boskab. Fæsteren skulde ikke tiende men
give 1/d td. rug og */2 td. byg årlig til kirken. Han skulde
have fri maling i Gørding mølle og have den stolestand i kir
ken, som tilhørte gården. Desuden fik han nogle bol i sognet,
hvis skyld og indfæstning dog tilfaldt Krag; istedenfor arbejde
kunde de give 6 rdl.
Mulvads enke afstod gården til sin svigersøn Jens Nielsen,
der 25 feb. 1663 afstod den for 500 sietdaler til Hans Hansen,
forpagter på Endrupholm1), der fik fæste af Erik Krag 30 jan.
1665 på samme betingelser som Mulvad, dog med det tillæg
at han hver offerdag skulde ofre til præsten.
Erik Krags Enke Vibeke Rosenkrands måtte ved sit
opbud 18 juni 1686 afstå Vardho, der da var 13 tdr. hartkorn,
kongetienden af Gørding sogn med fiskeri i åen og en »spring
kiste« ved Gørding møllesluse til Vibeke Jensdatter, enke
efter rådmand Lavrids Friis i Ribe. Da denne ikke kunde stå
sig ved at eje en hovedgård uden gods, opsagde hun på tinge
3 nov. 1687 gårdens frihed »»ej herefter at være og holdes for
nogen sædegård, men en bondegård at forblive«. Efter Hans
Hansens død blev Knud Hansen Vindfeld fæster, og han købte byg*
ningerne 6 feb. 1697 for 300 sietdaler. Vindfeld levede ikke
ret længe, ti allerede 13 juni 1704 holdtes skifte efter ham2).
Da bestod gården af følgende bygninger: det store salbus 13
fag, deraf var de 3 sønderste fag vel forfærdigede, den ny lade
østen i gården 20 fag, øksenhus sønden i gården, i det nordre
hus var heste- og kostald. 5 fag var bagerovn, kølle og skor
sten, sønden i gården var 8 fag plankeværk. Besætningen var
havn, Kronborg og Frederiksborg len 27 nov. 1623 fik »den frihed på
de gårde de påbo eller boendes vorder, at samme gårdes bygning den*
nem og deres arvinger fri og fuldkommeligen arveligen skulle tilhøre,
og såfremt nogen deres arvinger ere begærendes samme gårde at be*
sidde, da skal vor lensmand være forpligtet den brug udi jordeu og
marken, som til samme gårde hører, dem for en billig indfæstning at
lade bekomme« osv. med flere nærmere bestemmelser. 1 Nyerups Fre
derik 111 288—89 findes et lignende privilegium 1660 for bønderne i
Dragsholm len. Jfr. under Bramming.
x) Hans hustru Maren Sørensdatter Ravnsø var en præstedatter fra Nykirke.
®) Han efterlod sin enke Marie Kristiansdatter og 2 små sønner Andreas og
Kristjan. Hans brødre var Anders Hansen Vindfeld på Tandrup, Niels
forpagter på Sneumgård og Jep forpagter på Braudtbjerg. Endnu bor
familien i Tandrup i Fardrup sogn.
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3t stude, 8 kalve, 8 kør, 7 heste, 18 får, 9 lam, 2 svin, 3
grise, 3 gæs, 1 gasse, 1 gæsling. Vindfeld efterlod uden tvivl
restancer til ejerinden, ti hun fik udlæg i bygningerne og fæ
stede hele gården 11 avg. 1704 til Terman Mortensen af Ris
bøl, der gav Vindfelds enke 80 sietdaler i afståelse og ophold
1 gården i et lille skolehus. Han havde kun gården 1 år, ti
14 avg. 1705 fik Tyge Jessen og hans søn Jes Tygesen fæste
herpå og købte også bygningerne af Vibeke Jensdatter for 383
sietdaler; de skulde give årlig 36 rdl. i fæste og fik foruden
gårdens egenlige marker 3 af Holsted krkeenge og Mølholm eng
ved Gørding mølle.
Tyge Jessen overlod 12 marts 1706 det halve af gården
til Anders Jepsen Råhede, der senere udstædte sin forpligtelse
til at holde det halve af kontrakten med husbonden.
Vibeke Jensdatter døde 17 okt. 1709. 1693 købte hun af
Niels Nielsen til Endrupholm et bol Sønderhede og 5 jan. 1708
af amtsforvalter Jens Kristensen til Stensgård 1 bol Nørhede og
2 øde boliger sammesteds, der 1702 var solt på avktion over
kongeligt strøgods. Efter hende tilfaldt Vardho hendes svigersøn
den bekendte magister PederTerpager, den lærde forfatter af
»Ripæ Cimbricæ«. Han købte 1721 genløsningsretten til Gørd
ing kongetiende, som i sin tid var bleven solt til Joakim Gersdorf og som denne 1652 afstod til Erik Krag. Efter hans død 1738
fik hans søn Lars Terpager, præst i Mern, den, og efter
hans død 1772 hans svoger borgemester Frisch i Ribe; efter
hans død 1787 hans søn Andreas Frausing Frisch, stiftsfysicus i Ribe, der efter testamentarisk bestemmelse skulde have
den og kongetienderne af Gørding, Holsted, Åstrup og Stamp
for 5000 rdl. efter sin faders død. Han solte gården til den
nuværende ejer hr. Severinsens farfader. Dennes broder Hans
Warthoe, der tog navn efter fødegården Vardho, blev herreds
foged 1774 og bode i Rovst mølle.
Gørding kirke

ligger på en banke ved åen og er opført af hugne sten med
en smukt udhugget sokkel. Skibets højde er 7 alen, længde
26 al. og brede 14 al., korets højde 6l/2 al., længde 14
al. og brede 12 al. Tårnet, der har en gavl foroven, er 12
alen højt på muren, 9 al. bredt og 8 al. langt. Altertavlen er
2*
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et skab med to døre; i midten fremstilles nadverens indstiftelse,
til højre opstandelsen, til venstre Jesus i Gethsemane, øverst
himmelfarten; den er godt malet, tildels forgyldt. Kalk og disk
er givet af Gabei 1 dec. 1732. På den søndre væg i koret
hænger et krucifix, der er omtrent 4 alen langt; til venstre
er en mand med en bog i hånden, til højre Maria med krone
på hovedet; dette er formodenlig levninger af en ældre alter
tavle og er vistnok gammelt, daKristus ikke bærer tornekrone.
Nedenunder er et vers fra forrige århundrede:
Tak Søde Jesu tusind gang,
Du dend forsmædelige tvang
Paa Kaarsit taale vilde,
Der Du til syndens fulde bod
Fra Dit dødbrustne Hierte lod
Opbriste Livets Kilde.
Kaarsfæste vil jeg hvert et lem,
Saa Daarskab bryder aldrig frem
Med Lysters raadne glæde,
Din blottet og Din blodig Krop,
Dit Purpur mig fra Toe til Top
Skal skiule, Smykke, Klæde.

På prækestolen er udskåret flere bibelske hændelser; på
himlen står M. K. (Margrete Krag) 1622 med hendes fædrene
og mødrene (Kragernes og Krusernes) våben samt mesterens
navnetræk N. P. Der er 16 stole for mænd, 20 for kvinder,
desuden har et pulpitur, der er oprejst 1620, 9 stole; ligeledes
er der stole i tårnet; på en af disse er udskåret 2 våben og
nedenunder F. P. M. F. P. F. 1597 o: Frands Påles mødrene
og fædrene våben; denne mand bode på Starrupgård (se foran s. 12).
I tårnet synes der engang at have været alter; der er gravmæle over
præsten Joh. Hygom. Under koret er en åben begravelse, hvori
der ligger præsten Kristjan Helt med datter og fru Margrete
Krag; pladen fra den sidstes kiste er ophængt i præstens stol i
koret, hvorpå der står: Her hviler udi herren ærlige og vel
byrdige frue salige fru Margrete Krag, som døde på hendes
gård Varho år 1648, den 25 nov. i hendes alders 51 år. Gud
give hende med alle tro kristne en glædelig opstandelse på den
yderste dag.
Kirkens vindver er nu på den søndre mur; i den nordre
er 3 tilmurede rundbuede vindver ligesom 1 midt på den søndre
mur, der endnu er utilmuret; i den østre ende er også et til-
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muret rundbuet vindve med en udhugget sten over. Af den
nordre indgang er der spor; overliggeren over denne med rund
buer udhuggede blev 1858 udtagen. Våbenhuset er på den
søndre side; over indgangen hertil er en stor kampesten med
smukt udhuggede prydelser, nogle lignende findes på tårnet,
hvilket tyder på, at de er samtidige; på den højre side af
indgangen er indmuret en ældgammel ligsten med et smagfuldt
kors uden anden indskrift. I en utrykt beskrivelse over sognet
fra midten af det 18 årh., der ejes af hr. Professor P. G. Thorsen, fortælles: »på det sydost hjørne af kirken er en sten,
hvorom haves den tradition: en »hun« (o: snog) havde blæst på
en mands ben her i sognet, hvoraf forårsagedes en ulægelig skade
og dermed en utålelig smerte. Manden sad en søndag på kirke
gården og bad gud om hjælp, der blev gjort offenlig bøn for
ham i kirken, hvorpå svagheden udtør af benet og ind i denne
sten; der ses i stenen et hul, hvoraf der ligesom flyder eller
har flydt en vædske som af rustet jærn.« Om en ligsten over
vel fornemme mand Hans Jensen født i Tange ved Ribe år
1683, død i Starrup 1752, og hans hustru Maren Nielsdatter
født i Starrup 1694, død sammesteds 17**, fortæller samme
beskrivelse: »En søn navnlig Niels har ladet lægge denne sten
over sine forældre; han drog til København og blev slagter
dreng hos kongens slagter sr. Jens Jensen; noget derefter, da
kvægsygen første gang var i landet, sendte hans principal ham
til Jylland at købe stude, hvorved han således avancerede, at
han efter nogle års forløb blev kancelliråd, fik krigsråd Adlers
enke og med hende en herregård; han levede ikkun en kort
tid derefter og efterlod sine søskende 18 til 20,000 rdl.«
Kirken ejer nu 1 stykke eng på Bjerndrup mark, der er
overladt præsten mod at holde brød og vin, og 3 stykker på
Lovrup mark. Tidligere holdtes brød og vin af en eng på
Fornager mark. Kirken soltes 1679 til Johan Rantzau til Bram
ming af kongen og har fulgt denne gård og siden ejerne af
Bramming Nygård, fra den tid denne gård blev oprettet. Kalds
retten gav Terman Øllgård afkald på, imod at hans søstersøn
Vilhelm Fabricius fulgte sin fader som præst i Andsager.
19 okt. 1593 fik Lave Kristensen født i Ribe brev på Gørd
ing kongetiende til at fortsætte sine Studier med.
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Præster.

Før Reformationen kendes 1330 Thorstanus, rector ecclesie Gyring1), og i det 15 årh. hr. Gøde, dennes efterfølger
hr. Lave Madsen, efter hvem fulgte hr. Niels Jensen.
Denne sidste nævnes 1486, da han havde strid med sognemændene om 2 enge, som præsten påstod tilhørte præstegården,
men de andre vilde, at den var kirkens ejendom. For biskoppen
og flere vidnede præsten, at hans formænd hr. Gøde og hr.
Lave begge havde brugt den, og da sognemændene ikke vilde
sværge på messebogen, tildømtes den præsten2).
Wy Harthuich meth gutz nåde biskop i Ribe kungiøre for alle met
thette worth obne breff, ath fore oss neruerende gode men, som er Niels
Mowensson aff Hennegardh och Jes Wlff, ware skicketh i Riber domkircke
hedherligh man her Niels Jensson sognepresth tiil Gøringe paa then ene och
sognemen aff fornefnde Gøringe soghen paa then annen side meth tretthe
om ænghe, en som hedher Løckeskrog oc en annen som er vi skaar i Darrwm ænge, hvilke ænge som fornefnde her Niels sagde at høre tiil prestebordh oc sognemen at høre tiil kircken. Ther om gaffwe the them ther i
rette for oss paa begge sidher. Tha bar hedherligh man fornefnde her Niels
eth breff i retthe, ludendes at then (!) same sex skar æng, som Gøringe
sognemen paa talende ær i Darrwm ænge, haffde ligget tiil prestegardh i
Gøringe i XL aar och mere. Och eth annet breff, som ludde atLøckekrogh
. . . . fornefnde haffde her Gøde oc her Lawe, som haffde wæreth sogne
pi esthere (!) till fornefnde Gøringe soghen længe før æn her Nielsses tiilkommen war, haffde i hæffdh och wære, oc gamle men aff the elsthe haffde
haffdh thesse two fornefnde ænghe j leye aff fornefnde sogneprestere, som
fore her Niels haffde wæreth i Gøringe soghen. Ther i modt haffde fornefnde
sognemen two andere brewe ludende at her Lawe, som sisth war sogne
presth fore her Niels, skulde haffue kendes seg at haffwe fornefnde ænge j
leye af Gøringe kircke wærie. Tha lagde wy messe boghen fore fornefnde
soghnemen, at the skulde bede them gudh hielpe oc the helge ordh i then
bogh stodhe, at fornefnde Gøringe sognekircke hørde the ænge tiil meth
rette. Tha wrare ther inghen aff the soghnemen som thet wilde. Tha effther
tiiltale oc ghenswar sagde wii swo fore rette, ath fornefnde her Niels sogne
presth tiil Gøring eller hans efftherkommere burde ath nydhe fornefnde
ænge, swo lenge at fornefnde sognemen kvnne fonge bedre bewisninge paa
the ænge. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus
imprimendum. Datum Ripis anno domini millesimoquadringentesimoctogesimosexto ipso die sanetorum Johannis et Pauli martyrum.
Ribe kapitels breve nr. 377. Orig. på papir, udenpå er skrevet: «den
eng Løchiskrog haver Sr. Niels Nielsen på Endrupholm bemægtiget sig og
af hans enke endnu bruges, veed ikke hvad rettighed dertil kan haves«.

x) Ribe Kapitels breve 46. *) Smstds 377.
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1488 udstædte hr. Niels Jensen et tingsvidne, at 4 agre
iBjerndrup altid har tilhørt Ribe domkapitel (se s. 7). Hr. Sø
ren Thomesen nævnes 1512 i et tingsvidne.
Efter reformationen kendes følgende:
1. Hr. And ers Nielsen var provst og døde omtrent 1562.
2. Hr. Grumme Povlsen er født i Ilsted, hvor hans
fader Povl Grumsen bode1) og var herredsfoged; denne fik 20
maj 1557 fritagelse for landgilde af den gård han ibode (se s. 1).
En broder til ham var formodenlig den Niels Povlsen Ilsted, der
1602—06 var borgemester i Ribe. En anden broder, Morten,
var præsi i Åstrup. Han var præst her 1562, da biskoppen
skrev til ham, at han skulde sammenkalde sine herredsbrødre
til valg af en provst i sin præstegård, da han havde den for
rige provsts kald2)* Han var 1584 provst og levede endnu 1611.
Af hans sønner blev Klavs 1599 præst i Borbjerg og Søren ka
pellan i Vorbasse.
3. Hr. Niels Pedersen Præstkjær, en præstesøn fra
Brørup, ord. 20 juni 1604 og var først formandens kapellan.
1 juni 1648 blev han provst. Hans søn Johannes studerede
1632 i Rostok. I præstegården er en kakkelovn fra 1624, altså
fra hans tid.
4. Hc. Niels Nielsen Åstrup, en præstesøn fra Åstrup,
blev student fra Ribe skole 1645 og ordineredes 8 nov. 1651.
5. Hr. Kristen Nielsen Bredstrup, søn af præsten
Niels Nielsen i Bredstrup, blev 10 april 1658 hører ved Kolding
skole og ordineredes 2 feb. 1660. Han var gift med Mette
Pedersdatter Maltbæk, datter af hr. Peder Nielsen i Malt. Han
døde 1676. Af hans brødre var Hans 1669 herredsskriver i
Gørding herred og Povl degn i Gørding og Vejrup. En søn
Niels var først hører ved Ribe skole 1680—84, i 2 år kapellan
i Vorbasse og 1691 res. kapellan i Mariager, hvor han døde
1698. Sønnen Peder blev faderens 3dje eftermand.
6. Hr. Andreas Ad am sen Verlohren er døbt i Ribe 13
april 1647, hvor hans fader Adam Verlohren havde en skole.

’) Af samme æt var formodenlig Grumme Jepsen og Grumme Hansen i
Ilsted 1649. Povl Grumsen i Ilsted var 1542 sandemand og 1547 her
redsfoged (D. Mag. 3 r. VI. 314. 4 række I. 261).
*) Ny kgl. saml. Fol. nr. 727.
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Ban selv er uden tvivl den Andreas Verlohren, der fik bevilling
af magistraten i Ribe på at holde dansk og tysk skole, hvorpå
han 21 april 1665 fik kgl. stadfæstelse. Til præst her kaldtes
han 17 avg. 1676. Han var 2 gange gift, første gang med
Marie Kristensdatter, formodenlig formandens datter, og er be
graven 8 dec. 1693. Bans søster Sabine blev her i kirken 1685
gift med velfornemme karl Henrik Pedersen af Ribe.
7. Hr. Hans Hermansen Friis, født i Middelfart, kald
tes hertil 30 dec. 1693 og begravedes 18 dec. 1694, 37 år
gammel. Han var gift med Marie Barbara Bager.
8. Mag. Peder Kristensen Gjørding, søn af nr. 5,
er født her 22 feb. 1665, kom først i skole hos sin farbroder
Povl Nielsen Bredstrup, der var degn her, men da hans fader
døde, sattes han 1676 i Ribe skole »hvor han på det 7de år
under så kraftelig undervisning så hastelig og mærkelig tiltog
udi boglige kunster og fornødne videnskaber, at han fandt og
vandt alles yndest«. Han blev student 1682 og tog til privatpræceptor Vilhelm Worm. Da hans moder ikke kunde holde
ham i København, blev han huslærer hos hr. Ægidius Lavrid
sen Vellejus, præst i Brøns, i 2 år, indtil præsten i Engbjerg
hr. Peder Kraglund ønskede ham i sit hus, hvor han forblev,
til han i efteråret 1685 drog til København og tog attestats og
prædikede dimis. På tilbagevejen besøgte han sin fætter Peder
Nielsen Galten, præst i Galten, der fattede yndest for ham og
tog ham til huslærer, i hvilken stilling han forblev i 7 år. På
grund af sin særlige dygtighed som lærer blev han på sin fæt
ters anbefaling hører ved 5te klasse i Århus skole. 21 dec.
1694 kaldtes han af Johan Rantzau til præst her og ægtede 4
juni 1695 formandens enke. Han tog unge mennesker i huset
og underviste dem, blandt hvilke kendes etatsråd Hein, amtmand
Teilman og hans fætters søn, Vensel Galten, siden præst i
Sneum, »hvorved han indlagde sig sådan berømmelse at han
efter flere opfordringer af Kaspar Bartbolin tog magistergraden
1702«. I efteraaret 1706 begyndte han at plages af kulde,
trangbrystethed og mathed, der således tiltog, at han langfredag
1707 måtte gå til sengs, hvorfra han ikke rejste sig mere. Han
begravedes 31 maj 1707. Ligprædiken over ham holdtes af
mag. Peder Terpager i Ribe, der udgav den i trykken. I denne
siges, at han var af et fromt og tålmodigt sindelag og røgtede
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samvittighedsfuldt sit kald. Han var i guds hus en nidkær og
opbyggelig tjener, der vågede over de betrode sjæle og såvel
ved levned som lærdom var et mynster på en retsindig præst.
Han var i sit hus en from ægtemand, en omhyggelig fader, han
var i andres huse en inderlig ven, en oprigtig og fornuftig råd
giver og en Natanael, i hvilken der ej var svig, og derfor har
efterladt sig et priseligt eftermæle og en velsignet ihukommelse.
Hans søn Johannes, født 1696, blev 1722 præst i Blær og Ejdrup. Han har ikke efterladt andre literære arbejder end et
latinsk vers foran Terpagers Inscriptiones Ripenses og et latinsk
og et dansk vers foran sammes ligprædiken over Lavrids Friis.
9. Hr. Kristen Ulriksen Helt er født 14 jan. 1676 i
Rind præstegård, hvor hans fader var præst, blev student fra
Roskilde skole 1695, tog attestats 1700 og kaldtes hertil 7 okt.
1707. Han døde 1711, 35 år gi. og er 27 marts begraven i
underbegravelsen i kirken med sin eneste datter, der fødtes 1710.
10. Hr. Johannes Pedersen Hygom, en præstesøn
fra Hygum, er født 24 maj 1676. Blev efter fattig skolegang
1696 student fra Ribe skole, tog attestats 1699 og levede endnu
1707 i København. 23 april 1710 ordineredes han til skibs
præst på »Havfruen« og »Fyn« og kaldtes hertil 24 april 1711,
hvilket embede han »med al flid, men stor svaghed« forestod
til sin død 24 nov. samme år, da han døde. Hans gravmæle
i kirkens tårn sattes af »en veninde«, der var Anna Dorthea
Gadesdatter i Ribe, siden gift med byskriver Lund sammesteds.
11. Hr. Jakob Pedersen Thornam, født i Korsør 1674,
tog 1697 attestats, blev 11 april 1699 residerende kapellan i
Stubbekøbing og 12 marts 1712 præst her. Han var gift med
Maren Jakobsdatter Baden. Foruden de 7 børn, der fødtes i
Stubbekøbing, som opregnes i Barfods den falsterske gejstlig
hed II. 22—23, fødtes her en søn Fredrik 3 marts 1713.
Han døde 23 juni 1721.
12. Hr. Johan Arndt Rose var på 6te år kapellan i
Henne og Lønne, da han 28 juni 1721 kaldtes hertil. Han
døde 20 maj 1734. Han var gift med Johanne, datter af hr.
Peder Arensberg, præst i Hvejsel, med hvem han havde 7 børn,
af hvilke sønnen Pejter Ove Arensberg Rose døde 1801, efterat
have været degn her i 40 år; en søn af denne, der hed Johan
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Arndt Rose og var gartner, levede endnu for ikke så mange
år siden her i sognet.
13. Hr. Jokum Fredrik Neuman er født i Ribe 24 jan.
1706 og var søn af apoteker og rådmand Johan Joakim N.. der
døde hos sønnen her 1741, 80 år gi., og Martha Frank. Han
blev student fra Fredericia skole 1724, tog attestats 1728 og
blev huslærer hos hr. P. Kraglund i Gram, derpå i 2 år hos
Gabel på Bramming og siden hos sin »broder«, hr. Hans Bøtcher i Hårby. 4 juli 1734 fik han kgl. stadfæstelse på Gabels
kaldsbrev til præst her, ægtede i Bramming kirke 30 nov,
1734 formandens enke, der begravedes 17 dec. 1772. 1745
blev han provst og begravedes 8 avg. 1779. Han havde
4 børn: Johan Joakim, Johan Arndt der blev præst i Kvong,
Martha og Karoline Benedikte (født 10 okt. 1735, hun er ind
ført i Åstrup kirkebog, da hun blev døbt af præsten derfra).
Hr. Neumans søster Sofie Hedevig var gift med hr. Hans Høyer
i Fole.
14. Hr. Ditlev Johan Arndt Fabricius er født i Ensted 24 juli 1747, hvor hans fader Vilhelm, siden præst i Varde,
da var præst. Hans moder var Magdalene Povlsen. Han blev
1765 student fra Ribe skole, tog 1771 attestats og opholdt sig
derpå nogen tid hos sin moster gift med doktor Esmarck i
Tønder, hvor han fortsatte sine studier og lagde sig efter mu
sikken, hvortil han havde naturlige anlæg og hvormed han »i
sine hyppige melankolske timer (da han var hypokondrist) op
muntrede sig selv, som han i selskab fornøjede andre«. Hos
pastor Vedel i Abild var han så huslærer i 5 år og hjalp tillige
præsten i dennes gærning. 1779 foretog han en rejse til Nørre
jylland og blev da af Øllgård kaldet hertil, hvorpå han fik kgl.
stadfæstelse 29 sept. 15 juni 1781 giftede han sig med oven
omtalte pastor Vedels datter Anna Katrine, men da hun var
hans næstsøskendebarn, måtte han først have kgl. tilladelse
dertil. De havde ingen børn. Han døde 23 marts 1788, hans
enke først 26 avgust 1840.
15. Hr. Lorens Hansen Matzen er født i Holkjær
mølle, hvor hans fader da bode, blev 1770 student fra Ribe skole
og blev 31 marts 1784 præst ved st. Hans hospital i København.
Hertil kaldtes han af kongen 23 maj 1788. Han var gift med
Anna Ingeborg Lange, en præstedatter fra Skodborg, hvis mod-
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„r døde her 1793, 59 år gi. De havde ingen børn. Han
døde 10 juni 1790.
16. Hr. Herman Treschov Borch, en præstesøn fra Ho,
hvor han er døbt 25 okt. 1762. Da hans fader døde tidlig,
blev han opdragen af sin farbroder Niels Bork, der var køb
mand i Varde. Han var først res. kapellan i Dronninglund og
kaldtes hertil 16 juli 1790. Han ægtede næste år sin formands
20 årige enke, med hvem han havde to sønner, der døde som
små, og 5 øøtre, af hvilke 1 blev gift med birkedommer Holm
i Møgeltønder. Han døde 10 sept. 1806 og er begraven i det
sydøstlige hjørne af kirkegården.
17. Hr. Andreas Rosenvold kaldet 20 feb. 1807, tog
sin afsked 17 juli 1840.
18. Hr. Karl Vilhelm Hansen kaldet 25 okt. 1840 og
21 Dkt. 1860 til Vestervelling.
19. Hr. Peter Høgh kaldet 12 dec. 1860.
1514 forrettedes degneembedet af løbedegne fra Ribe la
tinskole1). 1554 på den lørdag som kaldes snapsting toges
tingsvidne, at en mand kunde mindes i 32 år, at den toft og
bol i sønder Gørding, som Niels Skræder påbor, har været
deres rette degnetoft og degnebol til Gørding sogn; der sammeledes vidnede flere danemænd, at Povl Grumsen i Ilsted og
mange flere sognemænd har været til tings hvert snapsting,
siden fru Karen (Skovgård) fik samme hus der og har givet
last og kære på, at deres rette degnetoft og degnebol var dem
frataget imod deres ja og minde3).
I senere tider har degneboligen været i Nørre Gørding ved
kirken.
Af faste degne kendes Jes Thomsen kaldet 24 okt. 1649,
Povl Bredstrup ved 1670, Anders Eriksen f 1716, Fredrik Han
sen f 1757, P. O. A. Rose f 1801.

Vejrup sogn.

Vejrup sogn nævnes første gang omtrent 1290, idet der
for en Hr. Jakob Pop læstes sjælemesse i Ribe domkirke,
>) Kinchs Ribe 443. 2) Ribe Kapitels breve 394.
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hvortil bl. andet gods var henlagt gods i Withrup sogn, der i
afgift gav 7x/o skp. byg. Navnet, der også omtrent 1340 skri
ves Wythorp1), må udledes af vi, der betyder et helligt sted,
hedensk offersted, og torp, en udflytterby; dette bestyrkes af at
Vibækgårdene i samme sogn må have navn af den forbilebende
bæk, der udspringer på S. Vejrup bymark og således også har
oprindelse fra offerstedet. Hvor dette har ligget kan der nu
intet vides om, men sandsynligvis er netop kirken bygget på
samme sted. Ikke ret langt herfra er nu nogle steder der
hedder Borre (mest Grisbækborre), men de står ikke i forbindelse
hermed, da de er udflyttere fra Grisbæk. Når nogen nu tildags kom
mer til det uanselige Vejrup med den lave, tårnløse kirke eller
endnu mere tænker sig som her så ud for en 30, 40 år siden, vilde
han ikke let falde på, at her engang kan have været noget
mærkeligt sted. I de senere år er stedet gået betydelig fremad,
idet der år for år afvindes heden store stykker til opdyrkning,
men endnu i forfatterens barndom var der kun et par steder
fra Lille Endrup til Vejrup kro, ellers alene hede langs lande
vejen. Af oldtidslevninger er der ej heller mange, dog findes
nogle få og små høje på Grisbæk mark, et par på Nørre Vejrup mark
og en på en banke ved Vibæk. 1 Vibæk mose har i sin tid
stået en skov, der er gået under i et uvejr, ti en mængde træ
stammer ligger her i retning vest til øst.
Sognets vestlige grænse dannes af den å, der i ældre tid
hed Gist eller Gjæst å. Således skødede Mads Nielsen af Hjort
vad til dekanus Thomas Lange i Ribe 1477 al sin rettighed i
Tømmerby enge og ved Gest å. Ved denne å i Grimstrup
sogn lå fordum Gisted mølle (Gisteth, Gistæth, Gist i det 14
årh.3) og efter denne har såvel åen som Gistlunde i Fåborg
sogn navn. Imellem Hjordkjær og Grisbæk gik tidligere en bro
over åen, der hed Gjæstbro, og som også hed således i det
15 årh., som det ses af nedenstående brev. Når det s. 3 om
tales, at tinghuset skulde bygges ved Gjæstbro, da kom dette i
virkeligheden også kun til at ligge
fjerdingvej derfra, skønt
nærmere ved Endrup mølles bro. Broen omtales også 1645
(min Skadst herred s. 93).
x) Ribe Oldemoder. 82. 110.
herred. 152.

2) Æ. Ark. reg. 1. 201.

3) Min Skadst
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Jegh Hans Jenson all Afftrwp kungiører for alle men, at jegh haffwer
giordh eth venligh magheskiffth meth hedherligh och velbyrdighe man her
Thomæs Lange deghen i Ripe meth iordgotz, som ath han skall haffue alt
mit iordgotz lighendes paa Twerbech march och Galsthoffde march i Skastherret och i Maltherret meth alle syne rettæ tiilligelse jnthet vntaghet, for
hwilket gotz han haffwer vedherlagdh migh ighen engh, som han haffuer
och hafft haffuer tiil thenne tiidh lighende nordhen Giestbroo oeh østhen veth
aen, som kalies Siekrogh. Tiilbindher jeg migh osv. Tiil vittnesbyrdh hen
ger ieg mit jncegell nedhen fore thette breff meth andher dandementz incegell som erre Jes Nielson i Gøringh, loen Persson i Rosthøghe, Per Persson
i Agerbeck och Nis Jensen i Hiertkier. Datum Ripis anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio sabbato palmarum.
Ribe Kapitels breve nr. 405, af seglene findes nr. 3.

At dette gods norden for Gjæstbro var en del af Sonder
Grisbæk mark ses af følgende tingsvidne:
Alle men thette breff sse eller hører lesses hielsse wy Sewren Karlsson
tingholler po Gøringherretz tingh, Grummy Persson i Ilsteth, Thomas Niel
son i Bramingh, Esbern Jensson i Wilsleff och Nielss Persson soghen deghen
til Jernwyth ewinneligh meth gwd, kwngiøre wy meth thette wort obne breff,
ath aar efftber gwtz biørd mcdxcvj løwerdagh nest for helle torsdagh wor
skicket for oss po fornefnde tingh hedherligh och welbiørdigh man mesther
Niels deghen i Ribe, esketh och fech eth vvilligh tingsvinne aff viij danne
men som war (disse nævnes), hwilke fornefnde viij danne men endrectheligh wonne po theres gode tro och sande, ath ty hafde alder hørd eller
spord, ath Hanss Jensson j Awctrop hafde nogher tyd weret indhen fire
stocke po Gøringherretz ting och bødhen laghøff til po nogher gotz po
Søndhergrisbech march. Til ydhermere vindisbiørd lade vy fornefnde men
wore inzegell trøcke nedhen for thette breff. Datum anno, die et loco ut
supra.
Ribe Kapitels breve nr. 420.

Byer og gårde:

Nørre Vejrup var 1683 6 halve gårde og 3 landgildehuse
og marken var delt i 10 tægter, blandt hvilke Griskjærhøj-,
Mindings-, Måse-, Hunger- og Røgel-tægter. Annexgården ved
kirken havde ikke fællig med byen. 1688 bestemtes, at Stens
højsig var grænse mellem denne bys og Vibæks mark, og det
befandtes at 3 store flade sten lå på Stenshøj, hvoraf den
havde navn.
Sønder Vejrup siges 1651 at bestå af 3 gårde, hvoraf
1 havde 7 beboere, og de 2 hver 4; var 1683 10 gårde ialt
med hele, halve, fjerdings og ottings gårde og havde marken
delt i 10 tægter, blandt hvilke Hvidhøjstægt (der grænsede op
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til Kobbernakke lynghede), Brunhøjs-, Spangsvads-, Bremmingsagre, Jeghøj-, Bækmarks-tægler.
Af gårde med særegne navne haves nu Bækmark, Bjerregård og i den vestligste del af sognet Lille En dr up. Dette
sidste navn er nyt og det kaldes af bønderne endnu Tinghuset.
Der var nemlig tinghus indtil 1811, da det købtes af en mand,
der siden købte Endrup mølle og derfor kaldtes Jørgen Møller;
da han igen afhændede møllen, flyttede han tilbage til Ting
huset, hvis bygninger han udvidede og med forbehold af af
tægt solte til cand. pliil. H. B. Wellejus omtrent 1841. Det
er fra dennes tid at navnets forandring skriver sig. Han holdt
her i adskillige år til 1850, da han solte stedet, en skole, der
ikke var lidet besøgt. Jørgen Møller plantede den smukke Gran
plantage, hvor der i senere år er holdt grundlovsfest. Knoldkjær er vistnok afbygger fra Vejrup.
Lykkesgård var 1651 et bol, 1683 1 gård. 1538 gjorde
sandemænd markskæl for denne gård. »Først tog de ophav i
bækken, som kaldes Boldingbæk, derefter satte de en sten til
midtstrømmen imellem Lykkesmark, Nørre Vejrup og Terpling
marker, så opad Trankjær, der satte de 4 sten, den ene sten
imellem Thøsdonslunds eng imellem Lykkesmark og Terpling
mark, så ret den sten, som står i den grob ved Rolands ager
ved Terpling-Ribe vej, så ret sønder til Repelsig igrob, der
satte de en sten imellem Lykkesmark og S. Vejrup mark, så
ret vesten i gamle Holborkjær ned ad den store grob i Niels
Pedersens eng, så ned ad en grob i Padrach, der satte de en
sten imellem Lykkesmark og S. Vejrup mark. Der gjorde de
deres ed. Først undtog de stuv, ornum, særkøb, som loven
unddrog. Så indsvore de Lykkesgårds mark inden alle 4
markeskæl«.
Sønder Grisbæk var 1651 1 9 gård, havde 1683 9 tægter,
af hvilke 1 bed Blanketægt1). 1707 købtes den til Endrupholm.
Nørre Grisbæk var 1683 1 gård, der havde 9 tægter,
hvoraf 1 hed Sorthøjstægt, 1 Møllehøjstægt. På lyngheden
græssedes der 10 høveder; gården var selvejendom og fik 8 nov.
1686 landslingsdom på denne rettighed, i anledning af at Niels
Nielsen til Endrupholm, der ejede herligheden, vilde have den
x) Banken med 3 høje på den anden side af åen i Grimstrup sogn hedder
Hjordkjær Blanke.
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anset som fæstegård. 1688 afkøbte han dog gårdens 2 beboere
deres selvejerrettighed. Grisbæk Borre er nogle småsteder.
Nogen eng i Vejrup og Grisbæk mark henlagdes 1440 til
Birgittes Kapel i Ribe domkirke1). 1420 gav Kirstine Jes Mad
sens enke til Ribe domkirke 1 gård i Grimstrup by, hvori Nis
Suder bor, tilligemed det halve Grisbæk mark og gårdens andet
tilliggende2); det halve Grisbæk mark har altså da hørt under
Grimstrup og man kunde antage at hermed menes gården Sud
erkrog, der kan have navn af denne Nis Suder.
Suderkrog var 1651 1/s gård. Af dens 9 tægter nævnes
1683 Tørrehøjtægt og Stengrudtægt. Dens og Grisbæks marker
strakte sigtil »Gest- eller Gesteåen«, som åen altså hed endnu 1683.
Revelsig har navn af revl, småkrat, og sig et sumpigt
sted. Førend midten af det 17 årh. hed den også Pylhysted,
Pølhusted, hvilket betyder et hussted ved en pøl. Her var
1681 1 gård. Nu bliver marken her omkring år for år mere
bebygget. Her skal oprindelig have været fårehold.
Vibæk har navn af den forbiløbende bæk, om hvis op
rindelse er talt foran, den første stavelse har altså samme op
rindelse som i Vejrup. 1683 sagdes dens vang at grænse mod
vest til Endrup å og mod nord til Langheden. Her var op
rindelig 1 gård, som Kristjan IV 1625 gav i mageskifte til Jør
gen Krag til Endrupholm, og med sine parceller vedblev den at
være fæstegods under denne gård, indtil de frasoltes for få år
siden, ved hvilken lejlighed den Endrupholms mark nærmeste
hede forbeholdtes denne gård til plantning. En del af Endrupholms
enge og moser hører til sognet, deri en for henved 70 år siden
opført plantage. Oprindelig hørte alt østen for åen til Vibæk,
ti 1538 siges det udtrykkeligt, at den gamle å »som var den
østre strøm under heden, som den gamle å gik«, var skæl
mellem Vibæk og Endrup mark. Af dette gamle åløb er endnu
spor i Endrupholms enge.
Vejrup kirke.

Vejrup kirke er en af de uanseligste i landet; den er tårn
løs og med undtagelse af koret teglhængt, har ingen vindver
mod nord ud til landevejen. Klokken hænger udenpå den vestre
endevæg. Det nederste af kirken, omtrent 21/a alen fra jor) Kinchs Ribe 310. 2) Ribe Kapitels breve 169.
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den på den søndre side, er hugne kampesten, ellers synes det
øvrige såvidt man kan skønne på denne stærkt overkalkede byg
ning at være af mursten. Våbenhus er mod syd men der er
spor af en indgang på nordsiden, i det indre er det lige så
vanskeligt at finde spor af ældre bygningsstil som i det ydre;
på den venstre side af alteret er 3 små rundbuede fordybninger
i væggen omtrent 2 alen over jorden, og 1 lignende på den
højre væg. i den vestre ende er spor af alterfordybning. I
det hele får man indtrykket af, at kirken engang er falden ned
og at kun det nederste af den indeholder levninger af det op
rindelige bygningsemne. I den fortegnelse over kirkerne i Ribe
stift, der findes i »Ribe Oldemoder« fra omtrent 1340, er med
en senere hånd ved Vejrup (»Wythorp«) kirke tilføjet: desolata,
forladt, hvilket tyder på at befolkningen er uddød i den sorte
død og at kirken for en tid ikke har været brugt; det er måske
ved denne lejlighed at den er styrtet ned, da den ikke blev
vedligeholdt. Altertavle, døbefont, prædikestol er alt af den
simpleste art og temlig ny. Af ældre sager findes på den
nordre mur et lille krusifix og et skrøbeligt Mariabillede med
barnet, l1,« alen højt. Kirken er fra gammel tid fattig, ti 1650
havde den kun foruden tienden 4 /i af 1 gård i Vejrup.

Åstrup sogn.

Dette sogn har navn af byen Åstrup, hvilket navn afledes
af ås, et højdedrag; et sådant findes nemlig vesten for byen.
Åen, der gennemskærer sognet, er en gammel herredsgrænse,
idet det, der ligger mellem dens 2 grene, nemlig Grene, Gjettrup og Tvilho, i matriklen 1683 og i ældre dokumenter regnes
til Malt herred. Det er det største sogn i herredet, men be
står mest af vidtstrakte heder, der dog i de senere år er bievne
godt opdyrkede, og flere steder er store gårde fremståede af
opdyrket hedejord. Ligeså lidt som annekssognet Starup har
dette sogn været skuepladsen for mærkelige begivenheder, i
hvert fald findes der ingen underretning herom, ti her har in
gen herregårde været, om hvilke sagn og skriftlige optegnelser
har kunnet gruppere sig. Der findes dog flere steder gravhøje,
men forfatteren har ikke samlet optegnelser herdm, ligesom
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indberetningen til Oluf Worm 1638 om sognenes gravhøje og
andre mærkeligheder fattes for dettes vedkommende.
Fra det 17. århundrede haves dog et mindesmærke om
sognets patriotisme. Når man følger vejen fra Bolding til
Åstrup, finder man omtrent midtvejs et hedespor, der mod
nordvest går ud i heden indtil den bæk der kommer fra Åstrup
by nærved det sted, hvor den løber sammen med Fåborg å
(Sneum å). På den nordlige side af denne bæk ser man da
(eller så for 12, 14 år siden) en nogle hundrede alen lang vold,
der går langs bækken fra øst til vest og en af samme størrelse
langs åen; indenfor de 2 volde er 4 halvkredsformede skanser,
der vender mod syd. Denne befæstning kaldes Fredrik Munks
lejr og vejen Fredrik Munks vej. Hvor denne vej ellers har
gået hen, kan ikke spores, men i det tilstødende Lindknud sogn
ved Kidholm og Skovgård kendes også Fredrik Munks vej, der
således vistnok har gået fra Åstrup gennem moserne i dette
sogns nordøstlige del ud til egnen ved Klelund, hvor der også
findes en forskansning. Som jeg tidligere har påvist1), tilhører
disse skanser tiden, da indfaldet skede af den tyske kejsers
tropper 1627—29. Fredrik Munk til Oksvang og Haraldskjær
har samlet bønderne til fædrelandets forsvar og disse har for
skanset sig på hederne. Sagn om nogen større kamp fore
ligger ikke fra Åstrup sogn, derimod nok om overfald på enk
elte småpartier, men disse sagn kan lige så godt og måske
snarere henføres til de 2 senere Svenskekrige.
En lang retstrætte fandt i det 14. årh. sted om noget gods
i sognet, og da det lå i flere byer, omtales det her i den al
mindelige del. Niels Lavsen til Nielsby pantsatte 1426 til An
ders Jensen Skel for 100 lødige
alt sit gods i Ostrup sogn
liggende »i Malt herred og i Gørding herred«2), og hvis han
ikke løste det inden 4 år, da skødede han Anders Skel dette
gods for fornævnte sum. Anders Skel, der imidlertid var ble
ven dekanus ved Ribe domkapitel, oprettede 1459 et testamente,
hvori han bl. a. for sin sjælemesse giver kapitlet sit gods i
Ostrup sogn, nemlig 1 gård i Gettorp, der skylder 1/s td. honx) Skadst herred 22—23. Malt herred 149—51.
«) Heraf ses, at de s. 32 omtalte byer fra gammel tid af hørte til Malt
herred.
Danske Samlinger 2den Række II.
3
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ning, 2 g. i Tvile, 1 g. i Grenæ, 1 g. i Thorpelingh, 1 g. i
Nædher Astorp, 1 g. i Skoghbølingh, 1 g. i Astorp by og 1
møllested i Grenekroghx), på hvilket han også gav kapitlet sær
skilt skøde. Men 1463 gjorde en ætling af Niels Lavsen, Hen
rik Sten til Plovstrup, krav på godset i Åstrup sogn, og der
toges stokkenævn af 12 danemænd om, at så længe de havde
søgt Gørding herred, havde de aldrig hørt nogen give klage
over det gods, ligesom herredsfogden Jes Nielsen i de 20 vintre,
han havde holdt ting, ej havde hørt nogen gi\e last derpå før
nu Henrik Sten2). På kongens retterting i Sortebrødre kloster
i Ribe 1492 var sagen for og Henrik Sten påstod, at Anders
Skel ingen ret havde til godset uden som pant, da det ikke
var lavbudt efter loven til de nærmeste slægtninge; her dømtes,
at kapitlet skulde beholde godset, indtil den gejstlige ret med
biskop og bygdemænd dømte anderledes, og biskop Niels Glob
i Viborg blev nævnt til Biskop i sagen. Disse afsagde den
dom »at med sådant nyt tingsvidne kan forskrevne Henrik Sten
ej vidne dem (kapitlet) forskrevne gods udaf og ej heller fælde
deres lavhævd lydende på forskrevne gods, som de så lang tid
i være og rolig hævd haft havde, men dømte det forskrevne
bjemskødebrev og kapitlets lavhævd ved fuld magt at blive, og
forskrevne kapitel forskrevne gods at nyde og beholde for ret
ejendomsgods efter loven«9).
Kapitlet beholdt dette gods og på reformationstiden havde
det her 9 gårde4). I slutningen af det 17. årh. tilhørte 4 g.
i Åstrup, samt hele Tvile, Skovbølling, Grene, Gjettrup, Glejborg og Vejsig det kgl. ryttergods.

Byer:

Åstrup. Om navnets oprindelse se foran. 1653 og 1683
var her 4 gårde foruden præstegården; 2 gårde her fik kongen
21 maj 1584 i mageskifte af Erik Lange til Engelsholm. 1779
blev byen udskiftet, ved hvilken lejlighed der toges bestemmelse
om en vej eller drift fra byen til »Lunden«.
x) Ribe kap. breve nr. 184, 291, 292, de 2 sidste aftrykte i V. S. Skeel:
optegnelser om Familien Skeel s. 363—71.
a) Ribe kap. breve 362. 3) Smsteds 396. 397. 4) Ny kirkehist. Sml. 1. 71.
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Terp lin g. I det 15. årh. skrives navnet Thorpelingh og
betyder en lille torp. 1653 og 1683 var her 4 gårde eller 8
halvgårde. En gård her hedder Tranekjærgård.
Tvile skrives i det 15. årh. Twile, Thwilæ, i det 17. årh.
Tvilde og var 1653 2 gårde, 1683 4 halvgårde.
Bolding var 1653 og 1683 1 gård men med 2 beboere.
Her bode ved år 1700 herredsskriver Anders Gregersen, hvis
søn Gregers Andersen fæstede gården efter ham og 1719 æg
tede Mette Marie Hytter, en præsteenke fra Hejis.
Vej sig var 1653 og 1683 1 gård.
Glejborg, 1653 Gleidborg, var 1653 og 1683 1 gård med
2 beboere.
Skovbølling var 1653 l1/» gård, 1683 1 gård med 2
beboere.
Katbøl var 1653 og 1683 1 gård med 2 beboere, der
tilhørte Åstrup kirke.
Tvilho var 1653 og 1683 1 gård med 3 beboere.
Gjettrup var 1653 1 gård med 4 beboere, 1683 med 3;
en af dens vange hed Bavlvang.
Grene var 1653 og 1683 1 gård med 2 beboere. 1 af
dens vange hed Stengrådel; øst derfor en lynghede som hed
Rye. 1540 ejede Ribe kapitel endnu denne gård, der skyldte
3 ørter kom, 1 skovsvin og 1
til gæsteri.

Kirken

er af kampesten med tårn af mursten, hvorpå står 1727. Al
tertavlen forestiller nadverens indstiftelse, Kristi himmelfart og
opstandelse, på den står: »Niels Termansen til Nielsbygård blev
ejer af Åstrup kirke 1714 og lod samme tilligemed altertavlen
og prædikestolen staffere for at ære gud og pryde hans hus
1725«. Degnens stol er fra 1584, ellers er stolene ny, da kir
ken blev restavreret i pastor Hjorts tid. Under tårnet der er
hvælvet er ligsten over præsten magister Lund. Indgangen er
nu i tårnet, og våbenhuset er nedrevet. I korsdøren er væg
gen smallere mod nord end mod syd, og det ses, at der har
været opgang til prædikestolen fra koret, hvilket nu ikke er til
fældet.
På den udvendige side af koret findes i gavlen over et
3*
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vindve på en sten indhugget de første 13 runer af et rune
alfabet. Man kan se, at de har haft anden bestemmelse tid
ligere, ti rækken er vendt på hovedet og på den nuværende
nederste rand er indhugget runding til et vindve. Formodenlig
har det fuldstændige alfabet prydet en ældre kirke her, hvor
runerne var fremstillede således at de faldt i alles øjne, forat
vedligeholde kundskaben til forfædrenes skrifttegn, eller også
stået ved alfar vej til almindelig kundskab. Over det nordre
vindve i koret er ligeledes rundbuen indhugget i en sten med
runerne F. U. Th. K. R. I., hvilket ligeledes må henhøre til et
runealfabet og i ethvert tilfælde ikke er nogen indskrift eller
gravsten. På den ene side af dette vindve er indhugget en
kriger, der holder et våben i den venstre hånd og i den højre
et skjold, der vistnok er fra sidste halvdel af det Ilte årh.
Jeg er mest tilbøjelig til at antage, at alt dette har været pryd
elser på en ældre kirke i Åstrup, der vist forøvrigt var opført
af træ, og at de er medoptagne i den ny kirke fra det 13. årh.,
medens man da ikke forstod eller påskønnede disse gamle indhugninger1).
Kongen solte kirken 1714 til Niels Termansen til Nielsbygård, efter hvis død den tilfaldt hans søn Povl Garp i Ålunde,
efter ham hans søn Lavrids Garp, efter hvis død 1764 Rasmus
Øllgård købte den.

Præster.

1. Hr. Niels er den første præst efter reformationen, ti
1536 stævnede Anders Madsen i Åstrup »hr. Niels sognepræst
ibidem for nogen gæld, han hannem pligtig er, at møde i Ribe«
(for kongen)2).
2. Hr. Rasmus Sørensen skal være skudt af herre
manden på Vardho, hvem han spottede for hans enøjethed.
3. Hr. Morten Povlsen Grum var sandsynligvis en søn
af herredsfoged Povl Grumsen i Ilsted og broder til præsten i
Gørding (se s. 23). Han ægtede formandens enke AnnaNielsdatter, der måske var en datter af nr. 1; med hende havde
han børnene: 1. Peder Mortensen Grum født 22 feb. 1572, der
x) Jfr. Thorsens runemindesmærker I. 295. 315. ’) D. Mag. 3 R. VI. 114.
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t 30 april 1631 som lagmand i Trondhjem1); 2. Povl Mortensen
Ostrup, f 1619 som biskop i Lund; hans børn førte stamnavnet
Grum; 3. Niels Mortensen Grum, der 1606 blev præst i Andst;
4. Kirstine gift 1691 med præsten hr. Peder Buk i Vejen; 5.
Maren gift med præsten hr. Jens Vind i Bylling og Lyngby,
moder til den bekendte hofpræst Ole Vind. 31 avg. 1583 fik
lensmanden påRiberhus kgl. brev, »at eftersom en præstemand
udi Riberhus len ved navn hr. Morten Povlsen i Åstrup nogen
tid forleden haver sig forset med nogen slagsmål og bordag
imod hans egen broder, derfore ham noget lovmål er overgået,
så han for den sag haver måttet optinge for 200 gamle daler«,
da skulde disse penge gives til Ribe hospital som en rente
bærende sum2). 9 maj 1594 udstædtes kgl. brev, at »hr. Mor
ten Povlsen i Åstrup har givet tilkende, hvorledes hans præste
gård skal være meget snæver og trang bygget og han ikke har
rum og plads den at udflytte for sin nabos jord, som skal kro
nen tilhøre, og begærer sin nabos jord at måtte for magelæg
af præstegårdens jord bekomme«, hvorfor lensmanden skulde
skifte jorden og påse, at kronens gård ikke led nogen skade3).
Hr. Morten levede endnu 1621. Hans gravmæle, sat af sønnen,
der var biskop, stod fordum i kirken, men blev nedtaget under
kirkens restavration for noget over 20 år siden og lagt på loftet.
4. Hr. Niels Baltzersen var præst her 1622, levede
endnu 1653 og er formodenlig død i den store pest under
svenskekrigen 1659. 1 en af de 3 krige han oplevede, for
modenlig 1643—45, skal hans sønner i den grad have ophidset
nogle fjendlige soldater, at disse vilde have opbrændt præste
gården, hvis ikke synet af den gråhærdede præst havde holdt
dem tilbage. Af hans børn kendes: 1. Baltzer Nielsen, der
1676 siger, at han før sidste fejde var rådmand i Fredericia
og i 15 år rådmand i Kolding; 2. Niels Nielsen Ostrup, præst
i Gørding; 3. Anders, ejer af Søvig og 4. Jens Nielsen Ostrup,
hvis navn 1647 er skrevet på Starup degnestol og som 1678
blev vejer og måler i Kolding.
5. Hr. Hans Lavridsen Holst er født i Kolding, hvor
hans fader var skomager, 1625, ordineret 23 nov. 1659 og f
21 april 1694. Han var gift med Anna Sørensdatter Hår, der f
*) Over ham er en ligprædiken.

2) J. Reg. III. 548.

3) J. Teg. IV. 464.
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1694, 55 år gi., og med hvem han havde 3 døtre: Maren gift
med Peder Tøstesen i Vestterp, ejer af Starup kirke, Dorothea
gift med efterfølgeren, Margrete gift med herredsskriver Anders
Gregersen i Bolding. Han måtte engang en påskedag gå ned
af prædikestolen uden at få noget sagt på grund af svaghed i
mælet.
6. Hr. Iver Gregersen Krabbe, en præstesøn fra
Thorstrup, blev student fra Ribe 1686 og blev efter beboernes
ansøgning 18 marts 1693 kaldet til formandens kapellan og
efterfølger. Den ældste kirkebog begynder med hans tiltrædelse
1692, ti han var allerede ordineret 13 juni 1692 og blev gift
med formandens datter 9 nov. 1692; efter hendes død 14 feb.
1699 ægtede han Ingeborg Fris, en præstedatter fraVilslev, der
efter hans død 1712 stævnede Hans Nielsen Gunderup, fuld
mægtig hos regimentsskriver Rask, der havde krænket hende
under ægteskabsløfte; siden blev hun gift med Lorens Kåber
holm i Arre. Hr. Iver Krabbe f 5 marts 1704 og efterlod 6
børn. Han var af et livligt og muntert sindelag.
7. Mag. Lavrids Pedersen Lund, født 7 sept. 1663
i Lund, Vinding sogn, hvor hans fader Peder Lavridsen var
bonde. Først kom han i Holstebro, siden i Roskilde skole,
hvorfra han blev student 1685. 1689 tog han attestats og 1701
magistergraden; var tilsidst inspektor på Borks kollegium. 31
maj 1705 kaldtes han hertil og døde her 8 april 1745. Han
var en lærd mand og ansås for kyndig i den sorte kunst, for
modenlig som bekendt med lægekunst og naturvidenskaber. Del
siges således, at han har manet en præst i Brørup og
helbredet gehejmeråd Gabel for gigt. 19 juni 1707 giftede han
sig med Sara Buk, en præstedatter fra Øse, der f 1743 og
med hvem han havde 3 døtre, af hvilke Elle, der også ansås
for kyndig i den sorte kunst, ægtede præsten Hans Fris i Grimstrup, Else gift med en bonde i Vamdrup sogn og Anna gift
med Povl Madsen Garp på Ålunde i Fåborg sogn.
8. Hr. Jørgen Jensen Gad er født i Svenborg 1714,
hvor hans fader Jens Gad var skipper. Han blev student fra
Svenborg skole, tog attestats 1741, siden 2 år kateket ved
Garnisonskirken i København og kaldtes hertil 1 juli 1745. Da
han 1748 søgte om at blive præst i Varde, berettede han, at
han på grund af præstegårdens brøstfældigheds skyld havde
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måttet sætte sig i 800 rdl.s gæld. 1753 forflyttedes han til
Vejby og Tibirke. Med sin hustru Anna Margrete Brolund, der
f her 4 nov. 1752, fik han her 1 søn og 3 døtre. 6 nov. 1753
kaldtes Zakarias Frank, men han modtog ikke embedet.
9. Hr. Niels Holgersen Olivarius, en præstesøn fra
Ørslev, er født 9 nov. 1711, kom 1724 i Sorø skole og blev
student 1728. 2 år efter tog han filos. examen og bakkalavrgraden, kom på Fhiers kollegium, fik Frisernes stipendium og
klostret. Efter sin attestats drog han hjem for at hjælpe sin
fader og begæredes efter 7 års forløb af provst Resen i Ulsø
til kapellan, og denne gjerning udførte han i 11 år, hvorfor
han af biskop Hersleb blev anbefalet grev Ahlefeld på Gisselfeld til efterfølger, men da Povl Vellejus, der prædikede på
stuen for dennes frue i hendes lange sygdom, alligevel blev kal
det, blev han kaldet til Åstrup 21 dec. 1753. 24 april 1749
ægtede ban Kristine Ågerup, en præstedatter fra Magleby på
Møn. Han f 21 nov. 1779. Han skal ved streng hushold
ning være bleven formuende, hvilket ikke kan siges om mange
præster i dette kald. 1 sine sidste år var han svagelig og
prædikede i korsdøren siddende i en stol. Af hans børn blev
Holger præst i Æbeltoft, Hans Ågerup i Velling og Kirstine
Malene gift med organist Jonas Jonsen i Jandrup.
10. Hr. Hans Juel Jordhøy kaldet 19 jan. 1780, til
Ringkøbing 9 dec. 1785.
11. Hr. Jørgen Søborg kaldet 13 jan. 1786, f 21 dec.
1814. Han var af professor Bugges slægt og tidligere obser
vator ved Rundetårn, hvorfor han blev beskikket til at foretage
astronomiske iagttagelser her med 100 rdl.s årlig løn, hvorfor
han byggede et lille træhus sønden for præstegården; men
dette ophørte efter få års forløb.
12. Hr. Peder Markvard Otzen kaldet 4 okt. 1815 f
23 feb. 1820. »Han skal have været et uroligt hoved, temlig
drikfældig og fritænker. Nogle siger, at han nogen tid havde
stået ved de militære«.
13. Hr. Povl Emil Hansen kaldet 26 juli 1820, 24
sept. 1823 til Vadum.
14. Hr. Hans Buhl Steenberg kaldet 24 sept. 1824, 21
avg. 1834 til Resen.
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15. Hr. Jakob Stampe kaldet 5 dec. 1834, 25 juli 1844
til Nebel og Lydum.
16. Hr. Kristian Fredrik Karl Emil Hjort kaldet 14
okt. 1844, 26 maj 1852 til Brøns.
17. Hr. Lavrids Lavrberg Kongslev Simonsen kal
det 30 juli 1852, 5 dec. 1858 til Thorslev og Smedstrup.
18. Hr. Theodor Knuthsen kaldet 27 feb. 1859, 8
maj 1866 til Mov.
19. Hr. Jørgen Kristian Leonard Petersen kaldet
24 juli 1866.
Af degne nævnes Jens Stefansen Gadbjerg, der biev
kaldet 30 jan. 1720, skønt han ikke var student, men der var
ingen sådan der vilde søge dette ringe embede. Han f 1767.
Derpå var præstens søn Holger Olivarius degn nogle år, til
han 1773 tog embedsexamen og siden blev præst.
1780 blev Jens Kristian Jermiin degn her til stort
bryderi for pastor Søborg. Jermiin var i slægt med den adelige
æt af samme navn og var formodenlig opblæst heraf. Præsten skal
have behandlet ham hensynsløst, således lod han sin kusk køre hur
tigt imellem kirkerne om søndagen, forat degnen, der var til
fods, skulde komme for sent. Efter nogen strid kom det til
proces, efter hvilken der afsagdes den dom 16 nov. 1801, at
Jermiin skulde afskediges og betale en bøde til kirken. An
klagepunkterne imod ham var, at han havde bot udenfor degne
boligen på sin gård Tranekjærgård i Terpling, ikke i 3 år gået
til alters, forsømt sin pligt som degn og skoleholder, ikke afle
veret kirkenøglen i præstegården. løvrigt kom han frem med
flere klager over præsten, han påstod således, at denne sluttede
akkord om ligprædiken og vilde ikke prædike, når han ikke fik
hvad han forlangte; at han havde viet et par folk 3 gange,
nemlig først trolovet dem, siden viet dem i huset og derpå i kirken;
ladet trolovede folk sidde hen 1/o år imellem trolovelse og bryl
lup; ladet en bonde i annexet hjemmedøbe børn for sig; i det
mindste hver 4de søndag blevet hjemme fra annexet og ladet
samme mand læse for sig i kirken; ikke besøgt syge og sjæl
den skolerne; en konfirmationssøndag ladet en mand kaste ud
af kirken; udelod velhavende folk af skattelisterne. Hvorvidt
han havde ret heri, skal jeg lade være usagt.
Jermiin døde først 3 avg. 1833, 82 år gammel. Hans søn
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Cyrus Henrik er præst og en datter blev gift med sin fætter
Oktavius Jermiin, der var theol. kandidat og skolelærer i Starup sogn.
28 feb. 1748 lod etatsråd Kristian Teilmann til Endrupholm som største lodsejer i Åstrup sogn og oberstløjtnant Gersdorf til Kjærgård som største lodsejer i Åstrup by udlægge til
degnebolig et stykke jord på byens fæled sønden for byen 37
favne langt og 251 2 favne bredt, istedenfor et 3 år i forvejen
udvist jordstykke, der ikke var blevet bebygget.
Bramming sogn.

Sognet har navn af den forrige by, nu herregård Bram
ming , ved hvilken kirken ligger. Af oldtidsminder findes
her ikke så mange som i flere omkringliggende sogne, dog lå
for nogle år siden ved Kikkenborg kro 13 høje, der næsten
alle er bortførte, den store Bavnhøj er dog til endnu; om
denne fortælles i præstens indberetning til O. Worm 1638, at
derpå havde i forrige tider været bavn oprejst; sydvest derfor
lå dengang ved landevejen, der da gik et stykke syndenfor,
Kålgårdshøj, og synden derfor, også ved landevejen, var en dal
Dronningdal. Ved Smedegård findes 10 høje og ved Nørå 3.
På de tidligere til sognet hørende Terpager og Tømmerby
marker findes ikke få høje. 1 en beskrivelse fra 1768 af pa
stor Billerup i Darum fortælles bl. a. om dette sogn: Havre
sås så godt som ikke, overalt bruges jorden i 5 år og hviler
lige så længe. Husene er bindingsværk med lervægge. Skove
findes ingen af nu, men tegn nok til at der har været i for
rige tider. Bramming hovedgård har fiskerettighed i åerne,
hvor der fanges mest gedder og skaller men ved høj flod ør
reder. Af nyttigt vildt findes harer i temlig mængde, men
ræven så vel som ulven holder sig og sædvanlig til, desuden
agerhøns, urhøns, snepper, brokfugle, vildænder.
Byer og gårde.

Nørå har navn af åen, ved hvilken den ligger, der er den
nordligste i sognet, og var 1651 og 1683 4 gårde. Sidstnævnte
år var der følgende tægter: Byger-, Bramming-, Søndervang-,
Torshøjs-, Mellemvangs-, Hommelhøjs-, Tværager-, Hunger- og
Hede-tægt.
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Terp er det samme som Torp, altså en udflyttergård, for
modenlig fra Bramming1). 1377 fremstod på Varde sysselting
Knud Nielsen af Thorp og skødede til provsten i Varde syssel
Tue alle huse og bygninger i gården Torpsgarth i Brammingh
sogn, med grunden hvorpå den stod og alle tilliggende jorder
i samme Thorps mark, som han havde fået i medgift med sin
hustru; desuden pantsatte han nogle jorder på Bramingh mark,
som han havde købt af Lage Essen, for købesummen 12
sølv, og hvis pantet ikke blev indløst inden Mikkelsdag, skulde
hr. Tue have jorderne til ejendom2). 1388 gav Hennike Limbek til Ribe domkapitel bl. a. sin gård Thorpsgarth i Bram
ming sogn med en landbostavn sammesteds3). 1683 var »Torp
gård« delt i 8 ottinger, men engen til de 3 vår lagt til Bram
ming; gården tilhørte 5 mænd. De 8 tægter hed Bavnhøj-,
Lerpot-, Skamedige-, Møllevej-, Flodsted-, Langager-, Nørreblok- og Østerbjerg-tægter.
Smedegård var 1651 2 bol. Her findes et krat ligesom
ved Terp. En af dens tægter hed 1683 Grævetægt.
Sønderhøde var 1651 3l/s bol, 1683 2 gårde, af hvilke
den ene var øde og brugtes af en mand i Nørhøde; til hver
gård hørte 1 bol. Byen er egenlig afbygger af Bramming by,
se s. 46.
Borre kaldes 1651 1/s bol, var altså et gammelt navn, og
det er muligt, at her i den tidlige middelalder har været en
borg, af hvilken dog ingen spor er tilbage. Den kaldes rigtig
nok nu Brammingborg, men har nok altid været regnet til Smede
gård; den ligger ind til Nygårds markeskæl. Her fandtes fra
gammel tid af og til for en 30 år siden et led, som det var
pålagt fæsteren af Borre at passe og holde lukket.
Kikkenborg er bygget på hovedgårdens mark. Navnet be
tyder noget højtliggende, hvorfra der er vid udsigt4). Stuehuset
x) Overgangen fra Torp til Terp er den samme som fra Torben til Terben,
Tormund til Terman.
2) Min sysselinddeling i Danmark s. 94—95. 3) Ripæ Cimb. 294.
4) I en dom fra 1590 (Rørdams aktst. til univ. hist. 415) berettes om en
drukken mand, der kom og dundrede på en anden mands dor, at han sagde
da han kom ind: «Guds fred broder, skalt du ikke være i kikkenborg«
og i Evalds den skotske kvinde på Tjele I 170: »de stege op på deres
boligers altaner eller kikkenborge « Coldings dictionarium oversætter
kickeborg conspicilium.
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stod først i Brammingårds have ved vejen østen for laden, og her
var aftrædelsesværelser, stald og vognskur for de embedsmænd og
andre, der skulde tale med gehejmeråd Gabel, ti i forretninger
kunde ingen køre ind på gården; i huset var en ældre kvinde,
der holdt det i orden og tog sig af de fremmede. Justitsråd
Øllgaard flyttede det omtrent 1790 til dets nuværende sted og
fik kroprivilegium. Den nævnes allerede 1769 i Dansk Atlas.
Bramming Nygård. Jorden dertil blev allerede et af de
første år i dette århundrede udlagt fra Bramming i ager, eng og
hede, ganske som den nu er, med undtagelse af at det meste
af heden nu er opdyrket; udparcelleringen var en følge af, at den
største del af godset blev solt. Gården blev dog først bygget
1808 og skønt den havde sit eget kreaturhold, dreves den dog
med hovedparcellen til 1811, da den overtoges i forpagtning
af Vilhelm Fabricius Øllgaard. Ved justitsråd Øllgaards
død 1827 tilfaldt den ifølge den afdødes testamente denne
mand tilligemed Gørding kirketiende, og først da blev den i
overensstemmelse med testamentet lovlig skilt fra Bramminggård med samme herligheder og rettigheder som denne. Efter
Øllgaards død 1846 tilfaldt den hans søn Niels Øllgaard.
Tømmerby og Terpager, der ifølge deres naturlige
beliggenhed østen for Sneum å måtte antages at høre til
Bramming sogn, har dog fra gammel tid af i det mindste til
dels i gejstlig henseende henhørt til Sneum sogn. I det 14de
årh. siges dette således udtrykkeligt: »Tymerby in parochia
Snethum1). 1649 bevistes det på tinge, at husmænd i Tømmerby
altid havde gjort høstdage til præsten i Sneum og aldrig til
præsten i Bramming3). I Riberhuses jordebog 1562—63 står
dog både Terpager og Tømmerby under Bramming sogn, lige
som det hedder 1576, at Erik Lykke af kronen fik i mageskifte
en gård kaldet Terpager i Bramming sogn3). I matriklerne
står også begge under Bramming sogn og indtil 1859 hørte
de også i retslig henseende til Gørding herred, men lagdes da
til Skadst herred. Det synes, at det er dette retslige forhold
til Gørding herred, der har gjort, at man ikke har kunnet
indse det berettigede i det gejstlige forhold til et sogn i
Skadst herred. Og dog er dette gammelt, og vi finder allerede
,) SRD. V, 561.

s) min Skadst herred s. 41—42. 8) smstds 45.
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en forening af 1517, hvorefter Terpager kun skal give præsteog kirketiende hvert andet år til Bramming præst og kirke.
Brevet lyder således:1)
Wi Juer Munch med Guds naade Biiscop i Riibe oc meenige Capitell
ibidem giør vitterligt for alle met thette wort obne brelT, at wii haffue wndt
oc tilladt oc met thette wort obne breff wnder oc tillader, at thenne breffuiser os Elskelig Ingwordt Hanssen i Terpager mwe oc skall effter tenne
dag giffue oc giøre aldt then retzel oc tynde, som hånd aarligen plejer at
gilfue sin Sogne Prest oc Kircken, hwer andet aar tiil Sneom Kircke oc
Presten ibidem, oc hwer andet tiil Bramminge Kircke oc Presten ibid., forbiwdende Prester oc Kircke Weriæ i samme Sogne herimod for samme retzell
platze eller beswerge i nogen maade. — In cujus rei testimonium Secretum
notrum cum signeto dilecti Capituli notri præsentibus est impressum. Datum in Ripis anno domini MDX septimo feria sexta ante Laurentii martyris.

Det samme har fundet sted med hele Tømmerby, men ved re
solution af 2 juni 1847 er hele tienden »givet tilbage«, som
det mindre rigtig hedder, til Sneum sogn.
Bramming hovedgård.

På Bramming hovedgårds mark lå i middelaldren en bon
deby, efter hvilken sognet er opnævnt. Ved år 1300 ejede
Ribe domkapitel en gård her, af hvilken der i afgift gaves 2
øre penninge af Torkel Kabbe2), siden af Asser Esgesen; denne
hørte til kapitlets fællesgods; derimod ejede domkirkens byg
ningsfond også en ejendom her, af hvilken der ydedes 1 s
mark.3) Navnet udledes af personnavnet Brami og vang og
betyde Brames Vang. I det 16 årh. var her i det mindste 3
selvejergårde4) foruden præstegården og de små gårde eller
huse, Hundsig, Tværsig og Blåvad. Bramming bymark har
kun omtrent indbefattet marken imellem de 2 åer, idet Tvær
sig, der 1683 var 2 gårde og lå ved bækken lidt østen for
kirken, havde marken, der mod øst grænsede til Sønderhøde,
mod nord til åen og på de andre sider til Bramming mark;
x) Meddelt af overlærer Kinch, der har fundet det i afskrift i et håndskrift
af P. Terpager, der gæmmes i Kristiania Univ. bibi.
*) Navnet Kabbe er stamnavnet på en adelsæt, af hvilken Asser Tygesen
Gabbi nævnes på en indskrift i Ejsing kirke (Ny kirkehist. saml. II. 579)
jfr. Ribe Oldemoder S. 11.
3) Ribe oldemoder 72. 85.
4) 1537 solte Kristen Hansen i Brammyngh sin hustrus del i en gård i
Endrup.
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Hundsig mark grænsede mod vest til Tømmerby mark, øst til
Bramming mølle, sønder til møllevejen, nord til åen, Blåvad,
der da hørte under hovedgårdens taxt, siges 1683 kun at ligge
i heden, men man véd endnu hvor den lå1). Bramming hoved
gårds mark sagdes da at bestå af 5 marker, nemlig 2 små søn
den for gården over åen, en liden mark vesten for gården, 2
marker østen for gården, den ene sønden vejen fra gården og
i øster (altså en del af nuværende Bramming Nygårds mark)
den anden norden for samme vej op til gården. Da var
der ikke noget af byen Bramming tilbage, så hovedgårdens
mark falder altså her sammen med byens. Spor af en af gård
ene fandtes sandsynligvis endnu i vor tid, idet der i en lav
ning i skællet mellem Nygårds og Nørbøde marker, en 600
alen sønden for Borre, fandtes en vel 120 alen lang dæmning
af 6 alens brede, der for en 30 år siden blev bortkjørt, og i
bunden af denne lavning fandtes noget pæleværk og forskel
lige træsorter, nemlig eg, abild, hyld eller benved.
Det var under kong Fredrik den anden at så mange bonde
byer måtte vige pladsen for herregårde og dette blev også tilfældet
med Bramming. 17 juni 1572 udstædtes følgende kgl. Brev: Vi
Fredrik den anden osv. gør alle vitterligt, at vi af vor sønderlige gunst og nåde så og for troskab og villig tjeneste, som
os elskelige Kristiern Nielsen Lange os og riget hertil gjort og
bevist haver og han og hans ægte børn og rette afkom her
efter troligen gøre og bevise må og skal, have undt og givet
og nu med dette vort åbne brev unde og give hannem og hans
rette ægte børn og rette afkom sådan adelig frihed og frelse,
som andre riddere og svende have her udi vort rige Danmark,
med skjold og hjælm, som er en rød rose udi et hvidt feldt og
en rød rose på hjelmen imellem to vesselhorn, som ere fordelte
udi rødt og hvidt eftersom her udi dette vort brev malet stan
der. Sammeledes have vi og nådigst skødet og undt forskrevne
Kristiern Nielsen Lange al vor og kronens ret og rettighed
udi disse efterskrevne selvejer bøndergårde udi Bramming by
og sogn i Gørding herred liggende, den første han selv
udi bor, giver til os og kronen smør 1 fjerding, havre 8 skp.,
*) Den lå op mod Kikkenborg, hvor der,nu nylig er blevet opdyrket; der
er spor af huse og agre. Et vadested hedder endnu Blåvad.
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1 svin, gæsteri med bede, leding og tolfte pendinge, den an
den han selv bruger halvparten af og Hans Villadsen
bor på den anden halvpart, giver smør lz2 tde., I svin, gæsteri,
med bede, leding og tolfte pendinge, den tredje Hans Kristjernsen og Søren Kristiernsen på bor, giver rug 5 skp., byg 5 skp.,
honning 6 stob, svin, gæsteri med bede, leding og tolfte penninge, så at han og hans ægte børn og afkom til evig tid må og
skal have, nyde, bruge og beholde dem for arvelig ejendom med
sådan frihed og herlighed, som andre af adelen her udi riget
friest bruger deres arvegods: Ti forbyde vi alle, ihvo de helst
ere eller være kunde, særdeles vore fogder, embedsmænd, og
alle andre, forskrevne Kristiern Nielsen Lange eller hans ægte
børn og rette afkom hermed til evig tid, eftersom forskrevet
står, forfang at gjøre. Under vor hyldest og nåde1).
Kristjern eller, som han fra nu af i kongebreve kaldes,
Kristen Lange har først bot her som selvejerbonde og fik
altså nu fri rådighed over de halvanden gårde han ejede; af de
andre selvejerbønder bevilgedes der ham egenlig kun den af
gift som disse var vante til at svare til kronen, og han havde
ikke ret til at nedlægge gårdene, medmindre han afkøbte ejerne
disse. Dette gjorde ban også, ti det befindes, at han 1574
købte et Sted i Sønder Høde og Østergård i Bramming by, hvoraf
han udmanede beboerne»til næste påske. Af et tingsvidne 1584
ses at han havde købt Vestergård i Bramming af 2 selvejere, af
hvilke den ene endnu levede i dette år. Det er formodenlig den
ene af de gårde han allerede ses at have ejet 1572s). Med den
herlighed han fik af kongen over byen fulgte en vis ret til at
blande sig i, hvem der skulde have gårdene efter afdøde, og det er
formodenlig ved en sådan lejlighed at en landstingsdom af 1574
i en retssag mellem ham og selvejerne af Østergård med dens
afbyggere Sønder Høde tildømte »en af dem, hvilken som mest
er duelig efter Kristen Langes tykke, at besidde gården og
give sine medarvinger skæppeskyld og svare K. Lange til
herligheden«8). Det har formodenlig været Lange magtpåligx) J. Reg. I. 43.
’) Ifølge dokumenter på Bramming, der var til i pastor Hillerups tid.
Vestergård har måske i sin tid været en adelsgård, ti derunder hørte
en gård i Vong, der gjorde hoveri dertil før Langes tid. Den har vist
nok ligget netop hvor nu hovedgården er.
•) P. Dyrskøts uddrag af en gi. landstingsdomhog.
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gende at få en mand til ejer af gården, med hvem han kunde
handle om salget af denne. Da han nu således 1572 er
kommen til fri rådighed over l1/» bondegård og snart efter af
de andre, må man antage, at han straks har begyndt på op
førelsen af en ny hovedgård; 1578 nævnes han første gang
»til Bramming«, men han har formodenlig gjort det straks efter
sin optagelse i adelstanden. Om den efter datidens skik har
været omgiven af grave, vides ikke, de må i alle fald for længe
siden være sløjfede, ti der er ingen nutildags, der har vidst at
sige af spor deraf. Endnu 1584 bode der en herredsfoged i
byen1), hvis gård formodenlig først 1668 er bleven købt. Længe
holdt sig også præstegården, der først afstodes 1654.
Kristen Lange var en uægte søn af rigens råd, ridder
Niels Lange til Kjærgård. Faderen synes at have godkendt
ham og har formodenlig ved sin indflydelse fået ham anbragt
som kancelliskriver; som sådan blev han 8 juli 1561 kannik i
Ribe og 19 juli 1565 kantor; 13 juli 1569 blev han stifts
skriver og skulde i menige sognemænds overværelse i hvert
sogn fortinge konge- og kirketienden, hvor de hørte under
kronen, til den højstbydende, og holde regnskab dermed2).
Faderen har formodenlig medens han levede ikke lidet sørget
for hans timelige velfærd, og han har derfor 1 feb. 1563 af
kongen kunnet købe Helligånds gård i Ribe og et stykke af
Helligånds kirkegård østen op til forskrevne gård og mellem Karen
Nis Skrivers kålgård og Klavs Sehesteds boder8). 1569 fik han
kgl. brev på gården »Høige«, der hørte under Riberhus, fri for skat og afgift4). Som kannik maa han længe have
havt ophold i Ribe og var derfor også en tid kirkeværge ved
domkirken. Han synes 1588 at have ledsaget historikeren A.
S. Vedel på en antikvarisk rejse. Han var således i en anset
stilling og som Niels Langes søn kunde han endog5nov. 1570,
hvad der ellers på hine tider var anset for utilladeligt, ægte en
adelig kvinde, Barbara, Datter af Iver Vind til Grundet, der var

’) Grønlunds Samlinger. Jens Olufsen, herredsfoged i Gørdingherred, fik
brev på den gård, han ibor i Bramming 1559 (Reg. o. a. L. VII. 141.)
’) Reg. o. a. L. X. 62. ») Reg. o. a. L. VIII, 35.
4) Smstds. X. 61.
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lensmand på Dragsholm. Formodenlig tilskyndet ved denne for
bindelse og af praktiske hensyn, som adkomst til arv for
sin hustru har han ved sine forbindelser opnåt det ydre adels
stempel 17 juni 1572, som ovenfor er meddelt. De gamle
Langer førte 3 roser i skjoldet og han brugte dette våbenmærke,
de 3 roser, i et bomærke, som det findes på et stolestade i
Grimstrup kirke, hvilken han havde i fæste. Som adeligt mærke
fik han nu kun 1 rose. Han døde i Ribe 3 juni 1604, hans
enke 4 dec. 1609. De havde 5 sønner, der alle blev gods
ejere, og 2 døtre (se medfølgende stamtavle).
Hans søn Iver Lange rejste udenlands 1609, da han 7
april i Vittenberg skrev i Mathias Jensens stambog1). 1620
blev han gift med Inger Hvas, datter af Jens Hvas til Kås, ti
10 juli dette år fik Otto Brahe kgl. brev at skyde i sit len et stort
stykke vildt og et rådyr, som for betaling var forundt Iver Lange
til hans bryllup2). Året forud fik Inger Hvas tilladelse til at
skifte med sin moder og broder (Kristoffer) og sælge til denne
det gods, der tilfalder hende3). I Bramming kirke på de nederste stole findes indskåret hans og hans hustrus fædrene og
mødrene våben. Han levede endnu 1643, da han tog tings
vidne om en ålegård, der tilhørte præsten og som denne 1653
flyttede, hvorfor Erik Krag anlagde sag imod denne. Hans
enke og sønner Kristen og Jens Lange solte 3 septb. 1649
til Erik Krag til Lydumgård al den stuvjord, som de har haft
på Vong mark og har været brugt til den gård Lavrids Nissen
og hans gårdmænd (o: husmænd) nu ibor og skylder årlig Vs
orte rug4). Dette brev er dateret Varde, ikke Bramming, og vi
finder deri en bestyrkelse af en efterretning af præsten Jens
Vorgod i stiftsarkivet, at gården 1649 var øde. Dette er da
formodenlig efter krigen 1644—45.
Kristen Lange synes at være ble ven eneejer af gården,
der næppe var meget værd og som han ej har været istand
til at gjenopbygge. Han bar derfor solt gården til
Erik Krag, formodenlig 16S25), da denne dette år solgte
sin fædrene gård Lydumgård til Kristen Langes fætter af
V Eleven feids stamtavler. *) J. Teg. VI. 383. Jfr. Hvass meddelelser om
fam. Hvas II. 4—6. 8) J. Teg. VII., 39. 4) Endrupholms arkiv.
5) Dog levede Inger Hvas endnu 1655 og skriver sig da til Bramming.
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samme navn, så der har formodenlig fundet en indviklet om
sætning sted. Erik Krag skriver sig fra nu af «til Bramming«
og kaldes således overalt, uagtet han ejede ikke få andre gårde.
Om denne mand, der døde 1672 som oversekretær, henvises
til mine historiske Efterretninger om Skadst Herred. Han har
opbygget gården af ny, hvilket ses af et brev til ham af 2
okt. 1653 fra hans forvalter på Bramming, Peder Nielsen,
der siden blev ejer af Lundrup, hvori det hedder: »Min gode
patron vel seneste lovede mig, at (af) Vardho tjenere må hvær
gård føre 1 læs fyrretømmer af Kolding til Bramminggårds
bygning, nu har en part gjort ægten, en part sig fortrykker;
vilde min kære husbond gjort saa vel og meddelt mig hans
velbyrdigheds seddel til de resterende, de straks skulde køre
derefter, da kunde jeg få de 22 bindings hus opsat denne
høst. Provsti- og Kanniketjenere her omkring deres ægter
kan dertil ikke forslå, vil formode min husbondes gode svar
med første post«.
Bønderne til Vardho, som Krag også ejede, vægrede sig
altså ved at gjøre hoveri lil Bramming, hvori de var i deres
gode ret, derimod kunde Krag udentvivl med bedre skæl kræve
nogle ægter af de bønder, han havde indtægten af som provst
og kannik ved Ribe domkapitel.
Han øgede noget godset til Bramming, idet han 1652 af
Ribe Domkapitel fik en gård i Tømmerby i mageskifte og 1
okt. 1653 fik tilladelse til at købe en selvejerbondegård i
Bramming sogn, kaldet »Nørhøde«1). 1656 fik han i mage
skifte af kronen bl. a. en gård kaldet Terp. Af mere betydning
var, at han 1654 mageskiftede med præsten i Bramming og
fik præstegården her, som han lagde ind under hovedgården.
1668 skal han, efter dokumenter, som pastor Hillerup i
sin tid har set på Bramming, have fået den sidste bondegård
i byen af kongen. Det er altså først under ham at hoved
gården har fået nogen betydning som avlsgård.
Hans enke Vibeke Rosenkrands blev efterladt i en
gældbunden tilstand, og godset til Bramming blev udlagt til
hendes kreditorer, deriblandt hovedgården med endel gods
10 sept. 1677 til daværende ritmester Joakim Schack til
*) J. Reg. XII 246. 566.
Danske Samlinger.

2den Række.

II.
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Sneumgård, der kompletterede godset1). Han afhændede den
snart igen til
Oberstløjtnant Johan Rantzau, der også indløste endel
af det øvrige gods fra Krags kreditorer og således fik det
kompletteret.
1683 bebodes gården af hans forvalter Peder Bertelsen.
Da hørte til gården en vandmølle, der iøvrigt nævnes 1653,
men vistnok er ligeså gammel som hovedgården; den lå vest
for gården ved den søndre å, hvor der endnu ses pæleværk;
den havde 1 hjul og 1 kværn, dreves med underfaldsvand
og kunde ikke altid bruges paa grund af vandmangel. I en
ålegård i åen ved gården fangedes ved mikkelsdagstider nogle
ørreder, dog ikke hvært år; der var 3 fiskedamme med karudser
og 1 dam ved gården med gedder og aborrer. Markerne er
omtalte foran. Under hovedgårdens taxt hørte Blåvadhuset og
Borre, der hvær regnedes for et bol.
6 april 1685 klagede Johan Rantzau til kongen over, »at
den største del af hans bønder modvillig har sat sig op mod
ham og hans folk og ikke vil gøre det sædvanlige hoveri til
Bramming, som de i mere ‘end 40 år ulastet og uanket har
gjort, fordi de holder sig til at være selvejere, da de dog
ingen bondeskyld har, langt mindre herlighed i ager og eng
uden de blotte bare huse2), de bor udi, men stedet de står
på hører ham til og står i matriklen og jordebogen lige med
hans andre bønder. Nu har han stævnet dem til tinge, men
da bjergningen imidlertid forsømmes og disse bønder er nogle
stakler, der aldrig kan godtgøre omkostningen, ønsker han kgl.
befaling om, at de skal gøre deres sædvanlige arbejde eller
stille kavtion for at de siden vil godtgøre det«, hvilket bevilgedes
5 maj 1685.
Fra 1689 til 1694 var Lavrids Friis forpagter af Bramming,
men dette sidste år giftede han sig til Tyrrestrup, hvor han
døde 16993). Efter ham kom sandsynligvis den i det følgende
nævnte Kristen Sørensen Rygård.
x) Om ham se min Skadst herred s. 48.
*) Det at fæstebønder selv ejer husene er ikke noget ualmindeligt og har
i vore dage fremkaldt flere store retssager, idet bønderne derved har
ment at være selvejere. Jfr. s. 17—18.
8) Se Terpagers ligprædiken over ham 1700.
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Johan Rantzau var søn af Frans R. til Estvadgård. Han
kaldtes den lærde Rantzau og var en fremmer af videnskab
erne. Således bekostede han 1696 udgivelsen af Absalon
testament og var en trofast beskytter for dets lærde udgiver
Otto Sperling. Torkel Baden dedicerede ham sit grammatiske
skrift Roma danica 1699. Også med digteren Tøger Reenberg
stod han på en fortrolig fod. Han skrev selv vers1).
Som militær fulgte han som generalmajor 1701 med det
danske hjælpekorps i den spanske arvefølgekrig, hvor han
1704 blev generalløjtnant og døde i Brussel 17 dec. 1708. I slagene
ved Hochstedt 1704 og ved Rameilles 1706 indlagde han og
den danske hær sig fortjent hæder. Om det sidste slag er
hans egen beretning trykt i Frantzens gjenlyd af danske og
norske krigeres tapperhed S. 110—19. Hans lig førtes til
Danmark og jordedes i kirken ved Frydendal, indtil det 1724
førtes til Nikolaj kirke i København.
Han blev 1678 gift med Kristiane Barbara Friis, datter
af Hans Friis til Klavsholm, hvem han 15 sept. 1678
gav brev på Bramming og med hvem han havde 3 sønner og
2 døtre. Anden gang ægtede han Sofie Amalie Friis, datter
af Kristjan Friis til Lyngbygård og Øllegård Gyldenstjerne;
Øllegård Gyldenstjerne var efter sin første mands død 1657
i 1660 bleven gift med den rige Kaj Lykke, der på grund af
formentlig fornærmelige udladelser i et brev om dronning
Sofie Amalie næste år måtte flygte forat undgå dødsstraffen.
Han fik 1679 eller ifølge optegnelser i Darum præstearkiv efter
dronningens død (1685) tilladelse til at komme tilbage, men
hans gods var konfiskeret og han opholdt sig da hos sin endnu
levende kone, der bode på Bistrup. Men da hun døde 1694
og der ingen husholdning blev holdt på Bistrup, der tilfaldt
hans stivdatter Sofie Amalie, anviste denne ham opholdssted
på Bramming, eftersom han selv ikke ejede det mindste. Da
han havde bot her nogle år, væltede hans vogn engang, da han
om vintren kørte hjem fra et besøg på Endrupholm (landets
fordums rigeste og stolteste adelsmand tog nu til takke med at
omgås den bondefødte Niels Nielsen til Endrupholm) og han
Bruuns Rostgård 103.
Mænd 1 326.

Reenbergs skrifter 1 134—61.
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kom således til skade, at han døde 3 dage efter. Fogeden
på Bramming Kristen Sørensen [Rygård] og Niels Nielsens
hustru, Anna. Stefansdatter, besørgede hans begravelse, der
foregik i al stilhed, og han hensattes i begravelsen under
Bramming kirke. Efter Optegnelser i præstearkivet døde han
1702 7
Johan Rantzau har næppe nogensinde bot her; ligeså lidt
har dette formodenlig været tilfældet med hans søn
Kristjan Rantzau, der arvede gården efter ham. Han
fik 8 maj 1728 tilladelse til at optage Frisernes (sin moders)
våben og kaldes Rantzau Friis. Han er født 21 okt. 1682, gik
ligesom faderen den militære vej og blev oberst i kavalleriet
ved det danske hjælpekorps i den spanske arvefølgekrig 1706,
steg næste år til oberstløjtnant og 1710 til oberst og generaladjutant hos Marlborough. 22 feb. 1707 blev han på Fryden
dal gift med Anna Benedikte Stensen, datter af oberstløjtnant
Erik Stensen, der 1710 købte Frydendal til sin svigersøn. Han
døde 15 maj 1731 på Tustrup.
Hans enke Anna Benedikte Stensen giftede sig 28 april
1732 med
Kristian Karl Gabel, der da var stiftamtmand over
Ribe stift. Han var en sønnesøn af den bekendte Kristoffer
Gabel og søn af Fredrik Gabel til Giesegård; han har gjort sit
navn berømt ved sejren over den svenske flåde ved Femern
24 april 1715 og der sloges en medaille til hans ære med
hans portrait på den ene og slaget på den anden side. Siden
blev han kammerherre hos prins Kristian og denne titel var
da så sjelden, at når man i København sagde, at man skulde
op til kammerherren, vidste alle, at det var til Gabel. 1725 blev
han afskediget, men blev samme år stiftamtmand i Ribe. Om
ham siger C. Bruun i »Falsteriana« s. 48 at han »er en af de
mænd fra Fredrik IV’s tid, hvis sande karakter endnu ikke er
oplyst, ligeså lidt som hans dygtighed i de forskellige embeds
stillinger han beklædte. Han betegnes sædvanlig som en in
trigant person og sleben hofmand »den ypperste af hofpadde
hattene«. Det er dog muligt, at der er gjort ham megen uret.
Men det kan endnu ikke oplyses, da der mangler forarbejder.«
Som stiftamtmand bode han først på Korsbrødregård i
x) Jfr. s. 58—59.
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Ribe, der brændte 31 dec. 1728. Efter sit bryllup flyttede han
til Bramming og bode her til sin død.
Det forhold, hvori han stod til egnens folk, er ikke andet
end til hans ros. De breve han har skrevet til rektor Falster
i Ribe, tyder på en jevn og omgængelig natur; man ser at
han jevnlig omgikkes denne og sendte sin stadsvogn med 6
heste for til Ribe forat hente ham og hans kone. Han stiftede
også et legat på 2000 rdl. for skolens disciple, som han dog
siden tog tilbage på grund af forandrede formuesomstændig
heder. Han skrev også vers til Falster, men klager 1740 over,
at hans gejst nu var slap og at han måtte nøjes med at
skrive prosa1).
1741 havde han besøg af genealogen Klevenfeld, der kom
til Bramming st. Hansaften, ved hvilken lejlighed Klevenfeld
har optegnet i sin rejsejournal, at bønderne tændte blus.
1747 skrev Gabel et brev til samme, hvori han takker, fordi
han har lovet at komme til Bramming, og bl. a. skriver: »jeg
lever her under Guds beskærmelse, som har velsignet mig med
et glad hjerte, fornøjet sind og med en frimodig sjæl, så her
er Guds overflødige ånd og nåde.« Om hans forhold på Bram
ming vides nu ikke meget. Hr. Øllgaard på Bramming Ny
gård, der har ydet ikke få bidrag til denne beskrivelse, har i
sin ungdom hørt af gamle folk, at Gabel var en godgørende
og af sine undergivne meget afholdt mand, og at godsets husmænd, når de ikke havde arbejde, altid kunde få fortjeneste i
hans mark og store have. Han skal i det hele have havt stor
interesse for driften af sin ejendom og megen forkærlighed for
sit studehold.
Gabel lagde ind under hovedgårdens taxt Tværsig, der var
4 td. 1 skp. 2 fd. 1 alb., Hundsig, der var 2 td. 2 fd. og
Blåvad, der var 6 skp. hkt. Han anlagde Sønderhaven, der i
hans tid var den egenlige lysthave og var meget større end
nu, da der vel næsten var ligeså stort areal deraf sønden for
bækken som det tilbageværende norden for.
Gabel havde været gift første gang med Frederikke Kristiane Schultz, der f i Ribe 1731. Han og hans anden hustru
oprettede 17 april 1733 gensidigt testament, at hvis hun døde
*) Se Falsteriana ved Chr. Bruun 47—53.
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først, skulde han have Bramming med gods. Ved Rantzaus
død var der 8000 rdlrs. gæld på gården, dem skulde han af
betale. Men Gabel døde først på Bramming 3 avg. 1748 og er
begraven på Bramming kirkegård1). Han ejede også Giesegård,
Spanager, Ottestrup og flere herregårde.
Gabels enke, der f 1756 2), solte gården 1750 for 20000
rdl. til kancellisekretær Henrik Kristian Worm, der 22
april 1757 adledes med navnet Wormskjold.
Han var født 17 okt. 1725 i Ålborg og blev 1749 gift
med Ingeborg Kristiane Teilmann, datter af amtmand Teilmann
til Skrumsager, Endrupholm, Nørholm o. s. v. Han f allerede
6 maj 1760 på Bramming, hans enke 1785, men hun solte
gården endnu 1760. Af Wormskjolds sønner blev Peter de
puteret i rentekamret og i finanserne.
1760 købtes Bramming for 30000 rdl. af Rasmus 011gaard. Han er født 10 nov. 1709 i Ølgod by, hvor hans fader
Niels Sørensen Ølgård var gårdmand. I sit 14de år kom han
i handelslære hos sin broder Søren Ølgaard, der var købmand
i Varde, var dreng hos ham i 6 år og handelsbetjent i 4 år,
hvorpå han selv 1733 nedsatte sig som købmand og giftede
sig samme år med en datter af rektoren ved Varde latinskole,
Ingeborg Margrete Termansen. Den medfølgende stamtavle viser
hans børn. 1743 blev han kirkeværge i Varde, 1756 byskriver
og hospitalsforstander. Han f 10 avg. 1770, hans enke 7
feb. 1775.
I hans tid var hovedgårdens taxt 40 td. 6 skp. 1 fd., des
uden Tværsig, Hundsig, Blåvad 7 td. 2 alb., dog så at de kgl.
skatter betaltes deraf og præstens rettighed var forbeholdt;
Kikkenborg hørte også under hovedgårdens taxt; bøndergods
i Bramming, Gørding, Vejrup og Jærnved sogne 239 td. 1 fd.
I3 4 alb. foruden tiender. I hans tid staldedes der 150 stude,
20 kør, 8 til 10 heste og 100 får. Jordmarv var funden et
par steder men lå dybt. Der sådes årlig 90 til 100 td. rug,
*) Gabel ejede det exemplar af »Spiegel der Hauszucht Jesus Siraeh genant«
Nürnberg 1552, som har tilhørt dronning Sofie og som Fredrik 11 har
skrevet foran i, der vel er det der siden ejedes af etatsråd T. R.
Tejlmann til Endrupholm og nu findes i det kgl. bibliothek.
9) Hun døde i Ribe og skænkede ved sin død renterne af 3625 rdl. til 4
fattige enker i stiftet.
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Niels Sørensen Øllgaard
i Ølgod, f 1719» g. m. Mette Knudedatter.
"^Xnurf Øllgaard.
kebmand I Varde,
c 1728 m 4««
A'arnae Farturi,
t 1730
I
NitI» Øllgaard
i Vinde, (. 1729. g m
A'run’dJt« Nyland.

JL

6rrtn Olignard,
Hiikh.u* Øllgaard,
I
købmand l Varde og f 10. novbr
709 t 10. avg, 1770, som knbmand, byakflvor og
borgmester
hoaplialsoritundcr I Varde, ejer af SneumpArd og Itminaing,
g. 8 okt. 1733 m Jngtbon/ Margre’t, oneiie bnfu af rektor hmmn
Tentamen ved Vorde latlmkole, f. 0 jan, 1715. f 7. febr. 1775.
________________________
I
______ ____________ ___ _________________________________________________________________________ _________________________

KtrS~lfn7ii>n»fen Øihjanrd,
l 9. seplbr 1235, f 21 Jan 1783 iom ejor af Sneumpnnrd, g m.
Margrelt Hedevig Fabricia» Hun plflodo alg 2) med Mak Ka^unand,
der Ok Snouingård med hende,
i _

Jlaem*» Altben Øllgaard,
f 27. marts 1771, t 1x24 »om
kontorchef I roiitokamrel. g. m
Dorothea £»gelbretht,
t IJ maj 1615.

A'itb JaHi Terwaa Øllgaard,
Krittiaa Ollgaard,
Vtlhe^
t •«• godsfoneller pi Falster
+ iom amlsluevar pntst I Llni og
ndu barn
foldæcgtlg i baiundDaierup. 3 duir«,
borg odeo barn.

JtasaiM Øllgaard,
koffardtkapiejo,
ugift

Nikelmt Øllgaard,
iauiie Øllgaard,
____
________
,___ .
g* mafdode byfoged g m premlerlojlnanl
A’ieben I Århus
P«// I Odeuio

i

2
kabtnend I Varde.

__________________________________________________________________________________

Vilhelm Fabricia» Øllgaard,
Ingeborg Mnrgreu Øllgaard,
Nikolaj Etmtrch Øllgaard,
Ingeborg Margret» Øllgaard,
f 1772, t 17. Okl. 1640 MSi f. n.lebr 1774. f 8 okt 1853, f. II okt 1775, entl iom biskop I Viborg 1854, f 1863, g. m. Julian» Marte g 10. akt 1601 m. borger.» Bramming
i,--------,.... Nygftrd, g. g. ~
..... Vilhelm f'atjnfiy,
Charlotte Lavite Frederikke Bie. enke efter kgl rid Harven I Fredriksnagor,
ejer af
m .paetor
Uptejn Nul» Tharten t Varde
12.sepi 1811 m Divert Man^a,
I Andsnger.
t 18. febr «88.
t'7 avg I860.
I
I

I

Margareta Medevig Øllgaard, x\i«h JtuiMUfitii Øllgaard, Jtctlo Litiltvfg Fermat** Øllgaard, Dvruti^u A,«</**« Øllgaard,
Karoline- Øl/ynard,
__
A‘tef. Øllgaard,
t pi KrisUsnsfsld. . f 9 okl 1*11. rjer f 29 juni l*M . t i«, dec. 183%.
< 14 Juni 1812, pren I
f 17. teptbr 1813. ugift
g m. oberst Meur.
Stifle bjergby
7 burn
af Urammlng Nygird.
g. 22. Juni 1849 m.
JtanneUe Katrine
Oline Mark,
t IL avg. 1855.
_________________ ,_J
I
Vilhelm Fabricia» Øllgaard, Margareta Dtdevå Øllgaard,
f. 21. icpt. 1850
f. 20. nor. 1863.

3 Zrrwax Øllgaard, I fcu
f. 14 aeplbr 1743.
I. >| aaru 1730,
t 19 Juni 1817 lam
pM'memr. by- aa
ejer af Ilrimmlog
bartdikHrtr I Varde,
Justllsrid.
jesctirid, g tn
£«a. odae lam

I. 4m Jf*»i«4 lW%MH/.
g m patiar J C fclw
I Citere. f U d«. 17«

*. Kart, Øllgaard
g BLilba-U S^« Aodny
I Lem«.
7 Mrl't Øllgaard.
{. tn påstår 7L**s liiilmg
I Daraø. f 31 mi |7B7

g. JSurina« Moru Ollga^d,
g. ■. kabaaad Sarrk I
Varde
0 €U Øllgaard
g ■. patM i Aadaager
Uaarg Andrea»
f jitaM«! dae 1M1
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30 td. byg, 50 td. boghvede, 50—60 td. havre og avledes 500
til 600 læs hø. Bygningen beskrives 1768 således: »den er bygget
på den sædvanlige måde, hovedgården af 3 længer lige imod
ladegården, den ene længe har byskriver R. Øllgaard i Varde
opbygget af ny1), men de to andre er endnu brøstfældige.
Ladegården af bindingsværk er i god stand, såsom den næsten
altsammen nylig er repareret.
Hans søn Terman Øllgaard er født i Varde 14 sept.
1745. Han blev student fra Ribe skole 1765, kom efter fade
rens død 1770 hjem til Varde og hjalp moderen ved den store
bedrift til hendes død 1775, da han fik Bramming med Darum
og Vejrup kirker. 1777 blev han kancelliråd og nogle år senere
landvæsenskommissær og medlem af flere kommissioner, 1823
i betragtning af sine fortjenester af skolevæsnet på sit gods
virkelig justitsråd. Han j* på Bramming 19 juni 1827 ugift.
Han var en slræig, påpassende og påholdende mand, hvilket
sidste ofte grænsede til smålighed; han styrede sine ejendomme
selv i de mindste enkeltheder med stræng orden og nøjagtighed
og stor sparsommelighed, skønt han ved siden af tillige førte
et stort hus og var gæstfri mod venner og bekendte. Ved
statsbankerotten led han store tab på sin formue, idet kapital
erne for det solte gods for en del blev ham betalte i den
tid, da pengene kun havde lidet værd, og andre summer i de
påfølgende år tildels gik tabte som en følge af ejendommenes
værdiløshed. 1821 brændte ladegården og efter den tid kunde
han ikke gå, men havde sin stol og skydevogn med hjul under.
Godset i Gørding og Vejrup sogne samt Terpager og Vejrup
kirke, med undtagelse af Gørding mølle og nogle bol i Gørding
sogn er solt omtrent 1800—04, hvorimod godset i Bramming
sogn, 12 halvgårde og 4 fjerdedelsgårde først soltes af enkefru
Fabricius 1840. Omtrent 15 bolsteder i Bramming og Gørding
sogne er endnu fæstere og den nuværende ejer har vel af
hændet 10 bol. Gørding mølle er endnu arvefæste, efterat den
for omtrent 50 år siden var gået over hertil fra livsfæste.
Kikkenborg var også før simpelt fæste, men blev for 25 til 30
år siden solt til arvefæste. Øllgaard levede altid ugift, men hans
Hovedbygningen har stor lighed med den af R. Øllgaard opbyggede
gård i Varde.
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søstersøn Vilhelm Fabricius, der var gift med hans broder
datter Ingeborg Margrete Øllgaard, tog 1820 sin afsked
som præst i Andsager og flyttede til ham, hvor han dog f
1824. Hans enke arvede Bramming, men overdrog den siden
til sin søn Terman Fabricius, der f 1857. Hans søn
Vilhelm Fabricius, der i krigen 1864, bvor han blev
hårdt såret, blev udnævnt til løjtnant, overtog gården 1865 og
har med stor ihærdighed arbejdet på deus forbedring. Om
hans nærmeste slægt se medfølgende stamtavle.

Bramming Kirke.

Kirken er helliget Sankt Knud, bygget af tilhuggede kam
pesten og ligger smukt i det ene hjørne af en lund, der til
hører Bramming. På tårnet er et spir, 12 alen højt, der er
opført af Gabel. Mikkelsdag 1678 slog lynilden ned i tårnet
og beskadigede det. På klokken er ingen indskrift. Altertavlen
er ny, da den gamle brændte for over en snes år siden.
Den gamle altertavle var smukt udført, havde foroven et sær
deles skønt ansigt, hvorunder stod: »Jesu milde ansigt, reno
veret 1733«. På et andet sted stod årstallet 1635 samt Iver
Langes og Inger Hvasses våben. Midt på var Brylluppet i Kana,
ved siderne Kristus og Moses. På alterklædet var K. Rantzaus
og fru A. B. Stensens våben af massivt sølv, der blev bortstjålet
omtrent 1760. På kalken står: Diesen Kalch habe ich Anno
1702 an das Regiment von hr. Brigadier Numsen verehret, sol
auch so lange da bey verbleiben, als das Regiment in Holland
ist und wieder in Danemark, als dan aber der sich der zeit
befindender oberster belieben wird diesen Kalch an einer
nothtyrftigen Kirche zugeben in Seelandt. Steen Schinckel,
Oberst leutnant. Den har altså været brugt af de danske
tropper i den spanske arvefølgekrig og er formodenlig givet
hertil af Kristian Rantzau. En anden kalk til at berette syge
med er givet 1756 af Wormskjold og hans hustru.
Lige overfor prædikestolen hænger et krusifix fra den katholske tid, hvorpå der står: denne krusifix gud til ære og
Bramming kirke til prydelse lod Peder Nielsen staffere og med
et nyt krys forbedre anno 1674. I koret er gravmæle over
fru Dorothea Rantzau, født 1673, f 1744 i Vejle, enke efter

Til side 56.

Mag. Johan Christian. Fabricius,
fra Tander, præst i Løjt 1649, levede endnu 1686. Herte formodenlig ikke
til den store senderjydske præstesiægt, der nedstammede fra eller var i slægt
med generalsuperintendent Jakob Fabricius, som f 1640, 80 8r gi.
Vilhadus Fabricius,

faderens efterfølger i Løjt, f 1725.
Hans 9 børn medtages Ikke her, men af
disse blev 2 præster.

Kaspar Fabricius,

Johan Katpar Fabricius,

stud, theol., f 1708.

f. 1659, præst i Hostrup 1696, f i dec.
1710, g. m Birgitte Kristine Buohholz,

Vilhelm Fabricius,

Johan Christiao Fabricius,

Hans Fabricius,

!. 17. juni 1702, præst I Ensted 1733, i Varde 1748,
j* 14. avg 1767, g m. Magdalene Povlsen,
t 4. maj 1759. 17 børn.

f. 1705, død som medlkus ved Fredriks hospital i
København
En af hans lønner var den bekendte
naturforsker Johan Christian Fabricius, der døde 1808
og efterlod lig 2 sønner, der begge vare læger.

præst i Rudkøbing, f 1756, havde flere børn, af hvilke 3
blev præster; den mærkeligste, biskop Otto Fabricius, bekendt
naturforsker, f 1822 som præst ved Frelsers kirke på
Krislianshavn.

Ditlev Johan Arndt Fabricius,

Jørgen Andreas Fabricius,

f. 1747, præst I Gørding og Vqrup 1779,
t 1788, g. m Anna Katrine Vedel,
t 1840, uden børn

f. 1740, t 1817 som præst i Andsager,
g. m. Else Øllgaard, f 1822.

Margrets Hedevig Fabricius,
Niels Rasmussen Øllgaard

g. m.

til

Sneumgård, f 1783.

Vilhelm Fabricius,
Ingeborg Margrets Øllgaard,

præst i Andsager, f 9. dec. 1824, g rn.
t 1853.
Nult Georg Fabricius,

f. 1808, t 1857, g. m.

L 1805, død som præst I Højrup 1855,
g. m. Kristine Marit Tetlman.
Vilhelm Fabricius,

Ingvar Fabricius,

forstkandidat.

Cand. |ur.

1er man Øllgaard Fabricius,
Theodora Mussmann, f 1858.

Vilhelm Fabricius,

Mathilde Athalia Fubrtcius,

f 5. juli 1841/
løjtnant, ejer af
Bramming, g. m.

f. 1843, g m Dr
1 Helsinge.

Andrea Mussmann,

6 børn.

Hansen

Andrea

VilheluStu Fabricius,
Mussmann

t 1847, g. 1839 med Jakob Peter
IH EjsbBi, t 1853.

Ejer af Bramming.

Ingeborg Margrete Fabricius,

Termanne Fabricius,

Theodor Fahrtcius,

f. 1846, g m. gårdejer
Husted i Sæddlng.

f. 1846, t 1866.

f. 1850, ejer af
Skrumsager.

Christiane Margrete Fahrtcius.

Hana Ditlev Fabricate,
Johanne Fredorihhe Roach,

f.

1811, ejer af Vinderup, g. m

Vilhelm Fabricius.

Ingeborg Margrete Fabriciua.

Vilhelmene

&Mua

FoAtkmb,
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brigader Niels Mund og søster til Johan Rantzau1); det er
sandsynligvis om hendes ligfærd der berettes, at en højadelig
dame skulde begraves i kirken; ligtoget kom østerfra med
hende og dette var så langt, at da ligvognen kom forbi Borre,
kunde enden af toget neppe ses på bakken til øster, en af
stand af henved 2000 alen.
I koret ligger en ligsten over
Helle Justdatter, født 4 feb. 1684 på Langergård i Brejning
sogn, gift 4 nov. 1703med Kristen Sørensen Rygård, forvalter
på Bramming, f 4 april 1711, og 2 af hendes børn; Kristen
Sørensen nævnes foran s; 52 som »foged« på Bramming og
blev siden ejer af Hesselmed (min Vester Home herred 80—81).
I langkirken er gravmæle over Wormskjold og hans enke og
en med perlefarve overmålet marmorbuste af Gabel med følg
ende indskrift: På kirkegårdens nordost side er i grundmuret
begravelse nedsat det forkrænkelige af den salige herre Chri
stian Carl von Gabell til Bramming, ridder, Kongel. majestæts
gehejmeråd, stiftsbefalingsmand over Ribe stift og amtmand
over Riberhus amt, født i København af højadelig stamme 1679
mortensaften, 2de gange gift, først med fru Frederika Amalia
Schultz, som med ham fødte 8 børn, i herren hensovede, sid
en med Anna Benedikta Steensen, som med ham levede uden
livsarvinger, døde i Ribe den første 1731, den anden 1756,
begge i graven hos ham nedsatte. Han har med største be
rømmelse tjent 3 danske konger og fædrenelandet, han blev sø
løjtnant 1700, søkaptejn 1704, kammerjunker 1708, kommandør
til søs 1711, schoutbynacht 1713, tilfægtede med den danske
eskadre over den svenske den 24 april 1715 sin konge ved
Kolberger heide en fuldkommen sejr og fratog den svenske
schoutbynacht grev Wachtmeister 7 orlogskibe og fregatter,
derpå viceadmiral den 1 maj 1715, kammerherre og ridder af
danebrog 1717, overkrigssekretær 1719, stiftsbefalingsmand
over Ribe stift og amtmand over Riberhus amt 1726 og ge
hejmeråd 1731. Døde så mæt af dage på sit herresæde Bram
ming 3 avgust 1748. Han var gudfrygtig, retsindig, beleven,
from, mandig, tro, efterlod sig et udødeligt navn. Kirker,
skoler, hospitaler, hele stiftet råber: ak, ak, vor Gabel
er borte.
J) Jfr. frøken Carlsens Rønnebæk s. 236.
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Over indgangen til kirken hænger et billede og ved siden
af et vers til Knud den helliges ære af præsten Povl Kurtz,
hvori dette billede udgives for at forestille denne. Herom har
Klevenfeld optegnet i sin rejsejournal 17411): Bramming kirke
er af H. Exe. gehejmeråd Gabel dens itzige ejer prydet med
mange bibelske skilderier. Der er og opsat et gammelt portræt
i munkehabit og gestalt, som H. Exe. har ført fra St. Knuds
kloster i Odense og derfor prætenderer at være kong Knud.
Af pastor loci (stedets præst) er digtet et artigt vers over ham,
som med forgyldte bogstaver ved siden af portrætet er opskrevet. Jeg holder portrætet for en gråbrødremunk, og var det
helt ufordøjeligt for kong Knud, om sådan en karl skulde til
lægges kongelig ære i hans sted. Såvidt Klevenfeld. Af hans
ord får vi sikkerhed for at billedet er kommen til kirken i
Gabels tid og hans formodning er siden bleven til vished; ti
medens udgiveren af denne bog en gang havde den glæde at
gennemse Dr. Burman-Beckers fortrinlige samling af tegninger,
så han der et portræt, der forestillede samme mand, som det
1 Bramming kirke, og det var en kopi af et portræt af Kristen
Povlsen, den sidste prior i St. Knuds kirke i Odense2), som
Abildgård en del år efter havde taget i Odense. Der har altså
der været 2 billeder af samme Kristen Povlsen, af hvilke Gabel
har ført det ene til Bramming.
1 tårnet er en lukket stol indrettet af Gabel.
Under tårnet er en åben begravelse, hvori står eller stod
2 kister, den ene af fyrretræ, den anden af bly. I blykisten
lå en ung Rantzau balsameret, han var død på en udenlands
rejse og broder til Johan, Jørgen og Palle R. I trækisten lå
Kaj Lykke, om hvis ophold på Bramming se s. 51. 1 midten
af forrige årh. var l^get engang løst, og man så hans legeme
ligge her helt og holdent, men Gabel lod kisten igen tilslå.
Siden er der sket megen forstyrrelse i denne begravelse, idet
alt næsten er hensmuldret, men Kaj Lykkes hoved blev en
gang af en mand taget med til København, hvor han uden
tilladelse forærede det til anatomisk museum. Ved oldgranskermødet fremkaldte Kaj Lykkes hoved en interessant under
søgelse, idet franskmanden Quatrefages vilde påvise, hvorledes
') Magazin for rejseiagttagelser 1. 255.

’) Om denne se D. Mag. M 65.
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menneskeslægten går frem fra et lavere trin til et højere og
påstod, at man af og til kunde finde hoveder, der var en gen
tagelse af dem, der fandtes på de ældre trin; Kaj Lykkes hoved
skulde være et exempel herpå, idet han, der var sin tids skøn
neste mand, havde et hoved som en idiots. Klogskab var for
modenlig dog ikke denne mands stærke side, og hans skønhed
véd jeg ikke om man tør fremhæve; det var på grund af hans
rigdom at verset lyder: Enhver skøn jomfru hun ønsker sig,
Gud give Kaj Lykke han vil have mig. Én tvivl som imidlertid
opkom, om hovedet virkelig var Lykkes og ikke Rantzaus, blev
opklaret derhen, at ingen forveksling havde fundet sled.
På kirkegården ligger Gabel, hans hustru og hans 2
brødre, af hvilke den ene, der var Berghauptmand, døde hos
ham på Korsbrødregård, den anden, der var oberstløjtnant,
døde på Bramming.
En stor messing-lysekrone med 16 arme hænger midt over
gangen og skal være givet af Gabel.
Kirken købtes af Johan Rantzau og har siden fulgt Brammings ejere.
Kongetienden soltes fra kronen til Johan Rantzau og er
siden fulgt med Bramming.
Kirkens ejendomme var 1650: 1 Grønegård
læs hø; i
Tømmerby enge i Sønderkrog 3 skar, 1 læs, i Ågren 3 læs,
i Søndereng 1 læs, i Tulsgårdskrog 2 læs, Mølmade 2 læs,
Ulkrog 2 læs, på krogen vesten for Foelkjærgård 2 læs. På
Sønderbyvang 1 ager på 4 skp. land. Østerland 1 ager på 3
skp., på Mølmark 1 ager, norden for præstegården 1 ager.
Nørå mark østen Torshow 3 agre på 1 otting land. Lundmade
læs, Liuvang 2 agre på 3 skp. kom.
Præster.

Oprindelig var Bramming hovedsogn og havde Hundrup
til annex. De præster, der kendes, er følgende:
1. Hr. Peder Jensen, der 1584 underskrev Kristjan
IV's hyldingsakt og endnu levede 1592. En datter af ham var
gift med Mads Hjort i Ribe, der 1596 tilskødede hr. P. Pe
dersen en kålgård i Ribe,
2. Hr. Peder Pedersen, formodenlig formandens søn,
døde 18 dec. 1597.
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3. ilr. Eske Jørgensen Jærne, en præstesøn fra
Jærne, blev kaldet 19 feb. og ordineret 22 marts 1598. Han
var gift med en datter af Jens Pedersen Terpager i Ribe, på
hvis vegne han tilligemed hendes brødre Peder og Klavs 1599
skødede en stald i Nikolajgade til byfoged Niels Povlsen. Han
levede endnu 1622 og havde en søn Peder Eskesen Bramming,
der 1658 blev præst i Brande.
4. Hr. Jens Pedersen Vorgod indgav 1638 indberet
ning til O. Worm om sognets mærkværdigheder. 16 dec. 1639
søgte han om at få til låns af stiftets midler 100 eller 50
daler, da hans formand havde efterladt præstegården ganske
bygfældig, så den ikke med en ringe ting kunde hjælpes, især
da hastig Guds storm og uvejr i dennes tid aldeles nedslog et
hus heri; formanden havde end videre efterladt en bundløs
gæld, en fattig enke og nogle »udragne« børn, selv havde han
sat endel til på sine studier, og hans midler var ringe, medens
hans forældre levede og han måtte give stor afgift til forman
dens enke. Ved en begravelse over præsten i Sneum, hr. Knud
Klavsen Barfods barn 9 feb. 1654 gik det noget højrøstet til,
idet herredsskriver Hans Mulvad siden klagede på Skadst her
redsting over, at hr. Jens Pedersen meget utilbørligen indførte
sig på ham, ilde og skammelig ham tiltalte, bandede og ud
skældte ham for en tyr, en skælm, en æsel, en bærenhytter,
en skabhals, en hundsvot, et bæst, en bøffel med mange flere
ubeskedne ord, som han gav Hans Mulvad samme tid og med
vred hu og hødende hånd truede og sagde, at det skulde svie
til Hans Mulvad og hans børn.
1654 var det, at præstegården i Bramming bortbyttedes
for en gård i Tømmerby, og præsten tog bopæl i Hundrup
annexgård, hvilket sogn altså en stund blev hovedsogn. Fra
den tid er det, at præsten har haft ret til at sætte sine heste
ind på Bramming under gudstjenesten, og det havde idetmindste
siden Hillerups tid været skik og brug, at præsten spiste til
middag her, når der var første tjeneste i Bramming. Han fik
end videre 29 juni 1656 tilladelse til, at han og hans efter
følgere måtte få fri begravelse i Bramming kirke1). Han døde
1659 eller 1660. Hans enke »Magdelin« (Magdalene) havde
x) J. Reg. XII, 511.
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Tjerreborg kirketiende i fæste og giftede sig med eftermanden.
Annexgården i Tømmerby ødelagdes i krigen 1657 og svarede
siden kgl. skatter. Landgilden deraf hører til præsten her
ligesom indfæstningen, kom- og kvægtienden deraf får han kun
hvert andet år, men hvert andet deles de mellem præsten
i Sneum og Sneumgårds ejer. Hans søn Jørgen Jensen Bram
ming ejede Lydumgård.
5. Hr. Povl Kristensen ordineredes 19 april 1660 og
ægtede formandens enke. Han var lille af vækst og kaldtes
derfor længe efter lille hr. Povl; han levede i fattige omstæn
digheder. 1669 blev han præst i Darum og Bramming. Om
denne omannektering se under Vilslev.
1 den ovenomtalte beskrivelse af sognet fra 1768 siges-,
at der ingen indrettet skole var, men bønderne lejede selv en
til at læse for deres børn om vintren.
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Otte Krag til Voldbjergs Kalenderoptegnelser for
Aarene 1649, 1656 og 1657.
Meddelte af J. A. Fridericia.

Efter Originalerne i Ny kgl. Samling 241—243 8 vo.

1649.
Paa det første Blad i Kalenderen findes en Opskrift mod Tandpine,
ligesom paa de to sidste nogle Regler om Farvning.

Januar.
7. Peder Brockenhusis brølup i Odense met J. Jytte Gylden
stiern hendrichsdatter.
10. Johan brochenhus til lerbeck hans begraffuels i Weile.
14. Otte Pouischis brølup i Wiborg met J. Anne Catrine
Pafiberg Oluffsdatter.
Saa och Peder billes met Jomfrue margrete catrine Akeleye
Knudsdatter i Lund i schane.
18. F. Maren bølles begraffuelse i Weile.
21. Preben gyldenstierns brølup i Wiborg met Jomfrue Hilleborre Bille Hartvigsd.
Den 21 gick hans Mayw met dronningen til gudsbord i
SlodCkirchen for predichen paa frederichsborg, og effter
dennem Ald fruentimmeret och en del aff hofffolchet. Var
den første gang effter at hånd var kronet, bigtede omb
afftenen tilforn och gaff huer aff presterne til bigt penge 24
Rdr., saa och folchene bigtpenge1).
27. Døde Claus Sestedt aff skade, som hånd fick paa jagt aff
hans egen bøGe, Nogle faa dage tilforn.
l) Jvfr. Wiwet, Laurids Jacobsen Hindsholms Dagbog p. 37—38.
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28. Claus Porsis brølup met J. Arnfeld Niisdatter1).
Februar.
4. Erick høgs brølup met F. dorete Juel SI. Iffuer Krabbis2).
8. Bleff Marschalck adam henrick Pents naturalisent saavel
som hans F. Eva bylow och finge dansche adelige friheder,
Huorpaa hånd och Strax giorde Undersåtter æd i Cantzliet
for Cantzeleren8).
17. Claus Sesteds begraffuelse i Wiborg.
20. SI. albret duis manderup Søns begraffuelse paa Sorøe,
Huor hånd døde aff Smapocher.
24. Komb H. Lodwig, Landtgreffuen aff darmstadts elste Søn
til frederichsborg at besøge H. Maytt4).
Marts.
2. Drog Landgreffuen aff darmbstadt bort til Suerig5).
12. Komb dronningens Moder och hinders broder til Kiøben-

*) Anne Arnfeld. Hist. Tidsskr. 3 R. III, 541.
*) Det er i Kalenderen ogsaa opført under 28. Februar, men med en Streg
under. 1 Hist. Tidsskr. 3 R. III, 541 angives det til 5. Februar.
s) Adam Henrik Pentz til Varlitz var af en meklenborgsk Adelsslægt. Han
synes at have været i Tjeneste hos den svenske Enkedronning Marie
Eleonore og at have fraraadet hendes Rejse fraSverig 1640 (Arkenholtz,
Mémoires de la reine Christine I, 61), og derefter at være gaaet til
Danmark (Fynske Aktstykker II, 147, hvor han 1655 siger, at han har
tjent Kongen i 16 Aar). 1642 foretog han, sammen med flere andre,
Hvervinger i og omkring Hamborg, (Slange, Christian 4’s Hist. p.
1101—2. Chemnitz, Geschichte des Schwedischen in Teutschland ge
führten Krieges IV; 2, 103). 1644 kaldes han Oberst og sendtes som
Gesandt til Moskau (Slange, auf. St. p. 1289). 1645 var han Marskalk
hos Valdemar Christian (Nyerup, Christian d. 4. p. 149) og fik Juni
1646 Instrux, hvori han kaldes Kongens Hofraad, som Hovmester for
ham paa hans Rejse til Tydskland (Ny danske Magazin VI, 176—78).
14. August 1646 fik han Brev paa at være kongelig Hofmarskalk, hvilket
Frederik 3. i Februar 1651 bekræftede, og 7 Februar 1649 dansk Adels
brev (Sjællandske Registre). I et Brev fra Frederik 3. til Hertug Adolf
Frederik af Meklenborg, dat. Flensborg d. 25. September 1649, beder
han denne være Pentz, der for en kort Tid har erholdt Orlov for at
bringe sine Sager i Meklenborg i Orden, behjælpelig, for at han hurtigt
kan vende tilbage til sin Post som Hofmarskalk (Concept i Gehejmeark.).
Han døde 1657.
4) Hindsholms Dgb. p. 39 har 23. Februar.
5) Hindsholms Dgb. p. 39 har 27. Februar.
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haffn, bleffue emphangende Aff Kongen og dronningen selff
ved Vognen och borgerschabet i gevehr1).
17. Komb en brandeburgesche Gesanter an til Kiøbenhaffn,
haffde audients hos hans Maytt. Den 20 nest effter tog
sin affsched der2).
April.
11. Bleff dronningen forløst imod 5 Slet effter middag och fick
en vng frøyken3).
15. Bleff den vnge frøyken K. Maytt8 datter døbt paa Slottet
och kaldet Friderica Amalia4).
29. Morten Skinckels brølup met J. Lisbeth høgh Jostdatt.
i Arhuß.
Maj.
1. Bleffue effterskreffne forandringer paa lehne: Nijs Kragh
forient met harballegaard, Erick grubbe, som det haffde,
igien met lund5).
Ebbe gyldenstiern met Coldinghus
effter SI. mögens bille, H. Hendrick Lindenow met Christianstad effter SI. Malte Juel6). Biørn Vldfeld met helsingborg7), som hans fader8) hannem oplod. Laurids galtung
met............. 9) effter h. hendrick Lindenow. üffue Gjedde
met............. Closter10) effter SI. Sten beck.

’) Jvfr. Becker, Samlinger til Frederik 3’s Historie 1, 15—16. Niels Trolle,
Jørgen Sefeld, Henning Valkendorph, Wentzel Rotkirk, Mogens Kaas
og Jørgen Brahe fik Brev af 21. Februar 1649 om at trælfe Foranstalt
ninger til, at Dronningens Moder og Broder, naar de kom til dem,
• med tractament och fornøden fordringsskab med heste og vogne veli
blilfuer holden och befördert.« Sjællandske Tegneiser.
*) Jvfr. dog Becker I, 16.
3) Jvfr. Hindsholms Dgb. p. 40.
4) Hindsholms Dgb. p. 40 har: 13. April Jvfr. Becker I. 16—17.
5) Paa Mors. Niels Krag havde hidtil været Lensmand der. Jacob Matthissen, Ligprædiken over Niels Krag, Aarhus 1651.
6) Død d. 5. Juni 1648. Becker I, 2 Følgebrevet til Bønderne i Lenet
om at svare Hr. Henrik Lindenov er af 31. Januar 1649; hans Lens
brev af 1. Maj. Skaanske Registre.
1) Lensbrevet er først udstedt 30. an uar 1650. Skaanske Registre.
8) Hr. Christopher Ulfeldt til Svenstrup.
9) Laurids Galling fik Lensbrev paa Hørie Len i Giøngeherred i Skaane d.
31. Maj 16<9 Skaanske Registre.
10) Herridsvad Kloster Følgebrevet til Bønderne i dette Len om at svare
Hr. Ove Gjedde er af 29. April 1649. Sjæll. Reg. Saavel Ove Gjedde
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3. Giorde falck Gøe sin æd til at vere hoffmester paa Sorøe
i Hendrick Rommels Sted.
6. H. Wentzel Rotkirckes brølup paa Anderschouffslot met
F. dorete Abildgard SI. Stie Porses effterleffuersche.
15. Giorde M. Jens Skielderup, Sogneprest til S. Nicolai Kircke
i Kiøbenhaffn sammesteds paa Slottet sin æd til at vere bisp
i bergen efter SI. M. Lodwig mynte1).
19. Bleff herredagene vdblest och det paa dansche, tilforn altid
paa tysk2).
20. Hans frises brølup met J. helvig Marsvin Ottesd. den 20
hujus.
21. Herredagene berammet i Kiøbenhaffn. Vare til samme
Herredage indsteffnet hen imod 400 Sager8).
22. Toge de Synderborgesche och andre Affdelte herrer Aff
holsten det Sleßvigesche och femersche lehn aff hans May4t
paa Kiøbenhaffnslott ved 3 Slet omb efftermiddaggen paa
Kiøbenhaffn Slott vdj ald Rigens Raads, som i byen vare,
deris nerverelse. Gesanterne, som toge lehnet, var Chri
stoffer von offenberg, norborgesche hoffmester, och Lic. hans
møller4). K. Cantzeler baar Cronen, Rigens xMarsk Sverdet,
Rigfjns Cantzeler scepteret och Statholderen i Norge ebelet.
Lehnet bleff tagen i forgemachet, Samme afften vare gesan
terne hos kongen tilgest5).
som Laurids Galting mangle i Fortegnelsen over Lensmændene i Cronholms Skånes historia I, 459, 461.
Biskop i Bergen, M. Ludvig Hansen Munthe døde 12. Marts 1649 og efter
fulgtes af M. Jens Pedersen Skjelderup (Hatting, Bergens Præstehistorie
I, p. 77—79), der blev ordineret til Bisp i Frue Kirke d. 24. Juni 1649
(I. L. WolfT Norrigia illustrata p. 130). Han havde været Præst ved
Nicolai Kirke fra 12. Novbr. 1639. Ny kirkehist. Saml. I, 502. Jvfr.
Pontoppidan, Annales ecclesiæ IV, 238. Wiberg, Dansk Præstehistorie
II, 170.
*) Jvfr. Hindsholms Dgb. p. 41. Indkaldelsesbrevene til Herredagen er af
4. Januar. 16. Marts fik Rigsraaderne Brev om at møde i Kjøbenhavn
8 Dage før Herredagen. Sjæll. Tegneiser.
8) Jvfr. om de mange Retssager Becker 1, 18—20.
4) En Dr. jur. Johan Muller nævnes 1675 som Amtsinspektor i Haderslevhus Amt. Ny kirkeh. Saml. I, 574.
5) Jvfr. Vedel-Simonsen, Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse p. 93. Lens
brevet af 22. Maj er trykt i Hansen, Vollständige Staatsbeschreibung
Schleswigs p. 655—59.
Danske Samilnger, 2den Række. II.
5
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27. M. B.1) Kield Krags brølup Met J. Sophie Krabbe Iffuersdatter i Kiøbenhaffn. War hans Maytt och dronningen begge
dage selff til brølup.
29. Giorde Hendrick Rommel Rigens Raads æd paa Kiøbenhaffnslott.
30. Tog den fransøiske resident absched effter sin Herris
ordre paa nogen tid til at reise hiemb ved offenlige audientz
i ald R. Rads nerverelse2).
Juni.
3. Erik Rosenkrandtzis brølup i Kiøbenhaffn met J. mette
Rosenkrandtz Pallisd. Saa och frands Rantzoviß met J. Lis
bet Rosenkrandtz Pallisd. ibid.
7. H. Jockom Gersdorffs barsel, huor Kongen och dronningen
selff først i person stodde faddere3).
8. Axel buddes Fred, begraffuelse i Kiøbenhaffn.
10. Ebbe gyldenstierns brølup med J. Ellen Paßberg oluffsdatt. i Kiøbenhaffn.
13. Offue Juel Iffv. brølup met J. Kirstine Wrne frederichsdatter i Kiøbenhaffn.
17. Thønne Juels I.4) brølup i Kiøbenhaffn met J. Anne Ca
thrine Fries Christiansd.
Den 17. Junij giorde marskalck hans Christoffer von Korbitz, Øverste Lieutenant Gabriel Rensberger och overste
Lieutenant Valter deris æd for Cantzeleren til at vere natu
raliserede och nyde dansche adelige frieheder5). t

x) Min Broder.
2) Den franske Resident var Henneqnin. 1 et Brev fra Ole Vorm til Isaac
Peyrère af Maj 1649 omtales hans forestaaende Hjemrejse. Olai Wormii
epistolæ II, 954. Ogsaa 1648 nævnes han som Resident i Danmark.
Flassan, Histoire de la diplomatie française. VI, 182.
3) Det var Jochum Gersdorffs Datter Sophie Amalie Gersdorff, hvis Daab
fejredes; hendes Hjemmedaab havde fundet Sted d. 11. Maj. Hinds
holms Dgb. p. 41.
4) Søn af Iver Juel til Villestrup.
s) Alle de nævnte tre fik danske Adelsprivilegier d. 13. Juni. Sjæll. Re
gistre. Om Gabriel Rensberger af Huset Arnstorff fra Schlesien, se
Danske Magazin V, 211. Suhms Samlinger II, 2; 158; 3; 55. Pontoppidan, Marmora Dan ica I, 273. Af Gunstbevisninger til Jørgen Walter
i disse Aar kan forøvrigt fremhæves: Han fik 1645 af Christian 4.
Godset Rohlstorff i Pretzer District, fik d. 29. Maj 1646 Brev paa 1000
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24. H. Christian frises brølup met J. olegard1) gyldenstiern
Knudsd. i odensehe.
24. døde f. ane baße SI. corfitz tottes i Kiøbenhaffn.
Nominerede hans Maytt af de 18, som hannem aff Rigens
Raad elfter adelens Vota vare proponerede til at vere Rigens
Raad, efftersom Saa mange fattedes daa i 23 Rigens Raads
lail, som de elfter handfestningen schal vere, Nemblig Nils
Kragh, mögens høg, H. Hendrich Rantzow, Chresten Skel,
huoraff Mogens høg neste dag dereffter den 25. giorde sin
æd ansehende hånd daa allene var i Kiøbenhaffn tilstede, de
andre 3 bleffue Strax did forschreffne.
25. Bleff M. Christen og Kirsten forrige bispens enke i Aars
frikient aff Rigens Raad for de imod dennem haffde beschyldinger3).
29. Hyldingen paa Island aff menige landsens indbyggere til
hans May“, huilchen H. Hendrich bielcke, lensmand och
Gabriel akeleye anammede.
Hyldingen paa Island schede paa Exera alting Aff begge
bisperne i egen person Saa velsom Laugmendene, 12 prouster och prester aff skarholt Stifft, deriblant en af Vespenøe,
6 aff hola Stifft, Alle Syßelmend, toe laugrettismend och trei
bønder aff huer Syßel och deriblant en af Wespenøe, paa
ald Landens och Vespenøes vegne3).
Speciesdir. aarligt og d. 22. Febr. 1651 Bestalling som Kongens Raad
og Oberst (Sjæll. Reg.).
*) Øllegaard.
Om denne Lejermaalssag mod M. Christen Nielsen Bonde, Sognepræst
ved Domkirken i Aarhus, og/Kirsten Johansdatter, Enke efter Dr. Morten
Madsen, Bisp i Aarhus seZwergius, Sjællandske Cleresie p. 555; Hertel,
Beskrivelse over Aarhus Domkirke II, 395 — 96; Wiberg, Dansk Præstehistorie I, 42; Hiibertz, Aktstykker til Aarhus’s Historie II, 106—107,
110,116,121—22, 127—36 (hvor Herredagsdommen med Dato 24. Juni
er aftrykt). Hertil kan føjes, at Slotsfogden paa Kjøbenhavns Slot, Jochum Waltpurger d. 28. Marts 1649 fik Ordre til at »annamme til sig
den forrige Bispes Kvinde og M. Christen, forrige Præst i Aarhus, naar
de blive hidskikkede af Niels Krag til Trudsholm (Lensmand paa Havreballegaard ved Aarhus) og lade dem hensætte paa Slottet i god For
varing hver for sig.« Sjæll. Registre. Den 28. Juli fik det theologiske
Fakultet Brev om at erklære sig over, hvorvidt det maatte tillades ham
atter at faae Præstekald. Sjæll. Tegneiser.
J) Herom se: (Henrik Bjelke og Gabriel Akeleye) Islandske og Færøiske
Hylding befattet udi en kort historiske Narration, hvorledes kongl. MayL
5*
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Juli.
4. Giorde H. hendrich Rantzow och Christen Skeel Rigens
Raads æd och Peder Lange Lansdommers æd i Jylland i
Mogens Høgs Sted.
5. Finge Herredagene ende och bleffue for Rigens Rads
logementer vdbleste dagen nesteffter.
7. F. Else høgs SI. Jacob Winds begraffuelse i Ålborg.
8. Rudolf von binaves PrintzeßindensJ) Cammerjunchers brølup
met J. Anne Sophie Rotskutzes til Nykiøbing, som Prienßinden giorde9).
12. Thyge Kruses Thygesens begraffuelse i Wiborg3).
14. F. Ane baßes SI. Corfitz tottes begraffuelse i Kiøbenhaffn.
F. Ide Lange S. Jens Juels begraffuelse i Wiborg.
20. Giorde min fader Nils Kragh Rigens Raads æd paa Kiøbenhaffn Slot, bleff dog den øverste aff de 4 Rigens Raad,
som sist dertil bleffue nominerit4).
23. F. Margrete Gagge daniel Bilt Otsens begraffuelse i LandsCrone.
29. Giorde Hugo Lytzow CammerJunckers æd paa Kiøbenhaffnslott, juramentum prælegente Seer. Otthone Kragh.
31. Hyldingen paa ferør, huilchen H. Hendrich bielcke och
Gabriel akeley Knudß. paa hans Maytts Vegne antoge. Hyl
dingen paa ferør skede paa Thorshaffns lauting aff Laug-

’)
*)

3)

*)

Kong Fredrich ved sine did afferdigde Commissarier iod tage Huldskab
og Troskabseed af Indbyggerne paa forbemeldte Insuler. Kbhvn. 1650.
Jvfr. Finni Johannæi Historia Ecclesiastica Islandiæ III, 453.
Magdalena Sibylla, Enke efter den udvalgte Prinds Christian (5).
Anna Sophia von Rothschütz til WeissdorfT, Datter af Bernhard Rothschütz til Weisdorff og Sibylla Brigitta Römerin af Huset Stein-Pleiss,
født i Dresden d. 22. Marts 1623, optaget ved Magdalena Sibyllas Hof,
gift med Rudolph» v. Binav til Zobitz. død 8. April 1650. Ludovico
Braun, Leich-und Trostpredigt über Frau Anna Sophia v. Rotschütz.
Kbhvn. 1650. 4 to.
Han døde d. 16. Maj 1649. Anders Andersen, Ligprædiken over Tyge
Kruse. 1650. 4.
Om Niels Krags Indtræden i Rigsraadet hedder det i Jacob Matthissens
Ligprædiken over ham (Aarhus 1651): Frederik 3. lod ham forskrive
med andre gode Mænd dertil forordnede til at være Rigens Raad, hvil
ken høj og besværlig Bestilling han efter at have sin underdanigst
billig Undskyldning af Alderdom og derpaa følgende Skrøbelighed paa
tilbørlige Steder forebragt, efter naadigat Befaling antog og gjorde
derpaa hans kongl. Maj. sin Raads Ed paa Kjøbenhavns Slot d. 20. Juli.
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manden, Prousten, En prest och thoe Syßelmend aff huer
Syßel paa den gansche lands Vegne1).
August.
1. Ginge Jeg och min Kone2) til guds bordi Holmens Kircke.
8. J. Berte kaaß frandsdatters begraffuelse i helsingborg.
9. Komb den Svensche gesanter H. Bent skytte, som var
R. R.8) och forordnet til at stae fadder fra droningen, ind i
Kiøbenhaffn sterck 120 Mand4).
10. Er Rigens Raad hid forschreffuen til Kiøbenhaffn Saa vel
som alle Lensmendene i danmarck, ald adelen i Seland,
fyen, Skåne och Smalandene5).
11. Bleff den hollansche resident i Sundet6), som for Staterne
var befalet at Stae fadder, som gesanter emphangen aff Mo
gens høg R. R., en Stor Del adel och carosser, Saa och Princessinden aff Jockom gerßdorff, en stor del adel och Kuscher,
ald borgerschabet, i gevehr for dem begge. Den 11 haffde
den Svensche Gesanter sin første audientz paa slotet, i ald
Rigens Raads nerverelse, och leffuerede sine creditiver fra den
vnge och Enkedronningen offuer, huor och daa ald hans
Suite kyßede kongens hånd. Den Svensche Gesanter bleff
emphanget aff H. Knud Vldfeld, biørn Vldfeld, Jacob Grubbe
Knudß. och Iffuer Krabbe mogenß. ved grentzerne med 2
Kongens Kusche och nogle Rustvogne, Siden fri holden och

l) Hyldingen foregik i Virkeligheden d. 3. August. Se den ovenfor nævnte
Beretning. Jvfr. Ketilsen, Islandske Forordninger III. 12.
8) Anne Rosenkrands, Datter af Holger Rosenkrands til Glimminge og
Lene Gyldenstjerne.
s) Rigsraad.
4) Jvfr. herom og om det flgd. Becker I, 22—23.
5) Jvfr. Becker I, 21. Iudbydelsesbrevene til Adelige til Barselet ere af
18. Juni. Den 22. Juli udnævntes Marskalker og lignende for de Frem
mede. Sjæll. Tegn.
a) Frederik de Vries. 1 Skrivelser af 15. April 1649 indbød Frederik d. 3.
Generalstaterne, Prindsen af Oranien og flere tydske Fyrster til Daaben
d. 12. August. I Skrivelser af 15. og 17. August takker han de først
nævnte, fordi de have ladet sig repræsentere. Gh. Ark. Jvfr. Aitzema,
Verhael van saekeu van staat en oorlog. VI, 699. (4 to). Dog synes
det, som om man ikke har været fornøjet med, at der ingen særlig
Ambassadeur sendtes. Jvfr. et Brev af Haag, d. 23. August fra Corfitz
Ulfeldt til Christen Thomesen Sehested. Langebeks Afskrifter af det
rosenholmske Arkiv. Gh. Ark.
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Emphangen aff H. Jochom gersdorff, Statholder i Kiøbenhaffn,
aid landtadelen och nogle offuer 20 Kusche met 2 hester och
6 eller 7 Kongens, huer med 6 hester, och aid borgerschabet
och det gevorben Compagnie i gevehr fra osterport til Slotet,
som siden for slotet gaffue 3 Salver.
Gesanteren saa velsom den hollansche bleffue logerit paa
Slottet, saa och princeBinden.
12. Er den vnge frøyken Fridericæ Amaliæ barsel berammet
i Kiøbenhaffn, bleff och samme dag holden *) och derpaa omb
natten en schøn fyrverck.
Ere til fadder beden:
Dronningen i Sverige Christina, for hender stod fadder H.
bent skytte och bar barnet.
De General stater, for dennem Stod fadder deris Resident
i Sundet.
Printzen aff Vranien, for hannem stod fadder, ombeden
Cantzeleren H. Christian Thomesøn.
Dronningens moder, for hinder bar Prienfiinden barnet paa
Salen, led aff Rigens Marsk och admiral.
Hinder fulte 2 frøykener aff glycksborg, ledt aff H. falck
lycke och H. Hendrick huitfeld, H. holger Rosenkrandtz och
H. Henning Valchendorff, en aff darmstadt, ledt aff hendrich
gyldenstiern och otte tott.
Derpaa greff Pentzis, H. Hannibal Sesteds och H. Ebbe
Wldfelds frøykener2), ledde huer aff en^hoffJuncker, nemblig
tyge below, Johan friderich marskalck och Jørgen daa.
Derpaa fulte det adelige fruentimmer, den Svensche Gesanter presenterede strax sin faddergaffue, en diamants smycke.
13. Bleff der dantzet en ballet paa Kiøbenhaffnslot i den
Svensche och hollendische Gesanters saa velsom Kongens,
dronningens, PrinceBens och andre førstelige Personers nerverelse3).
*) Jvfr. Hindsholms Dgb. p. 43.
-j Sophie Elisabeth, Christiane og Hedvig.
3) Den 16. Juni 1649 skrev Frederik III til Greven af Oldenborg, at da
han havde hørt, at hans Musikant Daniel Semiers Søn gjorde Tjeneste
ved Grevens Hofcapel, men han nu gjerne vilde bruge ham i en vis
Anledning (først har der staaet, men er senere overstreget: »denselben
bey dem angeordneten Ballet zu Unsers Jungstgebornen fraueleins Tauff
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14. Jørgen Käses brølup met J. margrete catrine von buekvalt1)
och Antonj Ernst von Krebs hans mit J. Sibilla Juliana von
Ryßaw3).
De bleffue fult aff den hollansche Gesanter och H. frandtz
och brudgommene aff den Svensche gesanter och Kongen
och sadde och effter dem til bords.
16. Drog prineeßinden bort, ald borgerschabet staendis i gevehr.
Bleff der holden Ring Renden, och vand H. Sten bilde, H.
hendrich Rantzow och frandtz brochenhus prisene, som
bleffe opsatte.
17. Tog den hollansche gesanter sin affsehed och drog samme
dag bort, ald borgerschabet Staendis i gevehr.
Den 17. bleff Kaprenden holdet i den Svensche Gesanters
nerverelse, och vant hans Mayu, H. Sten bille och Hendrich
gyldenstiern Priserne, Kongen met pistolen, H. Sten bille
met hovedet och hendrich gyldenstiern med degenen.
18. J. Ellen Kaas Mogensdatters begraffuelse i Wordingborg.
19. War den Svensche Gesanter hans Maytts gest i haffuen och
paa Rosenborg.
20. Tog den Svensche gesanter sin absched.
21. Jost høg Jacobßens begraffuelse i Arhus. Drog den Sven
sche Gesanter met ald sin Suite bort til frederichsborg, be
gleitet aff H. Knud Vldfeld, biørn Vldfeld, Jacob grubbe och
Iffuer Krabbe mogenß., Stod ald borgerschabet i gevehr.
26. Eiler Evert Banners brølup met Jomf. helvig Lindenov i
LandsCrone.
September.
15. F. Karen Marsvin Pedersdatters Henning Pouisches be
graffuelse i odenße.

Festivitäten unter andern Personen zuegleich mit zuegebrauchen gemeinet«), beder han Greven give ham Orlov paa 2 Maaneder og først
lade ham melde sig i Hamborg hos Albrecht Baltser Behrens og Leon*
hard Marselis. Concept i Gh. Ark.
’) Det er Jørgen Mogensen Kaas. Jvfr. Vedel-Siinonsen, Rugaards Historie
II, 2; 27. Hindsholms Dgb. p. 43. Den 15. Juni havde Kongen ud
stedt Indbydelser til over 100 Adelsmænd og Adelsfruer i denne An
ledning. Sjæll. Tegn.
4) Ogsaa til dette Bryllup havde Kongen (under 10. Juli) udstedt Indby
delsesbreve. Sjæll. Tegn.
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Den 15. drog hans MayM met dronningen til Gottorff1),
bleff der emphangen aff hertzogen och hans gemahl met ald
deris hoff vit vdenfor och saa ind begleitet.
Strax derpaa samme afften bleff Hertzogen aff anhalt som
brudgom indført med Stor Suite.
16. Hertzog Johan først aff anhalt hans beylager met frøvken
Sophie augusta, hertzog frederich aff holsten hans elste dat
ter til gottorff2).
Til forn. bylager
Vare: Hans Mayu Kong Fred. 3 och hendis May4t dronninningen, Princeßinden aff danmark, Hertzog Christian och Mo
ritz aff Saxen, førsten aff anhalt teßaw hans elste Søn, 2
førster aff glycksborg, Ertzbispen aff magdeborg, førsten aff
brunsvig och bispen aff øytin, Saa och greffuen aff olden
borg, deris gesanter, Hertzoginden aff mechelenborg Sverin
met en frøyken, Hertzoginden aff nørborg met 2 frøykener,
aff glycksborg met 4 frøykener, aff Synderborg met 2 frøy
kener. Brudgommen folgede de toe Churførsten aff Saxens
Sønner, Hertzog Christian och Mouritz, Bruden hans Maylt och
hertzogen aff Gottorff, hinders fader.
17. Bleffue Presenterne aff de tilstede verendis førstelige Per
soner och de andres abgesanter offuer leffueret.
18. Ringrenden, huor Ms. Verder, Mogens Kruse och General
Major Hans Rantzow finge de tre Priser, som vare opsatte,
saa och en fyrverck præsenterit.
19. Bleff holden Ehn Comedie och en bålet présentent der vdj
hertzoinden aff holsten selff och hendis datter førstinden aff
anhalt metdantzede saa velsom noch en hinders datter.
20. Haffde Hertzoindens Cammer Juncker von Aschenburg och
hinders Cammer Jomfrue von Rotskytz brølup, brudgommen
ledde de to Churførstens aff Saxen Sønner, Hertzog Christian
och mouritz, bruden hans Maytt och Hertzog frederich aff
gottorff.
21. Bleffue tuende persianer døbte och den ene, som var fa
deren, kaldet Christian friderich, den anden Sønnen Hans
l) Om Rejsen jvfr. Becker I, 25—26.
Om dette Datum se Kønigsfeldt, Genealogiske Tabeller over den Olden
borgske Stamme (Kbhvn. 1840) Tab. VI. Nr. 64.
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Georg. Til diße tuende persianer vare faddere Hans May“,
dronningen och alle tilstede verendis førstelige Personer och
Herremend1).
Samme afften bleff igien en fyrverck presenterit och til
forn en Comedie holden.
22. SI. F. Lisbet Rud Corfitzdatters H. Nils Krabbes til Skellinge hinders begraffuelse i Kiøbenhaffn.
Den 22. komb hans May“ igien tilbage fra Gottorff til
flenßborg.
24. Jomf. Kirsten Rosenkrandtz holgersdatters begraffuelse i
KiøbenhafTn.
26. Døde Nils lange Gundesøn, som var page til hoffue, aff
Smapocher til flenßborg, Hans May“ lod hans lig begraffue
vdj St. nicolai Kirche sammesteds.
30. Werner Paßberg frederichsens brølup met J. Ane galde
gudeß. datter i Wiborg.
October.
2. Jost frederick von Pappenheimb hans begraffuelse i Nagschouff den 2. octob.
7. Herman Kaaß franßes och J. Magdalene Kruses Ottesd.
brølup i Wiborg.
Saa och hans Christoffer von Korbitz Princeßindens marschalches met f. Kirsten Lytzav S. Knud Vldfeldtz Jacobß.
enke paa nykiobing Slott.
Den 7. ginge begge deris May“ til gudsbord paa flenßborghuuß.
13. Eiler Bille Hendrichsøns begraffuelse i odenße den 13. octob.
16. Bleff paa Jagt i flenßborg lehn paa frøsløff sandt schut en
Raa met en tacke i begge deris May“8 och Hertzog Christian
Ludvig aff Luneborg2) deris nerverelse.
28. Chresten Skeel albretßens brølup met f. Margrete Lunge
H. Mogens billes.
30. Eiler Bille Marq. Søn hans begraffuelse i Odense.
November.
29. Jørgen Kaaß thamesøns begraffuelse i Warde.
’) Det var Sekretairen Hakwirdi ved det 1639 fra Persien til Gottorp komne
Gesandtskab og hans Søn, der vare bievne der. Se A. O(learius), Kurtzer
Begriff einer holsteinischen Chronik. Schleswig 1663. p. 254—57, 295—96.
*) Om ham se Becker II, 66, 70.
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December.
3. F. Ellen Marsvin SI. Knud Ruds begraffuelse i Odense.
Den 3. blefT rettet en morder for KiøbenhafTn, som haffde
först drebt met tvende Øxer faderen, 2 børn och 2 tieniste
piger och der forvden saa Slagen quinden och noch 2 børn,
at mand mistuifflede omb deris liff, bleff først kneben met
gluendis tanger for Slottet, alle hiørnehuse och alle de ny
boer, siden Steilet leffuendis fra neder op, hans tunge scharet
aff, schoren remmer aff hans liff, hans hierte vdtagen, och
siden lagt paa 5 Steiler.
9. H. Hendrick bielckes brølup met J. Edel Wldfeld Chrestoffersdatter i KiøbenhafTn.
H. Christian aff Saxen Churf. 3 Søn bleff til nykiøbing forloffuet met en Hertzog Philips datter aff glycksborg1), som
er hos Princeßinden.
11. Giorde hendrich Podebusch æd til at vere Landt Commissarius i fyn, Lauge beck och otte povisch i Seland, Otte Tot
och Kield Krag i schane.
15. F. Sophie Sandberg SI. Envold Kruses begraffuelse i alborg2).
30. Giorde hendrich gyldenstjern sin æd til at vere landt Commissarius i fyen3).

1656.
Paa det forste Blad i Kalenderen er skrevet:

Min Sal. Morfader og Mormoder Stygge Høgh och frue
Anne Vistand deris Børn ehre fødde effter huer andre, som
følger :
’) Det var Christiane, der d. 19. Novbr. 1650 havde Bryllup med den
nævnte Christian den ældre af Sachsen-Merseburg. Kønigsfeldt, anf.
St. Tab. V.
2) Hun var død d. 24. Novbr. 1649. Anders Andersen, Ligpræd. over
Sophie Sandberg. 1650. 4.
8) Han og de under 11. Decbr. nævnte havde faaet Brev af 27. November
om at møde i Kjøbenhavn d. 10. Decbr. for at aflægge Ed »eftersom de
have faaet flest Stemmer som Landcommissairer«. Sjæll. Tegn. Deres
Bestalling er af 30. Decbr. Annaler for nord. Oldk. og Hist. 1855. p. 175.
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Sal. Sidtzell Høgh fød 1582 d. 11. Juhij død 164 *). S.
Anne høg f. 1583 d. 19. August d. 165 8). S. Just Høg f.
1584 d. 8. September d. 164 8). Gregers Høgh f. 1586 d. 15.
April4). S. Sophie høgh f. 1588 d. 16. Nouemb. d. 165 5).
Jytte Høgh f. 1589 d. 19. Nouemb.6). S. Jenns Høg f. 1591
d. 21. Januar d. 164 T). S. Karen høg f. 1592 d. 8. Julij d.
16 . Mogens høg f. 1593 d. 20. Nouemb.8). Johanne høg
f. 1595 d. 19. Januar d. 164 9). Mette høg f. 1597 d. 21. Julij.
Paa et andet Blad:

Den 31. xbris 1655 Bleffue efTterschreffne giort til Radmend i Ribe10): Charsten Tønnefien, Peder Gregerßen11), Bagge
Baggesen och Laureds friß12).
Samme dag blefi Anders hanßen Byschriffuer13).
Fra Nyt Aar 1654 til Aarsdagen 1655 ere i Ribe:
fødde
døde
i Dombkirckens Sogen børn 6314) i dombkirckens Sogn 52
i Catrine Sogen .... 50
i Catrine .... 49

113

101

T) Gift med Ebbe Munk til Fjellebro, død 8. August 1648. Vedel-Simonsen, Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse p. 91.
s) Gift med Axel Rosenkrands. Suhms Samlinger II. 2; 174.
3) Den bekjendte Rigskantsler og Hofmester for Sorø Akademi, død d. 25.
Maj 1646. Slange, Christian 4’s Historie p. 1426.
4) Gift med Elisabeth Rodsteen. Suhms Samlinger II, 2; 159.
5) Gift med Frederik Redtz, begravet den 30. August 1653. Vedel-Simonsen, Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse p. 114.
6) Gift 16. Septbr. 1610 med Niels Krag og Moder til Otte Krag, død d.
11. Juli 1659. A. Petersen: Terkel Klevenfeldts Stamtavle over Familien
Krag. Kbhvn. 1868.
7) Gift med Margrete Holk; død d. 4. December 1648. Erik Torm, Ligpræd. over Jens Høg. Kbhvn. 1655. 4.
8) Gift med Christine Rosenkrands, død d. 29. Januar 1661. Molbech,
Bircherods Dagbøger p. 67.
°) Gift med Mogens Kaas. Danske Magazin III, 224.
10) Otte Krag var Lensmand paa Riberhus fra 1655—58.
n) Død d. 8. August 1659 af Pest. Ribe Cathedralskoles Indbydelsesskr.
1838 p. 61.
11) Død d. 21. Juli 1659. ibid.
w) Død d. 20. Juli 1659. ibid.
14) Dette Tal stemmer ikke med Opgivelsen i Kirkebogen. Se Samlinger
til jydsk Historie og Topographi I, 117.
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Januar.
1. Gick Jeg och min Kone til guds bord i Ribe.
5.Voterit effter H. maytts Nåds, befaling paa 3 aff nu veren
dis R. Raad til at succedere SI. H. Gregers Krabbe i Stat
holders bestilling i Norge, som døde 20 Xbris formiddag paa
Agershus, och falt mit votum paa H. Niels trolle, mogens
Høg, H. axel Vrup, frembsent met posten.
21. Beate Lindenow hendrichsdatters begraffuelse i Kiøbenhaffn.
22. Den 22. bleffue Vota colligerit af R. R. indschichet omb
Statholder i Norge til at succedere SI. H. Gregers Krabbe
aff alle, H. frederich Reedtz vntagen, och
falt paa H. Jørgen brahe ... 1
H. Hendrich Ranlzow 1
Chresten Skeel 11.
Gunde Rosenkrantz 3.
Mogens høg. . 13.
Erik Juel.................. 5.
H. Niels trolle 14.
Otte Krag............... 7.
H. axel Vrup ... 8.
De treis naffne, som majora paa falt, bleffue Kongen til
stillet (?), effterat de aff 2 aff R. R. H. Nils trolle och H.
axel Vrup Vare reviderit, och falt siden hans Maytts votum
paa H. Niels trolle.
Februar.
1. H. Gregers Krabbes begraffuelse i Christiania.
Samme dag Staller Kasis begraffuelse i Helsingborg.
3. Thyge belowes brølup i Wiborg met J. Jngeborre Juel
axelsdatter.
10. Døde f. Lisbet bille SI. Sigvert beckiß.
12. SI. f. Helvig Lindenow Eilert Evert banners begraffuelse i
Alborg1).
16. Døde frederich Willemßen Rosen Vinge i Kiøbenhaffn9).
20. Den 20. Giorde H. Peder Pederß., Sogneprest til S. nicolai
Kircke i Warde sin æd sammesteds, Saa och Staffen Nielß.
sin æd paa Radhuset til at vere Borgemester i hans Nielß.
*) Hun var død d. 21. Januar 1656. Anders Andersen, Ligpræd. over Hel
vig Lindenov. 1656. 4to.
9) Han var bleven adlet d. 18. Juli 1646. Aschehoug, Statsforfatningen i
Danmark og Norge indtil 1814. p. 405. 1653 nævnes han som Oberst
lieutenant. Histor. Tidsskr. 3 R. 1, 231. Se forøvrigt om ham Sam
linger til norske Folks Sprog og Hist. V, 460—61.
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sted, som tachet aff, och hans laßen forordnet interimsviß
til at sidde i Byfogdens Sted retten til paa videre besched.
Den 21. giorde Prestens medhielpere deris æd i Warde, 2
til huer Kircke.
28. Giorde H. Niels trolle sin æd for hans Maytt til at vere
Statholder i Norge paa Kiøbenhaffns Slott.
April.
3, Døde f. Ellen gøe, Anders ascherslebens1).
23. Den 1. Proustemode i Ribe for Stifftet2).
25. J. Kirsten tottes begraffuelse paa frederichsborg.
Maj.
6. Gick Jeg och min Kone til guds bord i Ribe.
12. F. Merte grubbe S. Knud Wrneß begraffuelse i Kiøbenhaffn.
18. Manderup brahes brølup met J. Birgete trolle i Odense3).
Juni.
1. Bleff Regentz Kirchen indviet psentibus Kongen och Ri
gens Raad, tilstedeverendis met mange flere den danske hoffpredicant och D. thomas bang, predichede hånd paa dansche,
denne paa latin4).
2. Herredage berammet i Kiøbenhaffn.
Begynte oc Samme dag.
*

1) Ellen Gjøe havde d. 14. August 1625 ægtet, ikke Anders, men Maurids
Aschersleben (f d. 21. November 1641). Ludvig Mikkelsen, Ligprædik,
over Mourids Aschersleben. Kbh. 1643. 4to. Jvfr. Suhms Samlinger
II, 2; 177 (en Anders Aschersleben nævnes p. 15(U det er saaledes ikke
nøjagtigt, naar det i Dansk Adelslexicon I, 18 hedder, at Slægten ud
døde 1641 med Mourids Aschersleben). En Ligprædiken af Peder Niel
sen over »ElineGjøe, Mourids Ascherslebens« 1656, 4to, haves ikke paa
de herværende Bibliotheker.
’) Om Landemoder i Ribe Stift se Gjellerup, Jens Dinesen Jersin p. 161,
172, 214.
•) »Den 18. Maj, som waer dnicaExaudi, wiedeJeg her i St. Knuds Kircke
welb. Mandrup Brahe til Torbenfeld och Jomfru Birgite Trolle. Den
21. Maji skickede Hr. Niels Trolle mig en sølffkande paa 60 lod for
min wmag«. Laurids Jacobsen Hindsholms (utrykte) Dagbog. Add. 228.
4to. (U. B.).
4) Ved Regents Kirken forstodes Trinitatis Kirke. Om Indvielsen se Pontoppidan, Origines Hafn. p. 282. Pontoppidan, Annales ecclesiæ IV,
444—45. Becker I, 101 (hvor den fejlagtig sættes til 31. Maj) og Histor.
Tidsskr. 3. R. 111, 38.
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Huortil vare Indsteffnel 244 Sager1).
15. Peder Juel Erichß. brølup i Kiøbenhaffn met J. dorete
Sehestedt.
18. F. Ane biids Otte brahe Stensens Enekes begraffuelse i
Kiøge.
22. Hygo Lytzowes brølup met J. Ide Rosenkrandtz JørgenBdatter i Kiobenhaffn2).
Juli.
6. Giorde Peiter Reedtz R. Raads æd paa Kiøbenhaffn Slott.
8. F. Margrete fris SI. Laxmand gyldensterns begraffuelse
i Arhus.
Den 8. bleff dansche Ridder orden leffuerit Hollansche
admiral Opdam ved H. Nils trolle paa admiralens skib3).
9. Den 9. komb den Hollansche flode An paa reden for Kiø
benhaffn.
11. Den 11. gick den Hollandske flode igiemmel grundene til
ostersøen.
16. Omb Natten imellem 16 och 17 Klochen 3 omb morgenen
gick hans Maylt met Princen, Cantzeleren och 2 R. R. H.
Hendrich Rantzow och H. axel Vrup til Seils fra Sundet met
6 schibe til herrefdagene?]------------ 4) hylding i Norge be
rammet til Christiania.
17. Herredagene endet i Kiøbenhaffn.
18. Jmod afften komb hans Maytt til Christiania och Aggershus.
21. Herredagene berammet i Norge i Christiania och begynt,
Saa och Printzens hylding i Norge den 23. nesteffter.
23. Princens Hylding til Christiania.

*) Jvfr. Becker I, 101, 104, 109 (hvor Enden paa Herredagen sættes til
8. Juli) 325, 332. Herredagen var indkaldt til 2. Juni ved Brev af 12.
Januar. Sjæll. Tegn.
a) Om dette Bryllup hedder det i Preben Vandals Ligpræd. over Ide Rosenkrands (Kbh. 1669): Dronningen gjorde dem et meget prægtigt og
herligt Bryllup paa Kjøbenhavns Slot, hvor der var forsamlet foruden
alle Danmarks Riges Raad og den største Del af Adelen herudi Riget
adskillige fyrstelige Personer og de H. Staters Gesandter samt mange
af deres Generals Personer af deres Flaade.
3) Jvfr. om dette og de nærmest følgende Data Becker I, 109—11.
4) Her mangle nogle Ord paa Grund af Bortskæring ved Kalenderens Ind
binding.
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24. Dode min Svoger Erick Bille paa Affuintzberg1).
25. Gick floden fra Christiania til at møde hans Maytt i Kalsund.
August.
1. Jørgen Høgs begraffuelse i Wiborg.
13. Komb Hans Maylt tilbage fra Norge.
16. Min SI. Suoger Erick billes begraffuelse i Wiborg.
19. J. Jytte Skels Chrestensd. begraffuelse i Aarhuß.
29. Gick voris flode, 9 schibc sterk, til Seils fra drogerne
eller grundene ved Amager til dantzig, 9 schibe sterch [!],
Kom paa reden for dantzig til den hollansche flode. 1. 7bris2).
September.
6. SI. Biørn Wldfelds begraffuelse i Kiøbenhaffn.
10. Døde Otte tot paa malmøhus.
12. Bleff dronningen forløst imellem 11—12 7bris omb natten
ved 10 SI., fick en vng frøyken, som den 12. nest effter
bleff Christnet och kaldet Vldarica Eleonora3).
21. Holger Wind och J. Margrete Geddes brølup i Helsingborg.
28. Henning Quitzou och J. berete gøe Otteßd. brølup i Wiborg.
O c t o b e r.
2. Otte tottes begraffuelse i Malmøe.
5. Biørn Kaaß och Berette Rotstens4) brølup i Wiborg.
12. Erick brocbenhuß och J. Ingeborre Paßbergs brølup i
Wiborg.
15. 2 Proustemode i Ribe.
November.
8. F. Karen Juel thyge Sandbergs begraffuelse i Wiborg5).
12. Jomfrue Lißabet Totes Hendrichsd. begraffuelse i Kiøge,
forandret for Siugdomb, saa det stod i Roschild den 18.
nest effter6).
x) Erik Andersen Bille havde d. 24. Juni 1653 ægtet Mette Holgersdatter
Rosenkrands, en Søster til Otte Krags Hustru. Vedel-Simonsen, Jørgen
Brahes Levnetsbeskrivelse p. 112.
2) Om disse Data se Becker I, 118, 343—45.
8) Om dette Datum se Kønigsfeldt: Genealog.-hist. Tabeller over de nor
diske Rigers Kongeslægter. 2den Udg. 1856. p. 67.
4) Skal være Rothkirch. Se Suhms Samlinger 11, 2; 151.
5) Hun var død d. 17. October. Danske Magazin 3 R. 111, 28.
®) Hun var død d. 21. October. Hans Clausen Rosing, Ligprædik. over
Elisabeth Thott. 1657. 4.
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18. J. Lisbet tottes begraffuelse i Roschild.
19. Gich Jeg och min Kone til guds bord i Ribe.
24. Fr. Else byloves begraffuelse i — — —.
25. Her Mogens Kasis begraffuelse i Nyborg.
29. F. Kirsten Lange Nilsd. Laureds povesches begraffuelse i
Warde.
December.
5. F. Sitzel glambeck SI. mortens packses begraffuelse paa
hinders gard bierre.
16. F. Ane Rantzow S. Jost hogs begraffuelse i Aars.
30. Peder Jvel Ericksens ljegraffuelse i Kiobenhaffn1).

1657.
Paa det første Blad i Kalenderen er skrevet:

Ligs Begraffuen till alle Kircker
i Kiøbenhafnn och tilhørendis
vden for fra Nylt Aars dag 1656
Der imod Børn Døbte:
Echte. Wechte.
till Aarsdagen 1657:
Wor
frue
Wor frue . . .
. 212
31.
153.
H. Geistis ....
67. H. Geistis .
56
1.
St. Nicolay . . .
99. S. Nicolaj . • 192
43.
H. Trefoldighed . .
1. St. Peder
.
98
1.
St. Peder . .
73. Holmen . . . 204
12.
Holmen . . .
74. Chrest. Haffn .
75
2.
Christ. Haffen . .
.
69. Den Nye
42
17.
Den Nye2) .... . 247.
Summa fødde 879
107.
De fattiges Jord3)
Ehr saa flere døde end
. 105.
fødde .
888
. 336 4).
*) Begravelsen fandt først Sted d. 31. Decbr.; han var død d. 9. Decbr.
Joh. Diricksøn Bartsker, Ligprædiken over Peder Juel. Sorø. ud. Aar. 4to.
s) Om denne Kirke, som laa udenfor Nørreport, se Wolff, Encomion regni
Daniæ p. 3S1—82.
Ny kirkehist. Saml. I, 353—87; III, 161—62.
Both, Kjøbenhavn p. 271—72.
3) Den laa, i det mindste 1682, udenfor Vesterport, paa Sydsiden af
Landevejen. O. Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium I, 780.
4) Dette Forhold var vistnok begrundet i den 1656 herskende Pest, om
hvilken se: F. Carlsen, Noget om Rønnebæksholm p. 39. Danske Magazin 3 R. IV, 284-85.
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H. M. Kirchegaard vden
Nørre Port1)
. .
31.
Den Runde2) . .
403.
Summa døde .... 1322.
Januar.
15. F. Berete brochenhus Sl. Jacob Wldfelds begraffuelse paa
Wrup 3).
Februar.
13. Døde Erik Juel i Wiborg.
15. Døde H. mögens Sehestedt omb morgenen paa holmbgard.
26. Voteiit i odense omb 2 R. Raad en i Erich Juls och en
i H. mögens Rases Sted4).
Marts.
8. Preben von Ahn oc J. Karen Wind Iffuersdatters brølup i
Odense.
11. Sl. Erick Juls begraffuelse i Wiborg.
13. Sl. H. mögens Sehestedts begraffuelse i Wiborg och Sl.
Ronow billes i Kiøge.
20. Christoffer frises begraffuelse i Wiborg. Samme dag døde
F. Sitzel Lunge Sl. Hendrick Lindenoves paa gaffnøe.
24. Døde Sl. H. flemming Vldfeld i Odense.
April.
6. Forordnet Chasten tønnefien Radmand til Borgemester i
Ribe i Sl. anders Suanes sted.
’) Om denne Kirkegaard kan mærkes, at Corfitz Ulfeldt fik Brev af 9
Januar 1649 om at ansætte en Kulegraver ved »Kongens Kirkegaard
udenfor Nørreport«. Sjæll Tegn.
’) Om denne St. Annæ Kirke se Wolff, Encomion regni Daniæ p. 375.
Pontoppidan, Origin. Hafn. p. 282—84, 288 — 90. Nyerup, Christian 4’s
Charakteristik p. XXXIII—IV. Slange, Christian 4’s Hist. p. 1044. Ny
danske Magazin II, 344. Nyt histor. Tidskr. V, 279. Lassen, Aktstykk. til
Kjøbenhavns Befæstnings Historie p, 28—29. Both, Kjøbenhavn p.
245—47. Dagbladet 1870, Nr. 131.
B) Hun var død d. 24. Decbr. 1656. Hofmann, Danske Adelsmand II, 225.
4) De af Christen Skeel i hans Dagbog (Danske Magazin 3 R. IV, 303)
under 28. Februar 1657 nævnte 6 Adelsmænd gaae vist herpaa. Under
29. December 1656 var der udgaaet Brev til de skaanske Rigsraader
om at forskrive Adelen i Provindsen til med dem selv at vælge 6 eller
8 Mænd, hvoraf Rigsraadet og derpaa Kongen kuude vælge een Rigsraad
istedenfor den afdøde Otte Thott. Skaanske Tegneiser.
Danske Samlinger, 2den Rskke. II.
6
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11. F. Sitzel Lunge SI. Rendrirk Lindenoves begraffuelse i
Kiøge.
16. H. Flemming Wldfelds begraffuelse i Odense1).
18. F. Ane frises SI. LauredG LindenoveB begraffuelse paa
Oregaard.
29. Tre Almindelige bededage berammet i danmark den 29,
30. April och 1. May.
Maj.
1. Lehnes forandring i danmarck og Norge 1657.
Frederich Wrne halstedcloster. Christopher Lindenow
Nykiobing i faister. Jørgen Sefeld EnvoldO. Dueholmb. H.
Flemming Vldfeld Holbeck. H. Henning Valchendorf lundenefi. Peiter Reedtz Møen.
H. axel Vrup Malmøehus.
Offe schade Roschild.
Hans Juel Augdesiden. Jørgen
bielcke Skeen. Wldrich frederich gyldenløw Vdstencloster2).
Juni.
3. Rejste Christian Wiborg3) som Herold met en trompeter
oc feidebreff til halmsted, Komb der An den 5., forbleff der
til den 25., hånd igien bleff forloffuen.
23. Gick hans Maytfc Alle Vaffuidendis til Seils met floden omb
natten4) til at Søge Kongen aff Suerige, som berettedis at
ville til skibs gae til Sverige fra Prytzen, mens der det iche
saa fantis, gick hånd for dantzig, bleff af præsidenten oc en
Senator (?) beneventerit.
J) Laurids Jacobsen Hindsholms Dagbog har herom: Den 18 Aprilis predichede Jeg oftuer H. Flemming Vlfelds liig her i St. Knuds Kirche.
Den 19. Aprilis forerede S. H. Flemming Vlfelds Fru mig en Sølv
kande, weyer 80 lodt.
’) Følgebrevene til Bønderne i de forskjellige Len om at svare de nævnte
Lensmænd ere af 12. April. Kun har Erik Banner (og ikke den afdøde
Flemming Ulfeldt) Holbek Len. Dennes Lensbrev er af 12. Maj, Ove
Skades af 19. Maj. Sjæll. Begistre.
•) I Frederik 3’s Skrivekalender for 1652 (GI. kgl. Saml. 3627 8 vo.)
findes under 17. April: Christian Wiborg nach Churland. Senere blev
han kgl. Fodermarsk. Nyt hist. Tidsk. VI, 501. Becker II, 42.
4) Det er uiigtigt, naar Garde (Sømagtens Historie 1535—1700, p. 226)
henlægger dette til Begyndelsen af Juli; de af ham anførte Sjællandske
Tegneiser vise heller ikke dette; tvertimod findes i dem ingen Breve
indførte fra 23 Juni til 9. Juli, og i Sjællandske Registre ingen fra
21. Juni til 4. Juli (hvor et Brev er underskrevet: Trefoldigbed,) og
intet af Kjøbenhavn før 10. Juli. Instruxen for Henrik Bjelke, der commanderede Flaaden paa dette Togt, er af 17. Juni. Sjæll. Reg.
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24. Gick Jeg och min Kone til gudsbord i Ribe.
August.
5. Kallede Gud Cantzeleren H. Christian Thomeßen i Kiobenhaffn formiddag mod middag.
9. Drog hans Maytt met dronningen och ald Hoffstaten til
frederichsodde, hannem fulte Rigens hoffmester. Forbleff dog
mesten i fyen1).
17. F. Karen Lange Chrestoffer gøes begraffuelse i Kiø
benhaffn.
27. H. Christian tomesens begraffuelse i Kiøbenhaffn.
September.
12. Fegtede den danske flode, 24 schibe sterk, met den Svensche,
sterck 34 schibe, mit vater imellem bornholmb oc Rügen fra
3 Slet effter middag til natten, siden den 13. til omb natten
igien, daa de schiltis ad2).
Den 12. komb Hans May*1 med dronningen tilbage fra
frederichsodde.
14. Omb morgenen god tid komb den dansche flode paa reden
imellem Kiøbenhaffn oc Kiøge til at reparere friderick, tre
foldighed oc de Andre schibe, som haffde fanget skade.
18. Bleff den Engelske Abgesanter Ph. Medeus, fra protectoren
hidschichet, indhent aff Peiter Redtz met 14 carosser, oc
borgerschabet i gevehr fra porten til hans logement, huor
band bleff difrayerit 7 [3 ?] måltider, bleff indkørt i Kongens
Vogen, 3 drabanter paa huer side3).
27. Døde F. Mette bille Anderßd. H. Nils Krabbes i malmøe.
28. Gick floden fra Køgerwig til Seils forstercket met 5 skibe
til at søge den Svensche, effterat den sin schade paa takel
och toug, i siste rencontre tilføyet, haffde reparerit.
l) Herom har Laurids Jacobsen Hindsholms Dagbog følgende nærmere:
Den 13. Augusti kom hans Maytt med dronningen oc Rigens Hoffmester
hid til Othensse. Den II. Aug. revs te kongen herfra offr til Fredricksodd Den 17. Aug. kom Kongen hid til Othensse igien. Den 19. Aug.
rcyste Kongen atter herfra til Fredricksodd. Den 28. Aug. kom hans
May** hid til Othensse Igjen. Den 1 Septbr. waar hans Maytt hen wed
Foborgsiden at besee platzen der. Den 4. Septbr. reysle hans Maytt
atter til Medelfard oc dronningen med. Den 7. Septbr. Kom Kongen
oc Dronningen Igien fra Meddelfard
-) Jvfr. Garde, Sømagtens Historie *535 — 1700, p. 227.
3) Jvfr Becker I, 383

6*
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29. Drog Hans Mayu fra Kiøbenhaffn til Leyren i Skåne.
30. Døde den fransoische gesante eller depute extraordinaire
Ms. de Meule i Kiobenhaffn, hidschichet til at forsøge mediationen imellem begge Croner1).
October.
1. Lewin bûlows begraffuelse i Malmø, (som bleff schut i en
rencontre met de Svenske) den 30. 7 bris.
11. Komb hans Maytt tilbage fra den Skånske armed2).
17. Wulff Hieronimj Kratzes begraffuelse i Kiøbenhaffn, var
fød i meißen i bispedomb Merßborg, effterlod ingen Arffuinger, var oberster aff det Skånske Regimente. Efter predicken
bleff Oberst Kratz til ære fyret paa Kiergarden 3 Gange
3 støcher oc giffuet 3 saluer aff musquéter aff 2 comp.
Soldater3).
20. Haffde Zarniske hans envoyé audientz hos hans Mayu,
begierte ordre omb conjunction eller huad hand imod fellitz
finde giøre skulde.
Den 20. giorde frederick von Alefeld holstenske Rads æd
Hafniæ.
22. Bleff H. Hendrick bieickeß barn begravet omb afftenen i
S. nicolai Kirche i Kiobenhaffn. d. 19. octob. [!]
23. Imellem den 23. oc 24. omb natten komb frederichsodde disuehr i findernis hender omb 4 Slet imod
dag4).
26. Bleff Sivert brochenhusis barn begraffuen i Kiøbenhaffn
omb afften i Sti. nicolai Kircke.

December.
16. F. Ane gyldenstern Sl. Her Wldrich Sandbergs begraff-

*) Jvfr. Becker I, 384.
«) Jvfr. Becker I, 384-85.
*) Wulff Hieronymus v. Kraffske var død d. 26. Septbr. 1657. Becker I,
445. Jvfr. Suhms Samlinger 11, 2; 173.
4) Charakteristisk for Stemningen ved denne Begivenhed er ogsaa
Laurids Jacobsens Hindsholms Optegnelse i sin Dagbog: »Den 24.
octobr. bleff Fredricksodde Indtagen aff Sueuschen vden nogen mod
stand, oc fick alle Stycker, munition oc huad der waar inde.
Gud bedret!«
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uelse i Kiobenhaffn, samme Dag dode H. Christian friß
samme steds.
23. Gick Jeg och min Kone til gudsbord i Nyborg slots
Kircke.
26. Kallede gud min S. Svoger borge Rosenkrandtz palleßen
i Kiobenhaffn imellem 12 oc 1 omb efftermiddag aff en
hitzig feber.
28. Marskalck Adam Hendrick pensis begraffuelse i Kioben
haffn.
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Smaastykker.

i.
Brev fra R. Rask til Fr. Gråter.
Efter Originalen i det st. kgl Bibliothek, meddelt af C hr. Bruun.
København d. 12 Septbr. 1S2S.

Hbjstærede Herre og Ven!
Jeg er Dem usigelig forbunden for Deres udførlige og
kærkomne Brev, og beder Dem ikke at slutte fra min Ladhed
i at skrive Breve til mit Venskab og min Tænkemåde. Jeg
har i Sommer været meget sysselsat, og er det endnu, skönt
jeg har fået de to Arbejder fra Hånden, som jeg giver mig
den Ære at vedlægge; den Travlhed er det, som giver mig
Ulyst til at skrive. Angående den Anmældelse af Gs. Gram,
som De skrev om, da agter jeg ingenlunde selv at udføre den,
ikke heller vil jeg råde min Ven det, da det ikke behøves;
det er et Verk, som mole ruit sua, et Kaos som aldrig vil
blive skabt til Verden, en Avgiasses Stald, som det ikke lönner
Umagen at rense for Fejlene imod alle de nordiske Sprog.
De vil selv med deres Sprogkundskab kunne udfinde dem, hvis
De gider lede efter dem.
! disse Dage er endnu en psevdonym Pjese udkommen
med å, ø, ö og j efter Selvlydene, altså alle Hovedpunkterne i
den ny Retskrivning; med Tittel: Forsøg til at angive et nasjonalt kunstsprog i den lavere matematik. Af P. H. Elm
(38 Sider 8V0). Dette er det tyvende Verk med å (eller
ä), desuden ere to betydelige Stykker med å særskilt aftrykte
af Tidsskrifter, og endnu to tyske Bøger udkomne, hvor å
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bruges i de danske Ord (ialt 24). Såvidt er det kommet hid
til med Retskrivningen. Jeg var tilfreds De vilde lade et 0,
ø og et Å, å støbe for Danevenneselskabet til at anmælde vore
danske og svenske Sager med. Der udkomme snart flere; det
koster ikke uden en Snes Rdr., når jeg bliver rig, skal jeg
sende Selskabet disse Penge igjen! Lev vel, og hils Deres kære
Familie, samt erindre med Venskab.
Deres evig hengivne, ærbødigste
R. Rask.

2.
Brev fra C. Rafn til F. H. von der Hagen.
Efter Originalen i det st. kgl. Bibliothek, meddelt af C hr. Bruun.

Kjøbenhavn, den 7de Mai 1847.

Hoitærede Ven,
Tilvisse har det varet alt for længe at jeg ikke har til
skrevet Dem, og jeg vil nu søge at gjore det godt igjen.
Imidlertid affærdigede jeg dog forrige Sommer en Pakke til
Dem med et nyt Hefte af vore Mémoires des Antiquaires du
Nord. Den 15de Septbr. afgik med det første Tog fra Stettin
to Pakker, mærkede M. E U til Undervisnings-Ministeriet i
Berlin. Deri var en Pakke til Dem, som jeg haaber at De
senere har rigtig erholdt, eller vil kunne faae den ved at hen
vende Dem i vedkommende Contoir.
De her Ret, naar De antager mig for en ægte Skandinav,
men De har den aabenbareste Uret, naar De sdulde bære nogen
Tvivl om at jeg ikke skulde være Germanien ganske hengiven
og glæde mig ved alt det fortræffelige og Ophoiede hos Ger
manerne. Jeg holder mig fjernt fra disse politisk-nationale
Bevægelser, som visselig ikke lede til noget godt. Alt saadant
strider ganske mod mit Sind, hvorimod jeg hylder en storre
Tilnærmelse mellem Nationerne som et mægtigt Fremskridt til
Civilisationens storre Opsving. Lader os sætte en Glæde og
Stolthed i at være ægte Germaner med en fremadstræbende
Iver for af bringe Germanismen til en hdiere Udvikling, hvortil
vi ved Bearbeidelsen af dens Elementer kunne ansees kaldede;
men vi ville gjore det med en saadan Tanke og ingenlunde
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for at byde Panslavismen eller Panromanismen trods. Tvært
imod ville vi arbeide til at al Nationalstrid maa dæmpes og
hæves ved at modvirke ethvert Overgreb. En venligere Imødekomst at Slaver og Germaner forekommer mig ønskelig, ingen
lunde en Forøgelse af det spændte Forhold, som Lidenskaberne
paa mange Steder have fremkaldt, især i det sidste Decennium.
For de oversendte Hefter af Deres Tidsskrift takker jeg
Dem hjertelig. Betræffende Faustbogen vil jeg atter tale med
Werlauff, om det bliver muligt at faa den til Laans paa nogle
Uger.
Vi have forgjeves ventet Dem her hos os forrige Sommer.
Jeg ønsker Dem og Familie til Lykke med Deres Datters
Giftermaal.
Jeg tænker paa at gjore en lille Tour til Berlin i Slut
ningen af denne eller i Begyndelsen af næste Maaned, da min
ældste Datter ønsker at see sig lidt om i Tydskland. Dog
blive vi i Berlin kun et Par Dage, længere neppe.
De modtager herved en ny Beretning fra vort Selskab.
Det nye Hefte af Antiquarisk Tidsskrift vil jeg medtage.
Jeg undertegner mig med de venligste Hilsener Deres
hjerteligst hengivne
Rafn.
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Dagbogsoptegnelser fra Rigsdagen 1660.
Udgivne af Chr. Bruun.

Den danske historiske Literatur mangler, især for de tid
ligere Aarhundreder, i høj Grad ikke alene udførligere Me
moirer, men ogsaa blot tørre, korte samtidige Optegnelser.
Denne Mangel er meget følelig navnlig for Personalhistoriens
Vedkommende; næsten bestandig maa Stoffet skaffes tilveje med
Møje og Besvær, og næsten bestandig savner man den Vejled
ning til at dømme rigtig og til at danne sig den rette Fore
stilling om Personen og hans Handlinger, som kun hans egne
Udtalelser og Domme kunne yde. Hvor let vilde det ikke være
at nævne hele Rækker af Navne paa Mænd, som have spillet en
fremragende Rolle i vort Fædrelands Historie, men hvis Biogra
fier endnu ikke ere skrevne, ja maaske aldrig ville blive det.
Et sært Held er det, at der er bevaret Optegnelser om
Rigsdagen 1660, skrevne af Mænd, som selv have taget Del
i Forhandlingerne — bevaret, ja det vil da sige i Afskrifter,
thi de originale Dagbøger kjendes saagodt som slet ikke mere.
Memoirer kunne de ikke kaldes, Bidrag til Personalhistorien,
navnlig for deres Vedkommende, som have nedskrevet dem,
indeholde de ikke, men dog ere disse Optegnelser Hovedkilderne
til Rigsdagens Historie, som man uden dem næppe vilde have
været istand til at skrive. (Protokoller over Rigsdagens For
handlinger ere jo ikke bevarede). Saaledes er den omfattende
Skildring af Souverainitetens Historie, som Jacob Langebek
skrev og som han havde haabet at kunne udgive 1760, da den
store Jubilæumsfest holdtes, væsenlig skrevet paa Grundlag af
Dagbøgerne eller de samtidige Optegnelser. Rigtignok udmærke
de sig ikke ved Righoldighed, endnu mindre ved interes
sante, tydelige Skildringer af de vigtigste fremtrædende PersoDanske Samlinger, 2den Række.

2.

*
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ner, de indeholde et for det meste kort Referat af Gangen i
de vigtige Forhandlinger Dag for Dag; for at faae et fyldigere
Hele frem, maa de sammenarbejdes og suppleres andetstedsfra,
saaledes som Langebek har gjort.
Af disse Optegnelser, som alle ere benyttede af Fr. Hamme
ri ch i hans interessante Afhandling: Enevældens Indførelse i Dan
mark og Norge, skreven 18571), ere nogle udgivne allerede for lang
Tid siden. For fruldstændighedens Skyld skulle de nævnes her:
1) »Journal over alt hvis hver Dag passerede in Anno 1660, da
Arverettigheden til Konge Riget Danmark blev K. Friderich III og
hans Kongel. Hus af de til Kiøbenhavn foreskrevne Stænders Depu
terede overdragen fra 6te September, da alle Stænders Fuldmæg
tige vare udi Kiøbenhaun tilsammenkomne, til 17de Nov., da
Arvehyldingen var overstanden, og Alting blev slutted; holdt og
sammenskrevet af Een, som selv ved samme Forandring tilstæde
var, og som en Deputered paa Ministerii Veigne i Sielland selv
alting saae og hørte.«
Forfatteren, Peder Willadsen, Provst, Præst i Slagelse,
døde 1673 som Biskop i Viborg. Hans Søn Niels Slange, den bekjendte Forfatter til Christian den Fjerdes Historie, som 1720
havde fuldført sin Historie om »Regjeringens Forandring udi Dan
mark, da det af et Wal-Rige blev giort til et Arfverige, som
skeede Aar 1660«, og dediceret den til Frederik den Fjerde®),
siger i Indledningen, at hans Arbejde er samlet og uddraget
af adskillige Papirer og Opsatser, skrevne og forfattede paa
hin Tid af hans Fader P. Willadsen, udsendt af Sjællands Gejst
lighed til at være dens Fuldmægtige, som blev »eenstemmigen
udvalgt til at være det gandske Riges Geystligheds Secreterer
baade for at holde Bog og Protocolle over alt hvad, som udi
de Geystliges Forsamling forefaldt (som siden til Erkebiskop
Svane blev overleveret), saa og for at føre udi Pennen Alt
hvad, som fra dennem saavel til Kongen self, som og til Ri
gens Raad blev indgivet; hvorfor det var læt for ham, naar
hånd kom for sig self, alt hvad som udi deres Forsamling var
forefaldet, til sin egen Fornøyelse korteligen og nøye at op’) Nordisk Universitets Tidsskrift, 1857, 1, S. 55 — 190.
®) Slanges Værk findes i Manuskript i det st. kgl. Bibi., gi. kgl Saml., Fo
lio Nr. 905. Excerpter af det ere trykte i Suhms Nye Samlinger til den
danske Historie, I. S. 243. ff.

91
tegne.* »Slange fik Originalen i Hænder og lagde den til
Grund for sin Historie. Samme Bog eller Protocol bestod af
43 Ark i stor folio, og gav temmelig udførlig Efterretning om
alt. hvad paa Rigsdagen forefaldt og havde givet Anledning til
samme.« (Notits af Langebek).
Willadsens Journal bevares i Geheimearkivet, en Afskrift
findes i det store kgl. Bibliothek, gi. kgl. Saml., 4°, Nr. 2705.
Journalen blev trykt 1760, uden at Forfatterens Navn anførtes,
med følgende Titel: »Nøyagtig Efterretning om Souverainitetet
eller hvad som har tildraget sig paa Kjøbenhavns Mode fra den
10. Sept. til den 17. Nov. Anno 1660, da Den Stormægtigste
Konge Kong Friderich den Tredie fik absolut og u-omskrænket
Magt.« 8°, 62 SS. hos A. H. Godiche.
2) En Dagbog af den Deputerede fra Nyborg, KnudWulff,
Raadmand, fra 7de Sept. til 30te October, er trykt af Riegels
i hans Christian den Femtes Historie, Kbh. 1792, S. 27—54.
3) «Den Relation og Arve-Bet, som H. K. M. til Danmark og
Norge saavelsom det kongelige Residenz-Huus Kiøbenhavn Slot
af alle samtlige Rigens Stænder, de endrægteligen overgiven er,
saa og den Arve-Uylding som derpaa fulgte den 18. Oct. paa
Slotspladsen, ud for den Kongelige Residenz, med samtlige
Kongelige Børn af forbemeldte Stænder deres Eed aflagt A. 1660«.
En Afskrift bevares i det st. kgl. Bibi., ny kgl. Saml.,
Fol. Nr. 913. Langebek har skrevet foran: »Denne Relation
om Souverainiteten synes ei alene opsat af en Ustuderet el
ler Lægmand, men endog den Copie, hvorefter dette er ud
skrevet, af en slet og skiødesløs Skriver at være skreven.
Er mig af Hr. Biskop Harboe communiceret 1764.«
Afskriften er fra c. 1750. Originalen er benyttet i A. M.
Hiør ings Leyerpolitie, Kbh. 1661, hvor største Delen er ailrykt
Fol. K. 5—P. 3., og det Øvrige ogsaa forekommer med ubety
delige Forandringer.
4) Axel Hr up s »efterladte Papirer«, som nu ikke mere
vides at være bevarede, har Holberg, efter hvad han selv har
bemærket, benyttet i sin Danmarks Riges Historie, se tredie Del,
Bl. Mmm 9 verso.
5) Excerpter af Vice-Statholder i Norge Friderich v.
Gabels Papirer, trykte i Suhms Nye Samlinger til den danske
Historie, i, S. 230. Indholdet grunder sig paa Meddelelser af
hans Fader Christopher Gabel.
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6) »Documenta til Souverainitets-Historien«, Haandskrift i
det st. kgl. Bibi., ny kgl. Samling. Folio Nr. 649. Det er en
Samling af de under Rigsdagen udfærdigede Breve, Indlæg,
Forslag m. v. samt nogle samtidige Optegnelser hertil hø
rende. Foran findes følgende Notits af Langebek: »Denne
Samling har været Doet. Ludvig Pouchs, som paa Riber
Capitæls Vegne var Deputeret ved Herredagen 1660, hvilken
med egen Haand har skrevet Rubriqverne bag paa ethvert Doeument, saavelsom Annotata med videre her og der. Sal. Et.
Rd. Gram har ladet Samlingen indhefte og skrevfet Titel bag
paa.« Nogle af disse Dokumenter ere trykte i Suhms Nye Sam
linger, H, 2, S. 115 ff. —
Da det maa være af Interesse, at alle de samtidige Opteg
nelser kunne blive let tilgjængelige, udgives her tre Dagbøger
nemlig Oluf Parsbergs, den saakaldte Lercheske og
Hans Rhumans, af hvilke navnlig de to sidste maa anses
for at være de vigtigste af dem alle.
I.
Extrakt af Rigens Raad Oluf Parsbergs Kalender for Aar 1660.

Aftrykt efter en Afskrift, som er besørget for Niels Fo s s
og nu bevares i det st. kgl. Bibi., gi. kgl. Samling 4°, Nr. 2701,
sammenholdt med en anden Afskrift samme Sted, Nr. 2703.
Oluf Parsberg til Jernit døde Natten mellem den 18. og
19. Juli 1664; han var, som bekjendt, en meget anseet Mand,
og blev brugt i flere vigtige Forretninger, saaledes i Freds-Un
derhandlingerne 1660. Han blev Rigsraad 1640.

Den 10. Septembr: ware alle Stenderne forsamlede paa
Slottet paa den store Sall, hvor Rigens Hoffmester proponerede
fornufteligen, men Henrich Gyldenstiern svarede slet og ret.
Den 13. Septembr: Denne dag war Christopher Gabel hos
mig, og sagde mig at miin Søn Envold Pasbierg schal wære
den ældste Printzefiinde Anne Sophies Hofmester, och de an
dre Frøkeoers och Hertug førgens Hofmestere med.
Den 27. Septembr: Denne aften ware wi alle hos Rigens
Hofmester, och talte med hannem om militiens aftackning, ef-
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ter det som wi hafde gifuet schriftlig ind, saa och huad der
schulde suares paa Borgerschabets indlagde supplicatz.
Den 30. Septembr: Denne dag war Adel Standen med de
Tre Deputerede af Rigens Raad til Rigens Hofmesters, och de
bewilgede der at gifue Told paa deris Gaarde af Rug, Mehl
och Malt lige wed deris Bønder, Saa der er nu ingen vnderscheed.
Den 5. Octobr: Samme dag ware alle Rigens Raad for
samlede hos Rigens Hofmester, om et Indleg de wilde gifue
til Kongl. Mtet. Der efter war Hr. Axel Urup hos mig.
Den 6. Octobr: suarede Wi Hans Kongl. Mt. fierde gang
paa hans forige Indleg om militiens aftackelse; Kand det iche
nu hielpe, saa hielpe Gud den Allernaadigste.
Den 8. Octobr: blef den Geistlige og den Borgerlige
Stands Supplication indleveret om Danmarckis Riges ArfueRige; War dateret den 8..Octobr. 1660 under deris Nafne.
Den 10. Octobr: Denne Eftermiddag war oppe hos Kon
gen Bispen, samt Borgemestere och Raad, och giorde en stoor
oration, taksigelse och Lyckønschning til Kongen, Huorpaa Kon
gen suarede dennem sieif, och tackede dennem for deris Erbiudelse, De schulde faa widere bescheden, naar hånd hafde
talt med Hans Rigens Raad derom.
Den 11. Octobr: Denne dag ware alle Rigens Raad oppe
hos Kongen, och talte med hannem om dette Arfue-Rige.
Denne dag schref wi det suar vnder paa Gejstlighedens och
Borgerschabets supplication, anlangende Danmarckis Riges ArveRige. Samme aften sendte Kongen Bud til Rigens Hofmester,
Hr. Sivert Orne och nogle andre af Rigens Raad, at de wilde
wære snart at resolvere sig, De andre Stænder trengede paa
Suar, Dersom noget andet kom efter, da wilde Kongen wære
vndschyldt.
Den 12. Octobr: Denne morgen wed Syv slet ware alle
Rigens Raad kaldet til Rigens Hofmesters; Samme dag schref
wi alle vnder, at Kongen och hans Mandelig linie schal her
efter wære Arfue-Herre til Danmark uden modsigelse, dog at
de af Adel her i Byen det ochsaa samtycker.
Den 13. Octobr: Denne dag schref jeg det Suar vnder til
Kongl. Mtet., anlangende baade Mande-linien og Quinde-linien
at følge hin anden. Denne aften blefue alle Rigens Raad hasteligen kaldet til Rigens Hofmesters, af aarsag at Kongen
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vilde see Handfestningen. Samme aften wed 10 slet gick en
Kongelig befahling til Ofve luel, Henning och Otto Powisk,
sambt Hans Friis, at de med Bisper och Borgemestere schulde
møde paa Slottet i morgen til 10 slet.
Den 14. Octobr: war Søndagen, som man hafde det Evan
gelium om den Waltersotige: Denne dag schede Tacksigelse
vdi alle Kirkerne for den gode enighed om Rigens Arf. Denne
dag war vdi den grønne Sahl forsamlede 4 af Rigens Raad, 4
af Adelen, 3 Bisper, och 2 Borgemestere, for at deliberere om
Landsens welstand.
Den 15. Octobr: Denne dag ware alle RigensRaad baade
Formiddag och Eftermiddag hos Rigens Hofmester, for at de
liberere om wores privilegier vdi dette Arfue-Rige. Denne ef
termiddag loed Rigens Hofmester sig kiøre op til Slottet, och
førte Os meget got Suar fra Kongen, Ære wære Gud!
Den 16. Octobr: Denne dag talte jeg med Kongen paa
miin Søn Envold Passbergs och mine egne wegne, och fick
meget got Suar. Samme dag ware wi til Rigens Hofmesters,
og schref Handfestningens cassation vnder. Eftermiddagen ware
wi til Rigens Hofmesters med Adelens Fuldmechtiger, angaaende deris nødvendigste privilegier efter Handfestningen.
Den 17. Octobr: Denne Formiddag ware Rigens Raad
samtlige hos Rigens Hofmester; Der efter foere wi paa Slottet,
och wed Peter Reedtz ofuerlefuerede den casserede Handfest
ning. Huorpaa Hans Kongl. Mtet. sielfuer suarede, och tackede
den gandscke Adelige Stand, med løfte och tilsagn, at de det
iche schulde fortryde; Der efter lefuerede Rigens Cantzler
Hans Kongl. Mtet. copie af de privilegier, som samtlig den
Adelige Stand vnderdanigst begierer.
Den 18. Octobr: giorde alle Stænder deris Arfue-Eed for
Kongl. Mtet. och Dronningen, och bar jeg Scepteret for Kongen.
Den 20. Octobr: Denne Aften war Kongen sielf med Erich
Krag, Christopher Gabel och flere vdi Raadstuen, och toog
alle wores Brefue ud af Schabene, och lood bære dem paa
Slottet.
Den 26. Octobr: giorde Jochim Gersdorff sin Eed at wære
Rigens Drost, Hr. Hannibal Sehsted at wære Rigens Schatmester, och Peter Reedtz at wære Kongl. Mtets. Cantzler.
Den 2. Novembr: ware disse 5 Ministri forsamlet udj Raad-
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stuen, Rigens Drost, Rigens Schatmester, Kongens Cantzler,
Bispen, och Borgemester Hans Nansen.
Den 7 Novembr: Denne Dag giorde Jeg och de andre
Rigens Raad wores Raads-Eed igien.
Den 15 Novembr: Denne dag suor Resten af den Jydsche
och den Fynsche Adel, och bar jeg da Æblet.
Den 16 Decembr: hafde Ulrich Friderich Guldenlew och
Jomfrue Marie Grubbe Bryllup vdi Kiøbenhaun.

II.
Den Lercheske Dagbog.

Det vides ikke, hvem der har ført denne Dagbog. Den
aftrykkes efter en Afskrift, som Langebek 1764 har taget efter
en Afskrift i det Lercheske eller Ostenske Bibliothek (Geheimeraad Wilh. Aug. de Osten havde kjøbt Grev Chr. Lerches
Bibliothek); dette Bibliothek blev solgt 1764 og i Auktionskata
loget over »Bibliotheca Osteniana« nævnes S. 341: „Copie af en
Journal holden ved Souverænitets-Acten 1660”. Det benyttede
Baandskrift bevares i st. kgl. Bibi., gi. kgl. Saml. 4°, Nr. 2707.

Møde, berammet 1660, d. 8. Septemb. og endtes d. 4.
Decemb. i Kiøbenhavn.
10. Sept. Kl. 9.
Vare alle Stænderne sat Møde paa
Slottets store Sal, at fornemme Kongens Villie.
Kongl. Maists. egen Person og Rigens Raad præsenterede
sig for Stænderne.
Deputerede af Rigens Raad vare disse:
Gunde Rosenkrands Befalingsmand over Skanderborg Lehn.
Otte Krag Befalingsmand over Nyborg Slot.
Peter Reetz Befalingsmand over Møen.
Deputerede af Adelskabet:
Henrich Gyldenstierne, Ifver Krabbe, Ove Juul1). Med disse
forsamledes gierne i Sessionen mange andre af Adelen.
’) I Knud Wulfs Dagbog hos Riegels, Christian den Femtes Historie, S. 31’
nævnes desuden som Deputerede for Adelstanden: Erik Rosenkrands,
Christen Skeel Jørgensen, Frantz Rantzau.
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Deputerede af Geistlige Stand:
1. Paa Academiets vegne, Rector Doctor Johan Wandel og
Doctor Thomas Bang.

For Fuldstændighedens Skyld meddeles her efter Slange
(se ovenfor S. 90) Medlemmerne af Danmarks Riges Raad:
Rigens Hofmester Jochum Gersdorph, Rigens Admiral Ove
Giedde. Rigens Kansler Christopher Orne, Oluf Parsberg, Jør
gen Seefeld Christophersen, Henrik Rantzau, Gunde Rosenkrantz, Otte Krag, General-Lieutn. Axel Orup, Peter Reetz,
Rigens Viceadmiral Henrik Bielke, Rentemester Sivert Urne, Feltmarchal Hans Scha« k. — samt: »De af Adelen, som vare tilstede samme Tid.«
Martin Tanke.
Henrich Lindenau. Niels Banner,
Ove Krabbe.
iver Krabbe.
Knud Holck.
Eiler Hoick.
Corfitz Ulfeld til Mat
Jørgen Kruse.
Oluf Brochenhuus. Jørgen Rosenkrantz.
trup.
Henning Pogvisk.
Johan Brochenhuus. Abrah. Podebusk.
Mogens Krag.
Christen Skeel Jør
Hans Friis.
gensen.
Otto Lindenau.
Steen Bilde HenrichJoh. Frid. Vind.
sen.
Hugo Lützou.
Lauge Rodsteen.
Jacob Bulow.
Steen Bilde.
Marcus Giøe.
Christopher Sehe- Niels Lykke.
sted.
U. Fr. Gyldenløve. Otto Skeel Ottesøn.
Anders Sandberg.
Christian Urne.
Jens Juul.
Diderich Skult.
G. v. Vittinghof.
Otto Pogvisk.
Henning Qvitzou.
Ove Juul.
Mogens Friis.
Henrich Tholt.
Jacob Sparre.
Steen Hondorph.
Jørgen Reedtz.
Steen Rodsteen.
Holger Wind.
Niels Juul.
Manderup Brahe.
Corfitz Trolle.
Erich Sehested.
Joh. Cph. v. Kørbilz.
Lauge Bilde.
Palle Urne.
Niels Rosenkrantz. Mogens Giøe.
Hans Oldeland.
Hans Stensen.
Claus og Hans AhleLauge Bilde.
Steen Brahe.
feldt.
Christopher Parsberg.
Erich Rosenkrantz. Jørgen Kaas.
Ulrich von Deurtz. Niels Kruse.
Mauritz Podebusk.
Kield Krag.
Oluf Rosenkrantz.
Johan Graboe.
Erich Banner.
Jørgen Enevoldsen. Ove Brochenhuus.
Henrich Juul.
Steen Brahe.
Jørgen Seefeld.
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2. Paa Stifternes vegne,
Doctor Hans Svane Biskop i Siælland.
Doet. Anders Andersen Biskop over Wendelbo Stift.
D. Lauritz Jacobsen Biskop over Fyen.
D. Peter Kragelund Biskop over Riber Stift.
D. Johan Dirichsen Biskop over Wiborg Stift.
M. Hans Brochman Biskop over Aarhuus Stift ved sin
Fuldmegtig Svaning.
3. Paa Capitlernes vegne, Canikerne, nemlig,
Wiborg.
Jørgen Rosenkrands Hofmester paa Sorøe.
D. Johan Dirichsen Biskop i Wiborg.
Ribe.
Erich Krag Secreterer.
Ludvig Pouch Medicinæ Doctor.

Aarhus.
D. Simon Pauli Medicinæ Doctor.
Mag. Hans Ruman.
Roskild.
M. Thomas Michelsen Lector.
Mag. Hans Calundborg Rector i Roskild.
4. Paa Præsteskabets vegne Provster og Præster.
Siælands Stift.
Mag. Erich Olsen Torm Sognepræst til vor Frue Kirke i
Kiøbenhavn og Provst.
Mag. Christen Madsen Sognepræst i Kiøge og Provst.
Mag. Peter Willadsen Sognepræst i Slagelse og Provst.
Hr. Jens Calundborg Sognepræst til Herfølge og Provst.

Jørgen og Albrecht
Skeel Ottesøn.
Nicolai Giintelberg.
Frands Rantzau.
Styge Høeg.
Jørgen Høeg.
Christopher Orning.
Jørgen Lykke.
Erich Rodsteen.

Mathias Budde.
Hans Wind.
Enevold Parsbierg.
Jocob Rosenkrantz.
Otte Steen Christen
sen.
Jørgen Kruse.
Jens Høeg.
Henrich Giøe.

Jens Rodsteen.
Jørgen og Berent
Due.
Christopher v. Ulcken.
Steen Bilde Holgersøn.
Ulrich Sandberg.
Hartvig Kaas.
7
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Fyens Stift.
Mag. Peder Nielsen Sognepræst til S. Hans Kirke i Odense
og Provst.
Mag. Mads Hvid Sognepræst til Brenderup og Provst.
Mag. Knud Lerche, Sognepræst i Laaland og Provst.
Wendelbo Stift.
Mag. Jacob Hansen Sognepræst i Aalborg og Provst.
Hr. Anders Andersen Sognepræst i Wensyssel.
Aarhuus Stift.
Mag. Jesper Hansen Sognepræst i Skanderborg og Provst.
Hr. Christen Pedersen Sognepræst i Birke og Provst.
Riber Stift.
Mag. Jens Schøtte Sognepræst til Lønborg og Provst.
Mag. Ancher Søfrensøn Sognepræst til Kolding og Provst.
Wiborg Stift.
Mag. Lars Trane Sognepræst til Domkirken i Viborg og
Provst.
Mag. Jacob Faber Sognepræst i Skifve og Provst.

Deputerede af Verdslig Stand:
1. Siællands Stift.
Kiøbenhafn. Hans Nansen, Christopher Hansen, Borgemestere.
Frederich Tursen, Hans Pedersen Klein, paa de 32 Mænds
vegne.
Christianshafn. Hans Søfrensøn Borgemester, Hans Johansen
Raadmand.
Helsingøer. Johan Hansen Raadmand, Hans Jensen Borger.
Køge. Christen Caspersen, Detlef Bartram, Borgemestere.
Roskilde. Christen Steensen Borgemester.
Slagelse. Clemen Pedersen, Jens Knudsen, Raadmænd.
Nestved. Peder Sejersen Borgemester.
Calundborg. Peder Trælund Raadmand.
Holbek. Niels Nielsen Raadmand.
Corsøer. Casper Brandt Borgemester.
Store Heding. Tillemand Knudsøn Borger.
Skielskør. Anders Mogensen, Borgemester, Morten Persen.
Nykiøbing. Dines Andersen.
Ringsted. Claus Pouelsen Borgemester.
Wordingborg. Anders Koch Raadmand.
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Præstøe. Laurids Schiøtte.
Slangerup. Hans Atchen Borgemester»
Stege.

Mads Hansen ’).

2.

Fyens Stift.

Odense. Thomas Brodersen, Knud Jacobsen, Borgemestere,
Nyborg. Knud Wulf Raadmand.
Medelfart. Herman Friis Borgemester.
Assens. Johan Moritzen Byfoged.
Kierteminde. Hans Nielsen.
Bogense. Hans Jørgensen Borgemester.
Faaborg. Iver Nielsen.

Rudkiøbing. Morten Panch.
Svendborg. Søfren Willemsen.
Lolland.

Nachskov. Peder Mortensen Borgemester, Hans Pedersen Rose.
Rødby. Matthias Andersen.
Saxkiøbing. Svend Hansen.
Nysted. Christen Thuresen.
Mariebo. Hillebrand Hillebrandsen.

Falster.
Jørgen Lauridsen Lund, Hilarius Heine, Borge-

Nykiøbing.
mestere.
Stubbekiøbing.

Hans Wolsin Byfoged.
3.

Jyllands Stifter.

Ribe. Carsten Tønnesen, Jesper Hansen, Borgemestere.
Aalborg. Claus Thomesen Raadmand, Hans Søfrensen Borger.
Aarhus. Anders Lydichsen, Mads Weener, Borgemestere.
Wiborg. Claus Christensen Borgemester, Peder Jensen Biering
Raadmand.
Randers. Michel Tygesen Raadmand, Michel Søfrensen Borger.
Kolding. Morten Nielsen Panch Borgemester, Baltzer Nielsen.
Horsens. Oluf Hansen Borgemester.
Grinnou. Peder Pedersen Borgemester.
Skagen. Claus Thomesen Raadmand i Aalborg efter Fuldmagt.
*) De med Petit trykte Navne findes ikke i den Lercheske Dagbogs Liste,
de ere optagne fra den næsten enslydende Liste i Rhumans Dagbog.
7*
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Skifue. Søfren Hansen Borgemester.
Ringkiøbing
Lemvig, og
Oluf Jepsen Borgemester.
Holstbroe
Weile. Jørgen Staalsen Raadmand.
Warde. Steffen Nielsen Borgemester.
Ebeltoft. Jens Madsen.
Hobroe. Christen Biering Borgemester.
Tisted. Peder Pedersen Fouged paa Vestervig.
Mariager. Hans Nielsen Borgemester.
Saa mange Stænder vare foreskrevne ved Hans Kongl.
Maists. special Brev til det Kiøbenhavnske Mode at ankomme
d. 8. Septemb. Den 9. ditto tinge de Ordre, at de d. 10.
ditto Klokken 8. skulde møde paa Slottets store Sal.
bandagen 10. Sept. ved 10. Slet vare alle forsamblede, da
præsenterede sig Hans Kongl. Maytt. i egen Person. Jocbum
Gersdorf Rigens Hofmester holdt en Tale i Kongens Nær
værelse til Stænderne, deducerende denne Krigs ulyckelige Be
gyndelse og Fremgang formedelst deres Skyld, som Militien
havde at dirigere, og Victualiernes defect, enddog Fienden
fandt nok for sig, og endelig hendes Udgang, da nu Gud havde
givet os igien den edle Fred. Hånd berømmede endog Hans
Kongl. Majsts. store Aarvaagenhed og Tapperhed udi denne
sidste Beleiring, Item om Kjøbenhavns Flid og Troskab, hvorfor
de havde et berømmeligt Navn af ald Verden. Og endelig
udgik hans Tale derpaa, at meenige Stænder vilde tænke paa
Middel, 1) Hvorved Hans Kongl. Maytt. og det Kongl. Huus
kunde have deres tilbørlige Ophold, 2) Hvorledes Militien,
Floden, og Fæstningerne kunde holdes ved lige, 3) Hvorved
Rigets Gieid kunde betales^ og Kronen hos fremmede Nationer
ved sin Credit blive. Hr. Henrich Gyldenstierne med faa Ord
paa Stændernes vegne tackede Hans Maytt. for denne christelig
Omsorg for Riget, og svarede, at Adelstanden med Stændernes
Deputerede vilde derom raadføre sig. Fra den Dag forsam
ledes Adelstanden i det Islandske Compagnie, Geistligheden i
Hellig Geistes Kirke og undertiden paa Convent-Huuset, og
Byernes Deputerede i Brygger Laugs Huuset Formiddag og
Eftermiddag.

tot
Mødte i det Islandske
Compagnie alle, og blev da giort Forslag om en Consumptions
Told. Effter at Academiet ved Rector Doet. Johan Wandel
lod sig forstaae, at de, som nogle faa Mænd, effter andre Academiers Maneer paa fremmede Steder, formodede at blive fri for
denne Comsumptions Told. Hvorudi Otte Krag, og Adelen, som
tilstede var, samtlige med alle de andre Stænder faldt dem bi.
De Forslag og Middel, som Hans Kongl. Maytt. med Ri
gets Raad begierede at alle Stænder vilde paa en vis Tid be
vilge og indgaa, ere disse: At noget lideligt maa gives og
paa legges alle Varer, som enhver bruger, behøver og fortærer.
Raadstuen d. 11. Sept. 1660.
Gimde Rosenkrantz.
Otto Krag.
Peter Retz.
Og der Stænderne om Eftermiddag efter Adelens Begiering
vare forsamlede, proponerede Hr. Iver Krabbe paa Adelens
vegne, om ikke Stænderne vilde supplicere om en Canceller
og en Rigens Marsk, at Hans Kongl. Maytt. vilde med det
første forsyne to saa høye Charger. Hvortil Doet. Svaningius
svarede, at vi derudi ikke kunde foreskrive Kongen noget, som
vel selv ramte sin Tid.
Onsdag 12. Sept. Mødte alle i Bryggers Laugshuus og be
vilgede en Consumptions Told, dog Taxten vilde de selv sette,
saa vilde Rigens Raad i Raadstuen derom siden conferere.
Tiisdag d. 11. ditto Formiddag1).

2) Her ligger i Langebeks Afskrift et løst Blad, med Bemærkningen: »Af
Geh. R. Lerches Samlinger«, indeholdende Følgende (afskrevet af
Langebek):
Tirsdagen d. 11. Sept. om Formiddagen blev udi det Islandske
Compagnie Huus ved trende Rigens Raad, Gunde Rosenkrantz, Ottn
Krag og Peter Redtz giort og indleveret efterfølgende Proposition.
De Forslag og Middel etc.
Efter Begiering blev af dennem alle Species, hvoraf der skulde
gives, og Taxten derpaa, efter Hans Kongl. Maists. og Rigens Raad Be
tænkende, overleveret.
Species vare mange, og syntes accisen stor, derimod blev anlovet,
at ald den tid det bevilgedes og gaves, skulde ald Skat, Contribution og
Indqvartering ophøre og afskaffes, saa Soldåtesken skulde tære for
deres Penge, hvor de ligger.
Derom blev meget handlet, men intet kunde da endeligen sluttes.
Adelen stod høyt paa deres Frihed, Academiet ogsaa, men det kunde
aldrig bleven samtykt, uden det havde kommen paa alle, ingen Stand
eller nogen Stands Person undtagen.
Ved Eet Slet forsamledes den Private Stand om endelig Slutning.
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Her begyndte Sænderne at referere 6ig til andre Middel, som
de vel vilde paafinde. Saa Adelen icke vel befaldt, de vare
saa mange forskrevne. Hvorfore Henrich Gyldenstierne bad de
Deputerede Rigens Raad paa Stændernes vegne, at de fleste
maalte dimitteres, og nogle faa af hver provincie blive tilbage.
Over dette bleve Stændernes Deputerede underlige, negtede. at
aldrig var af dem andet betænkt eller begiert, end at de vilde
blive tilsammen, begierede at vide, om Hans Maytt. vilde have
mere delibereret om Landets conservation, det da maatte pro
poneres, at det ene mod det andet des hastigere kunde ligoes,
at saa Svar der paa følge maatte. Rigets Raad svarede, Hans
Kongl. Maytt. kunde ikke vel proponere meer, før Hånd saae,
hvad dette med consumptions Tolden vilde inddrage. I denne
Forhandling handlede endnu Professores flittig om Frihed, fast
indbildende sig, at der var ingen Tvifl om meere. Her om
skulde nu Stænderne hver for sig, Adelen, Geistlige og Verdslige,
samles til at deliberere. Capitulerne havde ønsket at coniungere sig med Academiet, at de med dennem kunde have
delibereret, ligesom Bisperne med Ministerio, og anholdte hos
Otto Krag om lige Forskaansel for Consumptions Tolden som
Professores. Det blev afslagen. Doctor Ludvig Pouch og
Mag. Hans Rhuman ginge til Rectorem, og begierede, de vilde
tage de faa Canonicos udi deres partie, hvilket og blev af
slagen, dog saae de gierne, de for consumptions Told maatte
forskaanes. Saa gik Capitels Herrerne til Bisperne og Mini
sterium paa Convent Huuset, sig at offerere i lige coniunction
pied dem, hvor de da sluttede en conjunclion i denne Act med
Staden Kiøbenhavn, med hvilke de andre Byers Deputerede sig
havde conjungeret til samptlig deliberation og Slutning at staae
med hinanden. Hvilken conjunction foraarsagede det, som
Adelen ikke var tilfreds med. Dog formodede Adelen, at den
ene Stand intet proponerede den anden Stand til despect og
præjudilz.
Fredag 14. Sept.
Adelskabets Deputerede ved de Depu
terede Rigens Raad i Islandske Compagnie Kl. 8. overleverede
consumptions species med Taxten, saa disponeret, at Adelen
vilde være fri, fordi de havde hiulpet Professsores.
Efter 2 Slet sluttede de Conjungeredes Mediator Doet.
Svane, at alle Conjungerede under Kiøbenhavns Frihed vilde
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være indsluttede i lige Frihed med Adelen og Professorerne;
Og saafremt ingen i denne consumptions Told, hvo det og var,
vilde prætendere nogen Privilegier, saa vilde Episcopi, Cano
nici, Kiøbenhavns og andre Byers Deputerede, som Privilegier
havde, ei heller, men med lige Hielp gribe Hans Majestet
under Armene.
Løverdag 15. Sept
Klokken 1 forsamledes Stænderne om
denne consumptions Told i Brøgger-Laugshuuset, og fordi
ickun faa mødte, bad Adelen dem sidde hos sig ved Bordet,
og begyndte de at forstændige disse, at de vilde indlade deres
Ugedags Bønder under contributionen, som aldrig Kong Chri
stian IV. kunde erlange, de vilde og afstaae deres Told og
Accise, og, naar de vare i Kiøbstederne, være under con
sumptions Tolden, men paa deres Gaarde vilde de være fri for
consumptions Told. Dette begierede Adelen at nyde, som en
Umbra Privilegii, formodende, ingen dem den misunde vilde.
Dertil svarede Doet. Lauritz af Fyen paa Bispernes og Mini
sterii vegne, at de havde været sammen i gaard, og conclu
deret, at, vilde den ene deponere sine Privilegier, saa vidt dette
consumptions Forslag angik, og intet i nogen Maade derpaa
prætendere, Saa vilde og Bisperne sampt Ministerium giøre det
samme. Ligesaa blev svaret paa Capitulernes vegne. Borge
mester Hans Nansen svarede i lige Mening paa Kiøbenhavns
vegne. Ligesaa svarede de andre Stæders Deputerede, som
dog ingen privilegier havde at prætendere. Imidlertid dette
passerer, da kommer Doet. Johan Wandel og Doet. Bang, noget
derefter Biskop Svane, og samles saa alle Stændernes Depu
terede.
Da begyndte Hr. Henrich Gyldenstierne og Adelen
denne samme Materie, vilde paa ny høre alles vota, besyn
derlig refererede sig til Geistlighedens humanitet, og begierede
Biskop Svanes Betenkende. Hånd svarede, Rector Wandel var
for hannem, hånd skulde svare først. Da svarede Wandel, det
ikke syntes ubilligt, det Adelstanden begierede, at der jo en
delig burde i alting være Forskiel imellem en Bonde og en
Herremand. Biskop Svane spurde, om Hånd og Academiet vilde
da give denne consumptions Told? Wandel svarede, det var
en anden Qvæstion? Doet. Svane svarede end ydermere, om
der da ikke buide være Forskiel imellem en Bisp og en Bonde?
Men efterdi Kongen ingen Forskiel vilde giøre i denne con-
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sumptions Told paa sig selv, men saa vel som en anden give
Told, saa vilde Bisperne og Clericiet icke hellen Efter lang
debatering sluttede Adelen, at de vilde referere det hen til
Hans Maytts. eget Behag, de havde icke Behov deris Privi
legier med nogen at disputere, da det stod til dem selv, hvad
de vilde lade og giøre. Efter den Dag absenterede Professores
sig, gandske forladende sig paa Adelen. Paa saadau deris
disjunction fortykte Mayesteten, sigende, Hånd maatte vide,
enten de havde deris Privilegier af Adelen, eller af fremfarne
Konger? Med de andre Stænder var Hans Maytt. vel tilfreds.
Søndag 16. Sept. Conciperede Stænderne efterskrefne Ind
læg til Adelens Deputerede, saasom deris Resolution, anlangende
den Consumptions Told, fra hvilken Adelen vilde være fri paa
deres Gaarde.
Høyædle Velbaarne Herrer,
Gunde Rosenkrands, Otte Krag, Peter Retz,
Danmarks Høyviise Raad.
Eftersom Hans Kongl. Maytt. vor Allernaadigsle Herre først
ved Hans Excellentz Hr. Rigens Hofmester, siden ved Eders
Excellentzer etc. etc.
lKandag 17. ditto. Blev dette Indleg Rigens Raad, i Raadstuen forsamlede, leveret af Doet. Johan paa Bispernes vegne, Mag.
Thomas Michelsen paa Capitulernes vegne, Hans Nansen og
Christopher Hansen paa Kjøbenhavns og de andre Byers vegne,
efter 8 Slet. Ved KJ. 10 Slet blev Doet. Johan af Viborg,
fornæfnte Borgemestere, og nogle af de Deputerede opkaldet
for Raadet og tiispurt af Otte Krag, hvad de indbildede sig,
om der icke burde være Forskiel paa en Herremand og en
Bonde? Borgemester Christopher Hansen svarede: Vi ere ikke
Eders Drenge, at I haver Behov at snurre os saa over. Rigens
Raad lod sig da forlyde, der var ingen Stand, som havde Pri
vilegier., uden Adelen, hvis Privilegier vare 300 Aar gamle, og
Kiøbenhavn havde Privilegier, som vare nu snart 2 Aar gamle.
Tisdag 18. Sept.
Fra samme dag og til d. 8. Octob. blev
ideligen imellem Adelen og de andre Stænder giort Tvistighed
om Consumptions Paaleg. Imidlertid havde de mindre Stænder
giort Forslag om Lehnenes Indkomster at kunde af Kongl.
Maytt. lade oppeberges til dend almindelige Nytte. Men Raadet
hensaae til Lehnene, at Adelstanden dem ubeskaaret beholde
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kunde, og Kongen kunde have saa stor Intrade af Consumptionen, som de vilde foreskrive Geistligheden og Borgerstanden
saa høy, at Kongen behøvede ikke Leenene. Men om den
fattige Almue kunde udstaae saadan consumption, gave de sig
ingen Tanker om, naar Adelstanden ickun kunde conserveres.
Stænderne formerkede vel, at Kongen saa var af Haandfæstningen forbunden, at Hans Maytt. ey kunde betage Adelstanden
Lehnene til consumptions Forringelse.
mandag 8. Octb. Klokken 8. forsamledes derudover Geist
ligheden paa Convent Huuset, og Byernes Deputerede i Bryggers
Laugs huuset, at raadslaae, ved hvad Middel de kunde rive
Hans Maytt. løs, og bringe sig og deres Effterkommere i nogen
bedre Tilstand. Intet bedre Middel siuntes, end Hans Mayestet, det Hånd havde bekommet formedelst Vall, og var for
bunden til formedelst visse Love, kunde for sig og sine Ar
vinger herefter nyde det som en Arv, og ikke være forbunden
ved nogen Haandfæstning, som tilforn.
Herom confererede Hans Nansen og Christopher Hansen
paa Raadstuen med de andre Borgemestere og Raad, samt de
32 Mænd, hvad dem siuntes, som derudi strax consenterede.
Derfra ginge de ned, og lode Bispen D. Hans Svane deris
Meening forstaae, sampt og de andre Stændernes Deputerede,
som vare i Brøggers Laugs huuset, for hvilket den inderste og
ydersle Dør tilluktes, og proponerede, at Kiøbenhavns Byes
Forsæt var, at lade anmelde Rigets Raad, om mand icke burde
for Hans Maysts. meriter, denne Tid at tilbiude Hans Maytt.
Kronen som en Arve-Krone, hvorom de nu uden Tvil tracterede med de andre Stænders Deputerede i Brøggers Laugs
huus, saa mange der vare forsamlede, enten Borgemestere,
eller Raad, eller Svoren Borgere, fuldmegtigede af de andre.
Og saasnart Hans Nansen havde for dem dette Kiøbenhavns
Forslag proponeret, strax resolverede sig Stædernes Deputerede
derpaa. Men Geistligheden, for videre Udseende, bad Biskop
Svane og Doet. Anders af Wendelbo Stift at ville gaae til
Brøggers Laugs Huus, der at forfare samptlige deres resolution,
og om de derom bleve eens, dem da maatte foreviises deris
Instrumentes forfattede Stiil, som i dend Sag skulde indlegges
for Rigens Raad. Hvilket de gode Mænd efterkom, og noget
derefter kom tilbage med dend Afskeed, at Byernes Deputati
Danske Samilnger,

2den Række.
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vare alle eens derom, førde og med sig deris derom forfattede
Instrument, liudende som følger.
Høyædle og Velbaarne Herrer, Danmarkes Riges Høyviise Raad,
Vi samptlige underskrevne, fuldmegtigede af Geistlig og
Borgerlig Stand, med største Glæde os erindrer dend meget
tænkværdige og høyfornuftige Tale etc.
Der Geistligheden dette Instrumentum havde considereret,
som et Forslag, bade de alle Gud om et got Raad, og derpaa
i Jesu Navn underskreve de det, og fultes saa alle ad fra
Conventhuuset ned til Brøggers Laugs Huuset til Stædernes
Deputerede, som da iligemaade alle underskreve. Og som det
lackede ad Aften, og Raadet var gaaen af Raadstuen, da sendte
de dette Instrument, der Klokken var 5, ved Frederich Tursen
og Hans Petersen Klein, som vare af de 32 Mænd, til Rigens
Hofmester, hos hvem da var Secreterer Erich Krag, som tilspurte dem, om det var nu klart med den Consumptions Told?
De svarede: Saa, og ginge dermed hen og leverede Rigens
Hofmester Instrumentet. Der hånd læste det, blev hånd meget
altereret, og skickede strax Bud efter alle Rigens Raad, som
kom til hannem, og blev der en lang Tid. Derfra samledes
de i Raadstuen, og den heele Nat vare de hos andre Rigens
Raad, som vare syge, saa de vare meget altererede derover.
Samme dag blev læst for Stænderne en Rigens Raads Forord
ning om det trykte Papir, af Stænderne aldrig samtykt, derfor
vilde Kiøbenhavns Borgemestere icke læse dend, men føre
Hans Maytt. dend til Gemyt.
Tisdag 9. Octob.
Gik Borgemester Hans Nansen og nogle
af Byernes Deputerede til Hans Maytt. at giøre relation om
den udgangne Forordning om det trykte Papir, at meget deri
var indført, som blev usamtykt, og for sær Aarsagers skyld ey
kunde samtyckes.
Onsdag 10. Octob. Der Stænderne fornam, at Rigens Raad
intet vilde lade sig merke, at de havde faaet noget Forslag om
dette Arve-Rige, da forsamledes de i Islandske Compagniet
Klokken 9, herom videre at raadslaae. Fattede derfor den
resolution, at alle samptlige vilde forføye sig til Rigens Raad i
Raadstuen, at forfare deris Betænkende herom. Hvorpaa Stæn
derne ginge i en meget lang Rad, en Geistlig og en Verdslig
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sammen, fra Islandske Compagnie til Raadstuen, hvis Indgang
i Raadstuen Hans Maytt. med Dronningen besaae ud af Vin
duet. Som de kom ind i Raadstuen, var ingen tilstede, uden
Gunde Rosenkrands, Sivert Urne, og Erich Krag, men strax
efter indkom Otto Krag af Cancelliet, og Peter Retz af Rente
kammeret. Doet. Hans Svane førte sin Tale saaledes: At
Geistlige og Verdslige Stænders Deputerede d. 8. Octoh. ved
Frederich Tursen og Hans Petersen Klein lode indlevere til
Rigens Hofmester en Begiering og et Forslag, anlangende
Danmarkes Rige herefter arvelig at følge Hans Mayestet og
Hans Kongl. Huus, saasom Hans Maytt. næst Gud havde været
den høyeste Aarsag, at samme Rige icke var kommen under
fremmed Herskab. Hvorfor de vare nu her tilstede, at forfare
derom de gode Herrers Rigens Raads gode Svar og Betenckende.
Derpaa delibererede nærværende Rigens Raad. Men Gunde
Rosenkrands sagde, at til 4. Slet skulde alle Rigens Raad findes
samlede i Raadstuen, saa kunde de komme igien. Saa toge
de Afskeed, og ginge derfra til det Islandske Compagnie, og
derfra hiem til sit. Klokken 3. forsamledes de i det Islandske
Compagnie. Kl. 4. kom Bud, at Raadet var samlet, med Be
giering, nogle faa af de Deputerede vilde komme op til dem.
Men de svarede, sig alle at have underskrevet, og derfor vilde
de alle følges ad. Derpaa fulte de strax, en Geistlig og en
Verdslig, igiennem en meget stor Forsamling paa Slots Pladsen
ind i Raadstuen. Som nogle faa vare indkomne, blev befalet
af Otto Krag 2 eller 3 gange, at Døren skulde lukkes. Men
Stænderne indtrængde sig paa hverandre, at Døren icke kunde
lukkes, til med befoel Gunde Rosenkrands, de skulde lade Døren
staae aaben. Af Rigens Raad vare samlede: Niels Trolle,
Gunde Rosenkrands, Otto Krag, Henrich Rantzov, Axel Urup,
Peter Retz, Henrich Bielke, Sivert Urne, Hans Schack. Otto
Krag paa ganske Raadets vegne læste op af Papir efterskrevne
Poster: (1) Alle Rigens Raad, de som i Byen vare tilstede,
var icke at deliberere med, eftersom de fleste af dem vare
syge, dog havde de confereret derom med Rigens Hofmester,
som og var syg, og befandt hånd med de andre, at som der
mange desidereredes i Rigens.Raad, da burde deris Tal først at
completeres, at hvad som herudi skulde svares, kunde svares
af pleno Senatu. (2) Var denne proposition til dette Mode
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ikke af nogen proponeret, at derom skulde delibereres, halv
mindre sluttes noget. (3) Saa var og icke Stænderne heller
til saadant Forslag at giøre fuldmægtigede af nogen deris
Principaler. (4) Saa var og dette icke af alle Stændernes De
puterede Geistlige og Verdslige proponeret, da mange af dem
allerede vare hiem reiste; Saa at om her udi noget skulde
foretages, burde herom et særdeles Mode forskrives, som og
skee kunde, om det var af saa stor Fornødenhed. (5) Havde
man vel i saadanne deliberationer at see paa vor Naboe, som
passer os paa i alle Leiligheder. (6) Torde de intet . frygte
for det Kongelige Huus, at jo Danmarkes Rigens Raad skulle
der for drage den Omsorg som de burde. (7) Var ey heller
i Danmarck hørt saadant før, som de nu begyndte, Var og
icke heller Hans Maytts. Villie, Vidste derfor icke, i denne
farlige Tid, udi saadanne ufornødene og usædvanlige actioner
paa denne Tid at consentere.
Bispen Doet. Hans Svane begierede, at dette maatte meddelis dem skriftlig, hvortil Otto Krag svarede: Ney, og sagde
derhos, at Rigens Raad havde overleveret baade Stændernes
Indleg saa og dette Svar til Hans Mayestet, og remonstreret
Hans Maytt. alting1). Bispen Doet. Hans Svane hverken re
sumerede eller svarede in specie til disse Otte Krags rationes,
men in genere discurrerede, at det faldt dennem underligt, at
de i saadant lovligt Verk, som syntes at kunde være Gud til
Ære, Hans Maytt. og det Kongl. Huus til Glæde og gode, og
vores Fæderneland til Velstand, ikke ville consentere, Om det
var nu aldrig andet, sagde hånd, end Hans Maytts. meriter i
denne Tid, havde hånd forskyldt det af os alle, og allermest
af Eder, I gode Herrer, som haver den meste og bedste deel
i Landet, de største Privilegier, hvorved I ere, næst Gud, ved
Hans Kongl. Maytt. conserverede, at I burde derfor først og
fremmest Eders Taknemmelighed mod Hans Maytt. contestere,
og lade see og kiende saadant et Taknemmelighcds Teign mod
det Kongl. Huus. Belangende, sagde Doet. Svane, at nogle
faa og ikke alle Stænders Deputerede skulle herudi have consenteret, da kand I gode Herrer herom nu forfare deris Meening. Adspurde saa Doet. Hans i det samme Stænderne, om
) I Marginen:

NB. Raadets remonstration.
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det icke var alles deris Meening? Da raabte de alle i hverandres Munde med høy Lyd: Det er vor Meening, ja det er
alles voris Meening. Da gav det sambtlige høye Anraab Rigens
Raad en stor Forundring. Doet. Hans spurde, om her var
ingen anden resolution hos dem at formode? Da svarede Ri
gens Raad: Ney. Hvorpaa Doet. Hans svarede, de gode Herrer
da icke vilde fortænke dem, at de gik samtlige op til Hans
Maytt., at berette ham selv alting. Otto Krag svarede: De
kunde giøre, hvad dem selv tyktes. Derpaa udginge de ordentlig,
en Geistlig og en Verdslig, af Raadstuen, op paa DravanterSalen, hvor de fornam, at Hans Maytt. icke var oppe, fortøvede
derfor til Hans Maytts. Ankomst noget der efter igiennem Løn
gangen, og gik hånd med sit bare Hoved forbi Stænderne ind
i sit Gemach. Da gik Hannibal Sehested, som stod hos Bispen
Svane, først ind, der efter Doet. Johan Badscher, at tale med
Kongen selv, at alle Stændernes Deputerede, Geistlige og
Verdslige vare der ude og vilde gierne tale med Hans Maytt.
Og gik Hans Maytt. strax ud i den grønne Sal, hvor Stænderne
da kom ind alle og enhver. Og som Kongen kom til dem,
begyndte Doet. Hans Svane Talen, taekende Hans Maytt. næst
Gud, at de med deris Hustruer og Børn icke vare komne under
fremmed Herskab, at de havde Fred, og hver dag haabede til
bedre Tilstand, hvorfore samptlige Stænder ønskede saa gierne
at findes Hans Maytt. taknemmelige i alle de Maader de kunde;
Til hvilken Ende de havde skriftlig forfattet noget. Og dermed
leverede Hans Maytt. et Instrument in originali, som var det
selv samme de havde overleveret Rigens Raad, og derom med
dennem confereret, og havde vist formodet, at som det var
billigt og af Hans Maytt. vel fortient af dem og os alle, at de
og skulle med samptlige Stænder derudi consenteret, men be
fandt dog imod Forhaabning, at samme Forslag blev noget
quæstioneret, Icke dis mindre vilde de som Rigens Stænder
hermed have deris Villie og Begiering Hans Maytt. forstændiget, i Forhaabning, Hans Kongl. Maytt. alting best betænker,
og bliver dem en naadig Herre og Konge, og tager dem fremdeeles udi sin Kongl. protection. Borgemester Hans Nansen
svarede paa Kiøbenhavns vegne, at del var ogsaa alle og en
hver i Kiøbenhavn deris affeetion mod Hans Maytt. og det
Kongl. Huus, som Bispen havde berettet, efter Instrumentet,
baade Hans Kongl. Maytt. og Rigens Raad overleveret. De
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bleve saa staaende, imedens Kongen spadserede frem og til
bage og talede til ingen uden Hannibal Sehested. Men Bispen
Doet. Hans Svane gik til Hans Maytt. og berettede, at Rigens
Raad i Raadstuen havde givet Stænderne at forstaae, at de
deris Meening skriftlig til Hans Maytt. skulde have leveret,
Hvortil Hans Maytt. svarede: Ney, men nogle vare oppe hos
Hannem, og læste noget for ham af et Stykke Papir, de havde
forfattet, men de overgav intet skriftligt. Omsider sagde Kon
gen til dennem: Jeg vil læse det igiennem, I have leveret mig,
saa skulle I faa Beskeéd i Morgen. Og efter derpaa aflagte
reverentz, gik hver hiem til sit.
1 denne Aften blev Vagten paa Voldene og Gaderne sat
dobbelt, Portene bleve og tillukte den næste dag, fordi Adel
standen lavede sig til at reise af Byen, til at spilde dette lov
lige Verk, Og at ingen til Lands eller Vands bortreise skulde,
blev alt Eartøy lagt ud fra Landet paa Strømmene, og Bom
mene tillukte, saa ingen kunde bortreise enten til Lands eller
Vands. Og om endskiønt Hans Kongl. Maytt. forundte nogle
af Adelen Pasport, som det begierte, at komme ud af Porten,
saa vegrede dog Vagten sig derudi, foregivende, at Kongens
Brev skulde de vise Borgemester Hans Nansen, og derpaa tage
en Seddel eller et Tegn af hannem, saa skulde de komme
ud. Der var og Ordre udgaaen i hvert qvarter, at de skulde
være armerede i Beredskab, naar de hørde Storm Klokken.
Torsdag 11. Octob. Adelstanden lod sig forlyde, som Ordet
gik, det maatte gieide deris Liv eller icke, vilde de icke samtycke den Arve Regiering. Rigens Raad gik imidlertid til og
fra Kongen, Hans Maytt. at dissvadere, Men Hånd lod sig for
lyde, ingenlunde at ville frastaae det, Stænderne Hannem og
Hans Huus havde præsenteret: Men vilde icke de andre, saa
vilde Hånd af dem lade sig declarere først en Arve-Konge,
saa vilde Hånd siden gaaes med de andre om det andet.
Fredag 12. Octob.
Skeede Bøn af Prædikestolen, at Gud
dette Verk, Stænderne forehavde, vilde for sit hellige Navps
skyld til en god og glædelig Ende selv dirigere. Efter Præ
diken Klokken 10 forsamledes alle Stændernes Deputerede i
.det Islandske Compagnie, at forvente, hvad Svar Hans Maytt.
vilde give dem. Imidlertid vare Adelen oppe hos Hans Maytt.,
stode hart imod, at saadant, som Stænderne havde foretaget,
kom dem intet ved, men Rigens Raad alleene, saa at Adelen,
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som den høyeste Stand her i Riget, end icke havde Myndighed
saadant at begynde. Rigens Raad begierede at vide af Hans
Maytt., om noget saadant, som begiertes, skeede nu, hvorledes
Modus Regiminis skulde da være? Hvortil Kongen svarede,
Hånd nu intet vist kunde determinere derom.
Derefter blev
skicket Bud til Stænderne, at Rigens Raad havde været oppe
hos Hans Maytt. og begiert dilation til at forfatte deris Betæn
kende skriftlig, og dend indlevere, bedende, Hans Maytt. saa
længe vilde patientere. Klokken 4 indleverede Raadet deris
Erklæring i disse Ord forfattet:
Rigens Raads underdanigste Meening, inclination, og Affection er lige den samme, som Geistlighedens og Borgerska
bets, om Eders Kongl. Maytt. og det Kongelige Huus, til at
giøre Riget arveligt paa Høystbemeldte Eders Kongl. Maytts.
Mandelige Linie. Vilde det og længe siden have giort, dersom
vi havde vidst Eders Maysts. Meening derom, eller Geistligheden og Borgerskabet med os derom havde confereret i Tide,
som icke skeet er, dog paa slig Maneer, at det paa Eders
Maytt. og Eders Maytts. Posteritet bliver varende, som af en
complet Senat best kand skee, og at samme Eders Kongl.
Maytts. Arving Een efter anden succederer, uden nogen Appannage til de andre, og at enhver Stand conserveres ved forrige
velherbragte Privilegier og Friheder ubeskaaren og uformind
sket i ’alle Maader. Vil og være fornøden strax herom at
fornemme Adelens Meening, som tilstede er, paa det alting
med god ordre og samtlig consens disbedre kand skee. Datum Hafniæ 12 Octobris Anno 1660.
Iochum von Gersdorph. Ove Gedde. Christopher Urne.
Oluf Parsberg. Jørgen Seefelt Christophersen. Niels Trolle.
Gunde Rosenkrands. Axel Urup. Henrich Rantzou. Otto Krag.
Peter Retz. Henrich Bielke. Sivert Urne. Hans Schack.
Løverdag 13. Octob. Forsamledes Stænderne i det Islandske
Compagnie, hvorfra de skickede Bud op til Slottet, og fik
Beskeed, at Peter Reetz og Erich Krag giorde icke andet, end
revste frem og tilbage imellem Kongen og Raadet, hos Rigens
Hofmester forsamlede. Ved 9. Slet kom Doet. Bulch ned til
Stænderne, og efter Begiering kom i tale med Doet. Hans
Svane og Hans Nansen. Ved 10. Slet kom Bud, de vilde komme
op til Slottet. Da var det got Tegn. Hvorfor Stænderne tackede Gud, som havde afvendt ald Ulycke, og indskiødt Rigens
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Raad de beste og tienligste Raad, og ginge de saa op ordent
lig, en Geistlig og en Verdslig, igiennem en mægtig Forsamling
paa Slots-Pladsen op paa Slottet. Der de nu kom op paa
Dravanter-Salen, kom Hr. Hannibal Sehested og Schack imod’
dem, og tilspurde Biskopen Svane paa alles vegne, Om det Ord
Arving skulde forstaaes paa Sverdsiden aleene, udi hvilken Meening Rigens Raad var, eller og om det og skulde være at forstaae om Qvindesiden, og hvad deris Meening var. Doet. Hans
Svane svarede, Hånd derom havde talt med Stænderne, at det
skulde være paa begge Sider, og det saaledes, at Riget icke
skulde deeles, men forblive ganske hos den ældste Arve Herre,
saa de andre Kongelige Børn tinge Penge. Hvilket Sehested
og Schack saaledes igien refererede Rigens Raad, som vare
temmelig ilde tilfreds hermed, at de paa saadanne og flere
vigtige Poster, hvor om tilforn noget burde være delibereret, nu
saa hastig skulde sig resolvere. Og tiente en hastig resolution
og Slutning i dette Verk. Derefter kom Hannibal Sehested til
Bispen, at giøre Stænderne god Forhaabning, at det med Guds
hielp tog en god Ende, og at Rigens Raad uden videre debat
tering paa Kongelig generositet og Mildhed vilde nu med Stæn
derne samtycke, at Riget skulde herefter være et Arve Rige
baade paa Sverdsiden og Qvindesiden.
IH.
Den Deputerede fra Aarhus Kapitel Hans Rhumans Dagbog.

Denne Dagbog er udgiven efter en Afskrift, som bevares
i det st. kgl. Bibi., gi. kgl. Saml. 4°, Nr. 2705. Afskriften er
besørget af Langebek, som paa Foden af første Side har skre
vet: »Ex Autographo Iohannis Rhumanni Deputati ad Comitia
ex parte Capituli Arhusiensis, penes Dominum de Klevenfeld,
a qvo mihi communicatum 1760.« Rhumans Autograph anfø
res i Auktionskataloget over Klevenfelds Bog- og Haandskriftsamling, Musæum Klevenfeldianum, S. 245, Nr. 140; den blev
solgt for 14 Mk. 10 Sk.
Hans Rhuman, Søn af Professor ved Kjøbenhavns Universi
tet Wolfgang Rhuman, er født 1622; 1653 blev han Præst
ved St. Clemens Kirke i Aarhus; han døde 1676. Han har el
lers ikke gjort sit Navn bekjendt i Literaturen.
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Diarium offuer det Mode, som stod udi Kiøbenhaffn den
VIII Septembr. 1660. Da Hans Majestet Kong Friderich den
Tredie bleff declareret en Arffue Konge paa Mand Linien och
Qvinde Linien offner Danmark och Norge. Gud giffue det maa
vere giort udi en god tid, och komme menige Riger og Rigens
Stænder til Fred Gaffn og gode, Saa at alle Kongelige Lande
maa voxe, och vi med dennem, det ynsker jeg udi vor Herres
Jesu Christi Naffh, Amen. —
De Deputerede aff alle Stænder, som vare forsamlede til
det Mode, som begyndte udi Kiøbenhaffn den 8. Sept. 1660,
og endte den 4. Decemb. 1660, vare aff’ hver Stand, som
følger.
[Da Listen over de Deputerede næsten ganske stemmer med den, som
er aftrykt fra den Lercheske Dagbog og er benyttet ved den ovenfor S. 99,
saa udelades den her.]

I Jesu Naffn.

Som nu meenige Stænder vare hid till Kiøbenhaffn an
komne, som vare forskreffne, ved Hans Majestets special Breff,
till det Mode, som var berammit udi Kiøbenhaffn dend 8. Sept.,
da fich de dend 9. Sept., som var Søndag, Bud, at de om Mor
genen Klocken 8. skulde møde paa Slottit, paa dend store Sall,
der att fornemme Hans Maitts. Villie om dette Mode.
Mandagen, som var dend 10. Sept., bleff hora nona alle
Stændernes Deputati forsamblede paa dend store Sall, hvor
circa Decimam da Rigens Raad kom op til os, och kom Hans
Maitt. ind aff en Bagdør till Rigens Raad, och skeede da udi
Hans Maitts. Nærværelse aff Hr. Rigens Hoffmester Jochum
von Gerstorph en Sermon till Stænderne, hvor hånd diducerde
denne Krigs ulyckelig Begyndelse och Fremgang formedelst
deris Üeenighed, som Militien haffde att dirigere, och victualiemes defect, enddog Fienden fandt noch for sig, och endelig
hendes Udgang, da Gud nu haffde giffuet os igien dend ædle
Fred. Hand talte och megit om Hans Majestets store Orvaagenhed och Tapperhed udi denne sidste Beleiring, item om
Kiøbenhaffns Fliid og Troskab, hvorfor de havde et berømme
ligt Naffn aff al Verden. Och endelig gick Talen der ud paa,
att meenige Stænder ville tæncke paa Middel
1. Hvorved Hans Maj est. och det Kongel. Hus kunde
haffue deris tilbørlige Ophold.
8
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2. Hvorved Militien, Floden og Festningerne kunde holdes
ved lige.
3. Hvorved Rigens Gieid kunde betalis, och Kronen hos
fremmede Nationer ved sin credit bliffue.
Hr. Hendrich Gyldenstierne med faa Ord paa Stændernes
Vegne tackede Hans Maist. for denne christelig Omsorg for
Riget, och svarede, att Adelstanden med Stændernes Depu
terede ville derom raadføre sig.
Hora 2da var nogle aff Geistligheden udi Hel. Geistis Kirche,
Adelen udi Islandske compagnie, Byernes Deputati udi Brygger
Laffs Hus forsamlede, och discurrerede om dette, dog bleff
intet sluttet her om i nogen Maader.
Tiisdagen, som var dend 11. Sept., vare Adelen med alle
Stændernes Deputerede forsamlede udi Islandske Compagnie,
hvor de deputerede Rigens Raad, som var Gunde Rosenkrandtz,
Otte Krag, och Peter Reetz, komme till os; Och proponerede
Otte Krag, att vi ville samtycke en consumptions fold, aff hvad
som vi bruge, behøffue, och fortære. Da eligerede Adelen
nogle visse, som paa deris vegne skulle tractere med os, som
var, Her Hendrich Gyldenstierne, Hr. Jffuer Krabbe, och OfTue
Juel. Hvor effter Her Hendrich Gyldenstierne paa Adelens
vegne kom till os, och bad, vi ville samlis udi Brygger Laffs
Hus horå prima, der ville de komme till os.
Hora lma var alle Deputati forsamlede udi Bryggers Laffs Hus
med Adelens Deputerede, hvor vi forfattede en skrifftlig Begiering
til de deputerede Rigens Raad, att de Ord, som de foregaff,
nemblig att bevilge en Told, aff hvis vi bruge, behøffue, for
tære, att de Ord motte forklaris, och att samme Species motte
specificeres. Dette Instrumento underskreff Adelen, Academiets
och alle Stændernes Deputati. Samme tiid paa Adelens vegne
proponerede Her Iffuer Krabbe, om icke Stænderne med dem
samptiig ville supplicere, om en Canceler, och en Rigens Mars,
att Hans Maist. ville med det første forsyne disse to saa høi
fornødne Charger. Hvor till Bispen aff Sieland D. Svaningius
svarede, att vi derudi icke kunde præscribere Hans Maitt. noget,
som vel sellf ramte sin Tiid.
Onsdagen, som var dend 12. Sept., møtte alle Stændernes
Deputati, Adell, Professores, Geistlig och Verdslig paa Islandske
Compagnie, hvor de Deputerede Rigens Raad komme till os,
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och gaff os skrifftlig de Species, som begieredis att skulle
drages under consumptions Told, att vi dem jselff vilde taxere,
Saa ville Rigens Raad siden i Raadstuen conferere derom.
Samme tid begierede Stændernes Deputati aff Rigens Raad, at,
om der var meere till Landsens conservation, Hans Majestet
ville lade proponere, det da paa een tid motte fremsettes, att
man des bedre kunde ligne det ene mod det andet, och saa
svare derpaa, och bliffue saa des hasteligere expederet. Derpaa
svarede de deputerede Rigens Raad, Hans Maist. kunde icke
vel proponere meere, før Hand saae, hvad dette med consump
tions Tolden kunde inddrage.
Torsdagen, som var den 13. Septembris, var Adelen forsam
lede udi Islandske Compagnie, Bisperne och Canickerne med
Ministerio udi Convent-Huset, Byernes Deputerede udi Bryggerlauffs Huset, att deliberere offuer de Species, som under
consumption skulde drages, och deris lidelig Taxt for en hver
Stand.
Fredagen, som var dend 14. Sept., vare alle Stændernes De
putati forsamlede hora octavå udi Islandske Compagnie, hvor
de deputerede Rigens Raad kom til oss, och offuerleffuerede
os consumptions Species och deris Taxt, hvilket Stænderne tog
ad deliberandum.
Hora 2då vare vi Geistlige forsamlede i Conventhuset, Bor
gernes Deputati udi Brygger Lauffs Hus. I Conventhuset giorde
vi Geistlige et conclusum. att saafremt at udi denne consump
tions Told ingen, i hvo det og end var, ville prætendere
nogen Frihed eller privilegier, saa ville Episcopi, Canonici och
Pastores icke heller, men alle med lige Hielp gribe Hans Maist.
under Armene.
Løffuerdagen, som var dend 15. Septembris, vare vi med
Adelens och Borgerskabets Deputerede forsamlede udi Bryggers
Lauffs Hus, hvor Geistlige och Verdslige om dette Consump
tions Middel afflagde det Svar, at saafremt ingen ville præten
dere nogen Frihed, saa ville de icke heller: Mens Adelen, som
vare tilstede, begierede intet videre, end att nyde det fri, som
de paa deris Gaarde paa Landet fortærede. Huilcket de slut
tede, de ville till Hans Maists. naadigste Behag referere.
Søndagen, som var dend 16. Septembris, hora octavå, under
skred Stænderne et Indleg, daterit dend 15. Septembris, til
8*
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Hans Maitt., undskyldende sig, att det med den consumptions
Told icke var kommen til ende; Huilcket bleff siden offuerleffueret till Rigens Raad.
flandagen, som var dend 17. Sept. hora octavå, underskreff
endnu nogle dette Instrumento, och offererede D. Johan det
paa Bispernes vegne, M. Thomas Lector udi Roeskild paa
Capitlernes vegne, Hans Nansøn och Christoffer Hansøn paa
Kiøbenhaffns vegne, och nogle aff de andre Byers Deputatis,
til Rigens Raad, som da vare forsamlede udi Raadstuen.
Tisdagen, som var dend 18. Sept, som vi vare udi Brygger*
lauffs Hus forsamlede med samptlige Stænder, kom Otte Krag
till os, och tog sig dend Besværing att løbe Species igiennem,
och confererede med os om Taxten, som da bleff i hans Nær
værelse satt.
Samme Dag, hora secundå, vare vi Geistlige forsamlede i
Conventhuset, och conciperede noget, som vi paa Capitlernes
og Ministerii vegne ville haffue indført udi det Instrumento,
som skulde offuerleffueris till Hans Maitt. anlangendes den
Taxt, som bleff satt offuer consumptions Species udi Velb.
Otte Krags Nærværelse.
Onsdagen, som var dend 19. Sept hora primå, vare vi for
samlede udi Bryggerlauffs Hus, hvor vi med Byernes Deputatis
underskreff det Instrumentø om Consumptions Told, hvor vitt,
och med hvad conditioner vi dend ville indgaa.
Torsdagen, som var dend 20. Sept, bleff det samme In*
strumentum offuerleffuerit ved Fredrich Thuresøn och Hans
Klein, till Rigens Raad, som da var i Raadstuen.
Fredag, Løfluerdåg och Søndag, som var dend 21. 22. och
23. Sept passerede intet.
Mandagen, som var dend 24. Sept, vare vi forsamblede hora
octavå udi Conventhuset, och bleff os tvende aff Adelens In
strumenta offuerleffueret, om hvilcke vi da med hver andre
confererede.
Tisdagen, som var dend 25. Sept, vare vi forsamlede udi
Conventhuset, hvor D. Svaningius lod os forstaae, at Hendrich
Møller haffde ladit hannem viide fra Hr. Hoffmester, att det
var Hans Majsts. Villie, att det motte bliffue med Consump
tions Tolden udi disse Speciebus effter denne Taxt, 3
for
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een Tønde Malt, l1/« # for en Tønde Roug, item 1 Skiil. aff
hvert Pund Oxekiød etc.
Hora lma vare vi med Borgemester och Raad forsamlede
udi Brøggerlauffshus, hvor vi da samptlig underskreff en Erklering till Hans Maist. anlangendes Adelens Indleg om forseylet Papir, item Told aff Skoe, Støffle etc.
Onsdagen, som var dend 26. Sept., leffuerede Hans Nansøn,
med nogle flere, Hans Maist. et forslag skrifftlig forfattet, om
Lænene etc. som Borgemesterne och Raad paa Byernes vegne,
haffde underskreffuel.
Torsdag, Fredag, løffuerdag, Søndag, som var den 27. 28.
29. 30. Sept., passerede intet.
Mandagen, som var dend 1. Octobris, var det och ganske
stille.
Tiisdagen, som var den 2. Octobris, bleff Bispen D. Svane,
sampt D. Anders, med de deputerede Borgemestere her aff
Byen och flere opkaldede till Raadet udi Raadstuen, hvor Ri
gens Raad loed dem forstaa, hvis Adelen endnu meere ville
indgaa; Och var det forfattet, som det udi en Forordning under
Kongens Naffn skulde udgaa.
Onsdagen, som var dend 3. Octob., vare vi udi Conventhuset
forsamlede, och igiennemsaae det, Rigens Raad i Raadstuen
Bisperne og de andre Deputerede haffde foreholdt.
Torsdagen, som var dend 4. Octob., vare vi forsamlede udi
Conventhuset om det Svar, som derpaa skulde giffues. Samme
Dag hora lma vare vi igien forsamlede udi Conventhuset, och
underskreff da det Svar, som bleff giffuen paa Adelens resolu
tion, och offererede D. Peder Kragelund det paa Bispernes och
Ministerii Vegne, och ieg paa Capitlernes vegne, med de De
puterede her aff Byen, och nogle andre.
Fredagen, Løffnerdagen, Søndagen, som vare dend 5. 6. 7.
Octobris, passerede intet.
Mandagen, som var dend 8. Octobr., bleff det Indleg for
fattet til Rigens Raad om Arffue Riiget, som och samme Dag
bleff underskreffuen, och mod Afften, Klocken femb, offuerleffueret till Rigens Hoffmester ved Fredrich Thuresøn och
Johan Klein. Udi denne Convent bleff och talt om, att dett
var begierit, att vi aff hver Tønde Malt vilde giffue 2
Tiisdagen, som var dend 9. Octob., gick de deputerede
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Borgemestere her aff Byen op till Hans Maitt. och skrifftelig
demonstrerede for Hans Maist., att udi dend Forordning, som
om det tryckte Papir nylig var udgangen, var noget forfattet,
som Kiøbmænd och andre besværget sig offuer.
Onsdagen, som var dend 10. Octob. hora octavà, gick alle
Geistlige och Verdslige Deputerede udi Rad, en Geistlig och
en Verdslig, op i Raadstuen till Rigens Raad att fornemme
deris Betænckende om Arffue Riget, och vare der ickun forsam
lede af Rigens Raad Velb. Gunde Rosenkrantz, Velb. Otthe Krag,
Velb. Peter Reetz, och Velb. Sigvert Urne, och svarede, att
Raadet var icke alle tilstede; De ville sambles, naar Klocken
var tre, saa kunde vi komme der op igien, mellem 3. och 4.
Samme Dag imellem 3. och 4. vare vi forsamblede i det
Islandske Compagnie, och kom Bud til os fra Rigens Raad, att
de nu vare forsamlede, och begierede, att kun nogle att os nu
ville komme, men vi gick alle op som tilforn Ordentlig 2
och 2. Och der vi kom ind udi Raadstuen, fant vi for os
Velb. Niels Trolle, V. Gunde Rosenkrantz, V. Otte Krag, V.
Hr. Hendrich Hantzow, V. Hr. Axell Urup, V. Peter Reetz,
Velb. Hendrich Bielcke, V. Sigvard Urne, V. Hans Schack.
Och stod V. Otte Krag op, och gaff os Rigens Raads Betæn
kende att forstaae. Fra Raadstuen gick vi op till Hans Majst.,
som da icke var tilstede, men kom dog lidet der effter, och
som vi da lod os anmelde, bleff vi alle indfordrede till Hans
Maiestet vdi det grønne Gemach, och offuerleffuerede Hannem
et Instrumentum om Arffue Riget, i dend samme Meening
som det, der bleff offuerleffueret till Rigens Raad, och gick
saa need.
Torsdagen, dend 11. Octob., bleff Portene i luckte, och vare
vi Geistlige och Verdslige Deputerede hora prima forsamblede
udi det Islandske Compagnie, om Hans Maist. ville os noget;
Och fick vi Beskeeden, Hans Maist. var icke ledig, formedelst
den Ryssiske Gesant, som skulle haffue Audientz.
Fredagen, dend 12. Oetob., skeede Bøn aff Prædickestolen,
att Gud dette Verck, Stænderne haffde for, ville for sil helligste
Naffns skyld til en god och glædelig Ende selff dirigere.
Samme Dag Klocken var 10. effter Prædichen, vare vi alle
Geistlige och Verdslige Deputerede igien forsamlede i Islands
Compagnie, at forvarte, hvad Hans Majst. ville. Denne Dag
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indleffuerede Rigens Raad deris Erklering paa den proposition,
anlangende Arffue Riget.
Løffuerdagen, som var dend 13. Octob. hora octava, vare vi
alle forsamblede paa Islandsk Compagnie, och derfra udi Or
den een Geistlig och Verdslig gick op paa Slottet, och forbleff
paa Dravante-Salen. Omsider kommer da Rigens Raad och
mange aff Ridderskabet och Adelskabet op til Hans Maist. Och
kom da Hr. Hendrich Bielcke Rigens Raad ud till os, att vi
ville komme ind udi den grønne Sall. Der vi kom derind,
treen Hr. Niels Trolle frem udi Hans Majestets Nærværelse,
och sagde till os, att meenige Rigens Raad, sampt Adelstanden
haffde sambtyckt, att Hans Maist. och det Kongelige Hus paa
Sværd-Siden och Quinde-Siden skulde være och bliffue Arffuing
till Danmarckes Rige. Derpaa svarede Bispen Svaningius, och
tackede Gud for saadan Eenighed, ønskendes Hans Maist. och
det gandske Kongelige Hus paa alle Stændernes vegne till
Lycke, att det motte være begyndt och skeet, Hans Kongel.
Maist. som voris Arffue-Herre och Konge, Hendes Kongl. Maist.
Dronningen som allis voris Moder, Hans Kongl. Høihed Printzen
som voris Arffue Herre, de andre Kongelige Børn, paa Sværd
siden och Quinde-Siden, som voris unge Arffue Herskab, till
Lycke och Glæde, och meenige Rigens Undersaatter til trøst,
gaffn och gode, och sluttede omsider saaledis: Och hvo det
aff Hiertet ønsker, sige med mig Amen. Da raabte de alle
Amen! D. Svane giorde och sin Tale til Rigens Raad och
Adelskabet, som da var tilstede, att de icke skulle tviffle paa,
att vi io skulle bevise dem, som den høieste Stand i Riget,
ald Ære, respect och Kierlighed. Dertil svarede Rigens Raad,
vi haffde os det samme till dem att formode. Och dermed
skiltes vi ad.
Om Natten kom der et Kongebreff till nogle tisse Rigens
Raad, Adel och Deputerede aff Geistlig och Verdslig, att de
om Morgenen, som var Søndag, effter Prædichen, skulde samlis
paa Slottet, och deliberere om, hvis Hans Maists. Befaling
videre indholt.
Søndagen, som var dend 14. Octob., skede Tacksigelse aff
Prædichestolen, att det med dette Verck var kommen till saa
god en ende. Effter Prædichen forsambledes vi paa Slottet
effter Kongens Breff, och der delibererede om Homagio, item
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om en Recess, Hans Maist. naadigst ville formere, och de ru di
naadigst ville forsyne en hver Stand med sine tilbørlige
privilegier.
Handagen och Tisdagen, som var dend 15. och 16. Octob.,
vare nogle visse aff Geistlige och Verdslige Deputerede forsamblede udi Bryggerlauffs Hus, hvor vi da debatterede en
hver Stand om sine høiest fornødne' privilegier.
Samme Tisdag ved 9. Siett gick vi op paa Slottet, hvor
Handfætsningen af alle Stænder bleff casseret och underskreffuet*
att den skulle være machtesløs.
Onsdagen, som var dend 17. Octob., bleff udi den grønne
Sall, udi Rigens Raads, Adelens og Stændernes Nærværelse,
Håndfæstningen extraderet, och haffde Peter Reetz Ordene, och
leffuerede Hans Maigt. Handfestningen, som dend der da var
cassered.
Samme Tid leffuerede Hr. Christopher Urne Hans Maist.
udi Hænde Adelens Postulata.
Dereffter gick Stænderne ned, och effter Adelens exempel
opsatte hver Stand sine Postulata, Hans Maist. med forderligste
att offuergiffues.
Samme Dag hora tertiå, bleff ved alle Hiørner med Herpucher och Trompeter udblest, Hans Maist. att være en Arffue
Konge paa Mande-Linien och Quinde-Linien till Danmarck,
hvorpaa Eeden skulde afflegges i Morgen.
Torsdagen, som var dend 18. Octob., skeede da Homagium,
och det saaledes.
Hora octava forsambledes de Deputerede aff Geistlige och
Verdslige udi Nicolai Kircke, och haffde ochsaa alle Profes
sores faaet Bud, som och comparerede udi Nicolai Kircke, men
omsider fick Gienbud, att der skulle ickun een møde aff hver
facultet, ocis bleff da deputeret aff Academiet Rector D. Vandalinus, D. Juris Møller, D. Thomas Bartholinus Med. och M.
Rasmus Vinding. Mod Klocken var 11. kom Secretereren Erich
Krag till os, och gaff os poleter paa Sessionerne, och var
Capitulares første i dend 10. Session med Ministerio. Circa
Duodecimam kom to aff Cantzeliet till os, som sagde, det var
nu tid at komme paa Slottet, och gick de for att geleide os.
To kom ochsaa til Borgerskabet, och geleidede dem op. Der
vi nu kom paa Slottet, bleff vi opført paa Ridder-Salen, hvor
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de Geistlige stod paa dend eene och Verdslige paa dend anden
Side lige ned ad. Imellem 12. och 1. angick Acten. Først gick
Herpuchen och Trompeterer, dernest fulde Herolderne, derpaa
fulde Adelskabet och Ridderskabet, saa mange som vare her
tilstede. Derpaa fulde Hr. Iffuer Krabbe med Blod-Fanen, Her
Hendrich Rantzov, som bar Eblet, Her Niels Trolle, som bar
Sværdet, Hr. Oluff Parsbierg, som bar Scepteret, Hr. Christoffer
Urne, som bar Kronen. Dereffter kom Hans Majestet under en
rød Fløyels Himmel, som 4. Herremænd bare. Nest effter
Kongen gick Dronningen, och Printzen haffde hende ved Han
den. Derpaa fulde den unge Printzesse, och haffde Hertug
Jørgen hendes Broder hende ved Handen. Derpaa fulde de
3. unge Frøchener, och ledte Gunde Rosenkrantz dend ene,
Hr. Axell Urup dend anden, och Peter Reetz dend tredie.
Derpaa fulde de andre Rigens Raad. Effter dennem kom alle
Dronningens Jomfruer. Dereffter følger alle Geistlige 2. och
2., och effter os kom alle Byernes Deputati 2. och 2. Der
Kongen nu kom op paa Theatro, satte Hand och Dronningen
sig først, siden Printzen och den unge Hertug Jørgen sig paa
den høire Side paa Theatro, och Frøchenerne tvert offuer paa
dend venstre Side. Derpaa gick Rigens Raad hen och nedlagde Regalia paa et Bord, som stod hos Kongen. Under dette
bar de Rigens Hoffmester op paa en Stoel. Saa treen de da
frem en hver effter sin Session og falt paa Knæ, och læste
Peter Reetz Eden. Och der de dend haffde med oprackte
Fingre afflagt, stod de op, och gick hver for sig hen och
kyssede Kongens och Dronningens Hand, men for Printzen och
de andre Kongelige Børn giorde de reverentz. Och gaff enhver
aff de Geistlige och Verdslige Deputerede Kongen och Dron
ningen Hand, och giorde deris reverentz for Printzen og de
Kongelige Børn. Amager Bønderne vare och oppe och giorde
Eed, men gaff icke Hand uden een. Der dette var nu giort,
som var imellem tre och fire, bleff Kongen med lige process
ført tilbage paa Slottet. Och bleffue alle Styckerne paa Floden
och Volden løsnede. Och bleff Geistlige og Verdslige ombedet,
att de ville forbiiffue paa Dravanter Salen paa Slottet, til Taf
felet angick. Hora 6tå bleste de nu til Bords 3. gange, och
gick saa Rigens Raad, Ridderskabet och Adelskabet op paa
dend store Sall, och fuldte Geistlige och Verdslige udi Orden
Danske Samlinger.
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effter, och kom Hans Maitt. och Dronningen, Printzen och de
andre Kongel. Børn ind ad en Bagdør, och bleff de alle satt
til Bords och herlig tracterit. Der var sammme Dage et
smuckt Veyer, och var en stor Hob Folck forsamlede. Skede
dog ingen Ulycke eller Skade, uden hvad nogen fick, som var
for gierig effter Klædet paa Theatro, som bleff giffuet Priis
offuer. Denne Dag, der Eeden var nu giort, bleff Porten
opluckt.
Fredagen, som var dend 19. Octobris, formedelst Vice Ad
miral Jørgen Biørnsøns intercession bleff Fangerne giffuen løs
paa Holmen.
Løffuerdag, Søndag, Handag, som var dend 20. 21. 22. Octobris,
gratulerede Raadet och Adelen Kongen, och de andre Depu
terede gick udi deliberation om deris Postulata at indleffuere.
Tisdagen, som var dend 23. Octobris, hora octavå, holt
D. Thomas Bartholinus paa Academiets Vegne en Orationem
gratulatoriam til Hans Maist., som personlig var tilstede. Der
var och tilstede dend Keiserlige extraord. Legatus, item dend
Hollandske extraord. Legat. Sampt nogle aff Rigens Raad,
och mange af Adelen. Och var Auditorium draget med Dam
mask och Flamsk, och bleff musiceret for och effter Orationen.
Onsdagen och Torsdagen, som var dend 24. och 25. Octobris,
forfalt intet.
Fredagen, som var dend 20. Octobris, for Prædichen paa
Slottet, giorde Her Jochum Gerstorph udi Kongens Gemach
sin Eed, och bleff Rigens Drost, Hr. Hannibal Sehested sin Eed,
och bleff Rigens Skattmester, Peter Reetz sin Eed, och bleff
Hoff Kantzeler.
Samme Dag ad Afften var Hr. Hannibal Sehested, Peter
Reetz, D. Hans Svane, D. Anders aff Aalborg, D. Johan aff
Viborg, och de fire Borgemestere her aff Byen, Hans Majsts.
Gæster paa Slottet.
Løffuerdagen, som var dend 27. Octobris, disputerede Borrichius pro loco, ellers passerede intet.
Søndagen, dend 28. Octobris, passerede intet uden at Stæn
derne fick et Kongebreff, alle at comparere udi Islandske Com
pagnie om Mandagen.
Handagen, som var dend 29. Octob., vare Adelen och alle
Stændernes Deputerede, Geistlige och Verdslige, forsamlede
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udi Islandske compagnie, och kom til os Cantzeler Peter Reetz,
sampt Feldt Marskalch Skach, och læste Cantzeler for os et
Kongebreff, att vi skulle deliberere, hvorledes Militien kunde
holdes, och det saa, att dend ene Stand ikke meere graveredes
end dend anden, men att der fast kunde være een Lighed.
Bleff sluttet, alt nogle visse aff hver Stand skulle møde igien
horå mediata tertiå, och da paa beste Maneer conferere derom.
Samme Dag hora tertiå var Cantzeler Peter Reetz, Siffuert
Urne, och Schack paa Rigens Raads vegne, Hr. lffuer Krabbe,
Jørgen Rosenkrantz, Henning Povisk, Otte Povisch, och Offue
Juell paa Adelens vegne, D. Anders, D. Johan paa Bispernes
vegne, D. Lydich och ieg paa Capitlemes vegne, M. Erich, M.
Peder aff Slagelse, och M. Jesper paa Ministerii vegne, och
siden nogle visse aff Byernes Deputati forsamlede udi islandske
Compagnie, och bleff et Forslag giort om en Kopskatt, huilcket
bleff tagen ad deliberandum till om Morgenen.
Tisdagen, som var dend 30. Octobris, hora octavå, vare vi
Geistlige forsamlede paa Conventhuset, och confererede om
denne Kopskat, hvad enhver aff de Geistlige kunde taxeres for.
Samme Dag giorde Svaningius Eed, hans Titel: Erkebisp,
Raad, Assessor in Collegio Status, och Præsident in Collegio
Consistoriali.
Samme Dag hora primå bleff Deputati aff Rigens Raad,
sampt Adelen, med de Geistlige och Verdslige forsamlede udi
Islandske Compagnie, och samtyckte da udi denne Kopskatt;
Och gaff enhver Stand sin Taxt ind.
Onsdagen, som var dend 31. Octobris, var D. Lydich och
ieg nere at gratulere Cantzeler och recommendered hannem
Capitlerne, med Begiering, mand motte om Capitlerne, och
allermeest det som ligger ad officium forsickres, efftersom
det temmelig bleff angreben.
Hvortil hånd svarede, hånd
aldrig skulle raade der till, att med Capitlerne skulle skee
nogen Forandring, baade fordi hånd saae intet derudi att
være imod Kongens Arffue Herlighed; Saa var och Godset med
store Forbandelser fra nogens Angreb secureret.
Vi bad och samme Tid om dimission, som hånd loffuede,
om mueligt var, att befordre hos Hans Maist.
Tordagen, som var dend 1. Novemb., indfalt alle Helgen Dag,
och passerede intet, uden att D. Anders aff Aalborg, och D.
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Johan aff Viborg Episcopi giorde deris Biskopelige Eed paa
ny paa dette Arffue Rige. Ligesom der meenes att alle Rigens
Raad och høie Ministri skall giøre paa ny.
Fredagen, som var dend 2. Novemb«, passerede intet, uden
vi Canicker vare igien hos Cantzeler om Svar. Hvortil hånd
svarede, vi icke saa hastig kunde faae Svar paa Capitels vegne,
førend Regieringrn bleff completeret. Och anholt vi, att vi
motte da i det ringeste faae et Ord paa det Gods, som er lagt
til officia.
Løffuerdag, som var dend 3. Novemb«, solliciterede Byens
Deputati meget, att der motte stillis en Orden med Soldatesqvet,
da det var Byen umueligt att holde det.
Søndagen, som var dend 4. Novemb«, var alting stille for
Sabathen. For Prædichen var ieg hos Cantzeler igien om
Svar, som svarede, att ieg kunde fatte noget om det Gods,
som ligger till officium, saa ville hånd see, hånd kunde bringe
det saa vitt hos Hans Majst. att hand paa Majestetens vegne
motte skriffue der paa.
liandagen, som var dend 5. Novemb«, var Puchius och ieg
atter nere att søge Cancellarium, och da var hånd udreyst.
Tisdagen, som var dend 6« Novembris, hora octavâ, vare
vi Canonici hos Hannibal Sehested, och gratulerede hannem,
item recommenderede Capitlerne udi hans gratie.
Onsdagen och Torsdagen, som var dend 7. och 8. Novembris,
vare nogle af Rigens Raad, sampt Adelens Deputerede, item
Byernes Deputati aff Sæland och Fyen, sammen udi Islandske
Compagnie, och confererede om en Orden med Soldatesquet.
Torsdagen ad Afften kom der Kongebreff, att de Geistlige
och Verdslige aff Nør Jylland, med nogle visse afl Rigens
Raad och Adelstanden skulle møde hora nonå om Morgen udi
Islandske Compagnie.
Fredagen, som var dend 9. Novemb«, hora nonå forsamledes
vi paa Islandske Compagni; Mens formedelst Hr. Hannibal
Sehested, som var nomineret udi Kongens Breff, var udi en
anden affaire occuperet, bleff det opsat til anden Dagen.
Løffuerdagen, som var dend 10. Novemb«, vare vi forsamlede
hora nonå udi Islandske Compagnie, och var de deputerede
Rigens Raad occuperede, och der skeede ingen Session. Dog
bleff M. Rasmus Vinding, som var Deputered paa Gejstlighedens
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vegne aff Sæland, och Jeg noget hos Borgerskabet, att forfare
deris Forslag om Mililiens Underholdning, och gick det da der
ud paa, att alle Officererne ville de haffue indqvarleret paa
Adelens Gaarde, Ryteriet paa Landet hos Bønderne, och Fodfolcket i Kiøbstederne, och skulle Geistligheden komme dennem
till Hielp, saa at Byernes Deputati aff Sæland ville icke mindre
haffue paa Roskilde Capitel och Præsterne i Sæland uden 500
Mand de skulle deele imellem sig. Militien bleff och da be
regnet att skulle løbe sig til 4000 Ryttere, 6600 Fodfolk, for
uden Stabs Personer, hvis Fortæring, naar den regnes imod
det gemeene Krigsfolks Fortæring, løber det sig med den hele
Militie till 24026 Mand att holde, foruden Drenge, Qvinder og
Børn. Nu er Geistligheden fast alle hiemreyst, nu de paa
Ministerii vegne best behøffuis.
Søndagen, som var den 11. Novemb., var det stille for
Sabathen; Men effter Prædichen giorde Hans Mule Oeconomus
paa Studii Gaard, och M. Vitus Biering Historicus Regius
juramentum for Kongen paa att være Assessores in Collegio
Cameræ, item Kamertieneren Gabel1) att være Rentemester
i samme Collegio.
Mandagen, som var dend 12. Novemb., hora primA, vare for
samlede udi Islandiske Compagnie Hr. Hannibal Sehested Skat
mester, och Hr. Hans Skach paa Rigens Raads vegne; Otte
Povisk, Jørgen Kruse, Henning Pouisch, Ebbe Gyldenstierne
och Offue Juell paa Adelens vegne; Bispen D. Johan Bartscher,
item M. Rasmus Vinding, D. Lydich och Jeg paa Geistlighedens vegne, Och nogle visse Deputerede paa Byernes vegne,
och da debatterede om Militiens Underholdning och Indqvartering, hvorom Byernes Deputati haffde giort adskillige Forslag,
och et Indleg, att Indqvarteringen skulle skee paa Geistligheden
och Kiøbslæderne effter Unions Skatten, och vare vi herom
forsamlede til Klocken var half 7 om Afftenen
Tisdagen, som var den 13. Novemb., hora 8vå vare vi igien
i Islandske Compagnie forsamlede, nærværende alle offuerskreffne Deputerede, sampt Archiepischopus, om del samme,
och da giordes en Summa offuer Krigsfolcket, och en Lighed
udi Hast, hvor mange hver Provintz skulde haffue, och udi
’) I Marginen: ita.
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hver Provintz, hvor mange Capitlerne och Præsterne, Lænene
och Bønderne, sampt Adelen, skulle underholde. Dette varede
fra Klocken var 8. til 1. da hver Stand exaggererede sine gravamina.
Samme tid under dend occasion offererede ieg Skatmesteren
Hannibal Sehested dend Supplication, som paa Aarhus Hospitals
Bønders vegne, sampt deris der tiener udi Kircher och Skoler
sammesteds, mig for nogen tid fra Bispen var offuerskicket.
Och læsde Hr. Hannibal Sehested den strax paa Steden, och
bad ieg hånd ville referere det paa sine tilbørlige Steder, hvad
Hospitalets och de Geistliges Tilstand med deris Bønder var
udi Aarhus.
Samme Dag hora secundå vare Episcopi med Canonicis
forsamlede udi Conventhuset, om hvad nu her var i at giøre
med Geistligheden, som saa hart angrebis under denne Unions
Skatt, som dog haffde ingen proportion med Byernes Skatt, och
hleff sluttet, att Archebispen med Hr. Hannibal Sehested ville
mundtlig remonstrere Hans Maist. alle ting, att udi dette For
slag var ingen Lighed, hvorom M. Rasmus Vinding bleff opsendt till Hr. Hannibal Sehested, som gaff Archiepiscopo til
Svar, att hånd ville lade hannem vide, naar det var beleyligt
att tale med Hans Majst. Och dend Dag passerede intet videre.
Enddog Borgerskabet urgerede, att de strax ville haffue det til
Ende, att de kunde bliffue erlediget fra Militien.
Samme Dag circa qvartam var Archiepiscopus med Han
nibal oppe hos Hans Majestet, och demonstrerede, att der var
ingen Lighed udi dend Indqvartering, som Borgerskabet effter
Unions Skatten ville giøre paa alle Stænder, men att det ville
bliffue Præsterne en ulidelig Byrde. Hans Majestet lod samme
tid kalde nogle aff Byernes Deputatis op til sig, och lod dem
forstaa, hånd ville ligge end nu 2 Ryttere paa hver Sogn, och
siden aff Rigens Gods betale Borgerne, om de ville holde det
andet Folck i Kiøbstæderne 2 Maaneder. Men Borgerskabet
ville der icke till. D. Svaningius erbød sig imod Borgerne i
Sæland, att dersom de ville troe ham, saa ville hånd cavere
dem allesammen om deris Betalning, men de ville endda icke.
Onsdagen, som var dend 14. Novemb., skulle Uomagium
haffue standet, mens skede icke, formedelst der skulde skeed
Tacksigelse dend Dag for det Slag i Fyen, som och skeede.
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Hora undecimå fick vi Bud, vi skulle samles udi Islandske
Compagnie. Der gick det nu hart til, da Byernes Deputati ville,
att Gejstligheden skulle holde Indqvarteringen effter deris Unions
Skatt; Men Gejstligheden demonstrerede dend Ubillighed, och
bleff da en division imellem de Geistlige och Verdslige.
Circa duodecimam bleff udblæst ved alle Hiørner, at Homagium skulle gaa an om Morgenen, och Stænderne skulle
samles hora 8vå om Morgenen, Adelen udi Holmens Kirche,
Gejstligheden och Borgerne udi S. Nicolai, och Bønderne udi
Trefoldigheds Kirche, hvor de skulle faae videre Order. Samme
Dag circa tertiam vare nogle visse Stændernes Deputati aff
Geistlige och Verdslige forsamblede udi det grønne Gemach
paa Slottet, nærværende Hannibal Sehested och Skach, sampt
adskillige aff Adelen udaff hver Provintz. Och kom Bud effter
de Deputerede Borgermestere aff Kiøbenhaffn. Der nu Hannibal
Sehested haffde proponeret det Forslag om den Unions Skatt,
Byernes Deputati haffde giort, med den qvæstion Geistligheden
haffde hafft der offner, att det var intet vist fundament att gaae
paa, da tiderne vare langt anderledes, och Godset bedre, der
Unions Skatten først blev lagt. Hvilcket Borgemester och Raad
aff Kiøbenhaffn och bifaldt, att mand derfor fick att tænke paa
et andet Middel.
Circa qvintam gick de med nogle visse deputerede aff
Adelige, Geistlige och Verdslige ned udi Islandske Compagnie,
och der debatterede hvad fundament mand da kunde finde,
hvorpaa Indqvarteringen kunde skee, och sluttede samptligen
der, att de ville referere dette til Hans Majestet, att den 3die
Part aff Landet var øde, att Militien motte reduceres, hvilcket
skriftlig bleff forfattet samme tid.
Torsdagen, som var dend 15. Novembris, skeede Homagium
paa Riddersalen, och bleff hora duodecimå Adelen aff Holmens
Kirche ledsaget op til Slottet udi det grønne Gemach, de Geist
lige och Verdslige aff Nicolai Kirche ordentlig, Stifft effter
Stifft, op paa Riddersalen, hvor der var giort paa begge Sider
Bencke, som de kunde sidde paa. Bønderne bleffue ledsagede
aff Trefoldigheds Kirche op paa Dravanter Salen. Omsider gick
Acten an, och bar Hr. Steen Bilde Blodfanen, Oluff Parsbierg
Ebbelet, Peter Reetz Sverdet, Hannibal Sehested Scepteret, och
Jochum Gerstorph Kronen; Och gick det med altingest til, som
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udi forige Act [Vid. supra p. 121 ad diem 18. Octobris].
Men udi denne Act gaff ingen Hand, men giorde kun hver sin
reverentz for Kongen och Dronningen. Der var ickun 2 Ses
sioner aff Adelen, 4 udaff Geistligheden, 1 aff Borgerskabet,
och 5 aff Bønderne. Der bleff och ingen Taffel holdt, men
Stænderne, Geistlige och Verdslige bleffue i Order nedledsaget
til Slots Broen, och der gick hver hiem til sit.
Fredagen, som var dend 16. Novemb., var ieg for Prædichen
nere hos Cantzeler, och anholdt om nogen forsichring paa
Capituli vegne, och allermeest paa det Gods, som laa ad offi
cium, hvor Cantzeler forsichrede mig, ieg skulle intet tviffle
om det Gods ad officium, och ellers bad mig, ieg kunde for
mere nogle Ord, saa ville hand effter Hans Majestetis Order
skriffue derpaa.
Løffuerdagen, som var dend 17. Novembris, hora octavâ, var
Adelen med Geistlige och Verdslige Deputerede forsamblede
udi Islandske Compagnie, och kom Cantzeler circa undecimam
til os, och haffde et Instrumentum med sig, som alle Stænder
skulle underskriffue, anlangende Handfestningens cassation,
hvorunder fandtes alle Rigens Raads Hænder.
Søndagen, som var dend IS. Novemb., hora primå forsamledes
nogle visse Deputerede, och bleff læst et Kongebreff, anlangende
att vi offuer alle Stænder udi Jylland skulle ligne och lige
10400 gemeene Soldater til Fods. Her debatterede vi nu om,
til Klocken var 6. och kom til ingen Ende; Men de Deputerede
aff Sæland kom til Ende med deris, anlangende att 2 Bønder
skulle holde en Soldat, 4 Bønder en Rytter, och hver Præst
maaanedlig giffue 10 Marck. Och Canonicos, sampt Adelen
att vere frie, efterdi deris Bønder beleget [sic!].
Samme Dag effter Prædiken giorde D. Laurs aff Fyen och
D. Peder aff Ribe Bisper deris Biskopelige Eed oppe hos
Kongen. Item D. Peter Scavenius giorde och sin Eed at være
Generalis Procurator att driffue hvis Sager der falder in Col
legiis. Jehan Steenkull giorde och sin Eed att være Bogholder
in Camera.
Handagen, som var dend 19. Novemb., vare vi Deputerede
hora octavå igien forsamlede udi Islandske Compagnie, och da
lignede, hvorledis forskreffne Folck kunde indqvarteris over aid
Jylland, hvilcket skulle Hans Majestet indleffueris, att, om det
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behagede, der da motte deputeres visse Commissarier aff alle
Stænder, der kunde reyse omkring i Stiffterne, och giøre Indqvarteringen.
Tisdagen, som var dend 20. Novembris, var Byernes Deputati
forsamlet først paa Slots Pladsen ved Raadstuen, dernest paa
Dravanter Salen paa Slottet, att forfare Hans Majestets Villie
om det Forslag, de haffde giort om Militiens Indqvartering,
hvor Gen. Tramp gaff dem til Svar, att Hans Maist. begierede,
att Kiøbstæderne ville tage sig nogle flere Folck paa, end som
de vare taxerede for, anseende att Landet kunde icke taale saa
mange. Det skulle kun vare en to Maaneders tid, saa skulle
de strax faa Lettelse.
Onsdagen, som var dend 21. Novemb«, var ieg imellem 7 och
8 hos Cantzeler paa Slottet, och offererede hannem en Sup
plication anlangende dimission, och det Godses Forsickring,
som ad officium var lagt, och skreff Cantzeler paa Kongens
vegne Svar derpaa.
Samme Dag conciperede vi et generale instrumentum paa
alle Capitlers vegne, hvor aff vi ville offerere Cantzeler et och
Secretereren et.
Torsdagen, som var den 22. Novembris, var Byernes Deputati
flittig sammen, anlangende deris Privilegier, och meentes, att
de anholdt om att Husene udi Byerne molte taxeris, och der
elfter Byes Tynge och Indqvartering holdes, ingen Huse under
tagen, uden de som egentlig befindes aff gammel tid at være
Residentzer.
Der meentes och, att de ville anholde, att haffue en Pensionarium ved Hoffue, som deris Sag kunde haffue udi Acht;
och att de endelig ville haffue Forsichring paa deris privilegier,
førend de reyste.
Samme Dag giorde Skach sin Eed, och bleff Rigens Felt
herre, och meenis, hand faar sit Sted nest Drosten. Item Offe
Schade giorde och Eed, og bleff Rigens Raad och Assessor in
Collegio Cancellariæ. Jørgen Bielke giorde och Eed att være
Rigens Raad, och kom i hans Sted Alefeld och bleff Felt
Marschalk udi Norge. Siffuert Urne Rigens Raad bleff Rigs
Stalmester. Cûrvitz bleff Rigens Raad och Rigs Marschalk.
Tredagen, som var dend 23. Novembris, giorde D. Henrich
Ernst paa Sorøe sin Eed och kom in Collegio Cancellariæ, och
9
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bleff ham hans Eed remitteret, hand haffde giort paa Sorøe.
M. Rasmus Vinding, M. Willem Lange giorde och Eed, och
bleffue Assessores in Collegio Cancellariæ. D. Bulck HoffMedicus och Matthesius Printzens Præceptor giorde och Eed
och kom in Collegio Status.
Løffiierdagen, som var dend 24. Novembris, var D. Johan
Bartscher, D. Lydicb, och Jeg hos Cancellarium, och offererede
det generale Instrumentum, som vi paa alle Capitlernes vegne
haffde forfattet til Her Cantzeler, item et Exemplar deraff til
Secretereren, och et leffuerede ieg til Archiepiscopum, paa det
udi voris Fraværelse, da modus regiminis skal foretages och
den ny Recess formeres, det da motte foretages, och vi derom
forsichres. Hvor om de alle giorde os Tilsagn och Forsichring,
med dimission, som vi derhos erlangede.
Derpaa reysde vi da alle hiem. Der effter begyndtes
Consumptionen at paalegges, hvilken bleff Præsterne paalagt
at bestyre, anlangende de Møller paa Landet. Derpaa bleff
indrettet en Matricul offuer aid Landegods uden Forskel, och
skulle der gaae aff hver Tønde Landgilde Korn och Hartkorn
1 Rxdlr., Gesterie uberegnet, och 1 Skieppe Korn, och indfordret aarlig til fire Quartaler, den 1. Febr., 1. Maji, 1. Aug.,
1. Nov. foruden Princessin Styr och Soldater och Rytter Hold.

Anno 1663 in Julio bleff aabenbaret et Forræderie, som
det bleff kaldet, Corfidtz Greve aff Ulffeld skulle haffue hafft
imod Hans Kongelige Majestet och det Kongelig Huses Rege
ring at bringe det under en fremmed Øffrighed, hvorom hånd
skulle haffue negotieret med Fyrsten af Brandenborig, som
samme Forræderie Hans Majestet skulle haffue aabenbaret.
Der’ gick omsider Dom til Herredage offuer Corfidtz Ulfelds
Liff Gods och Formue, och bleff Dommen tryckt och exsecutionen skeed in Effigie. Hans Frøcken bleff ertapt udi Enge
land och hid indført, och sat paa det blaa Taarn udi Kiøbenhaffn. Hånd er endnu icke funden, dog er der effter Befaling
gaaen Bøn udi alle Kircker vdi Danmarck och Norge, at Gud
vilde aabenbare hannem och hans Medconsorter. Ja menige
Stænder, efftersom at de aff ham vare angiffuene, Adelen och
Geistligheden at vere ilde tilfreds med-Hans Majestets Regering,
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haffuer sig particuleer huer Stand erkleret, och gick samme
Erklering paa tryck. Aarhus Capitels och menige Geistliges
Declaration findes hos Dinæ Sag, saa och Corfidtz Ulfelds Dom
oc Forplicter.
Aar 1664. bleff Doet. Otthe Sperling med List tagen aff
Hamborg, hvor hand boede udi de Suenskes Residentze, och
udi Jern indført til Kiøbenhaffn sat udi det blaa Taarn, mens
hånd skulde vere fortenckt for correspondentz med Corfidtz
Ulfeld, fick omsider sin Dom paa Liff, Ære och Gods, hand
bleff pardoneret paa ævig Fengsel.
»Der bleff och reyst en stor høy Galie ved Øster Port,
som bleff rød anstrøgen«1). Var kun en Huippe til at straffe
Soldater med.
1. latus Forrederen
Inscriptio Statuæ8). 2. latus Corfitz WF
3. latus Til aevig Spot
4. latus Skam oc Skensel.
Udi dette Aar udgick Kongelig Befaling, hver Præst skulle
kiøbe sin Præstegaard, forstaae de bare Huuse, och giffue
derfor 100 Rdl. Hvorom Breffuene bleffue tryekte.
Borgerskabet forhuerffuede och Breffue, at de Geistlige
udi Kiøbstederne skulle giffue aff deris Gaarde och Formue
lige ved andre Borgere. Der udgick dog omsider paa Gejst
lighedens flittige Ansøgning nogen anden Orden der om, at de
skulle giffue ud deris Eyedom8) det Huus8) . . de boede paa.
Der bleffue och tuende Officerer, som vare mistenckte udi
Corfidtzes Sag, paagrebne udi Franckerige, hid indført och sat
paa det blaa Taarn.
Tre store Regeringer haffuer der værit udi Danmarck, (1)
De store Herre Bispers, huis Mact varede en 400 Aar,
och degenererede in luxum, superbiam et inexhaustam habendi
cupiditatem, hvor offuer de ere omsider affsatte och deponerede.
In eorum locum successit (2) Nobilitas Daniæ 1537., penes
quos Regnum erat; sed et illorum potentia degeneravit in

Dette Stykke mellem Anførselstegn er overstreget; i Marginen læses:
Dette er saaledes igien udstrøget.
*) 1 Marginen er tegnet Ulfeldts Skamstøtte, •Ulfeldianæ infamiæ Statua.«
’) Under disse to Ord er sat Prikker; i Marginen et Kors.
9*
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luxum, superbiam et inexhaustam habendi cupiditatem. Unde
1660 ab illis (3) in Regem translatum imperium et im
perii bæreditas, si forte tum melius subditis esset; Sub
hoc Statu Germani Daniam inundarunt, ibique caput extulerunt,
nimirum dediti luxui, superbiæ et inexhaustæ habendi cupiditati,
ut sacra profanaque omnia venalia fuerint. Adeo difficile est
in summa fortuna se continere posse a luxu, a superbia et
habendi plura cupiditate, ut tandem, quod in aliis damnamus
ipsi facimus peiores.
Tempore Episcoporum purpuratorum
Tribus dominis Exactoribus iisque pessimis fuit satisfaciendum,
Luxui, qui delicias vini, somni, epularum, munificorum
ludorum effæminatorum venenum exposcebat,
Fastui et superbiæ, quæ domos excelsas, castella, arces,
palatia lata et abundatissimam supellectilem vestium pretiosarum
et equam pompaticam requirebat ostentans1).
Cupiditati, quæ ingentes ad præmissa explenda thesauros
requirit.
Quoniam ergo ad ea agenda, quæ tres rapaces harpyæ
exquirebant, nullus, quantumlibet optimus, reditus sufficere posse
compertus est, subsidia aliunde, quibus iis satisfacerent, exco
gitata sunt.
Hinc Ecclesias, Canonicatus, Præsulatus, aliasque dignitates
suas esse voluerunt auro et argento redimendas. Hinc ignem
purgatorium, Indulgentias, Missas, excogitarunt aureo pretio
comparandas.
Tempore Nobilium,
Iisdem tribus sororibus satisfaciendum erat. Huor offuer Bis
pernes Herlighed, Borgeres och Bønders Frihed gick i Løbet,
et omnia qvasi in servitutem redacta; Nobiles soli domini,
cæteri nihil.
Bønder-Byerne nedbrød de, huor de kunde være en 20
och 28 Gaarde, saa mange Huuse, Børn och Folck bleffue for
styrrede, som kunde tiene til Landsens Formering udi Folck,
och lagde saa der igien en Skadis och Høgs Rede alle Folck
till Redsel runden omkring. Selff slog de sig til Rolighed och
l) Under de sidste tre Bogstaver er sat Prikker.
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. .
saa det ene Land gick bort effter det andet, saa det
kunde heller ikke lenge saa staae.
Hvad Lov ocb Ret sig var anlangende, da administreredes
den nogenledes, och haffde verel icke ont, huis Recéssen □:
Recessus a lege in gratiam Nobilium in Justitiam non multa
variasset.
Aula tum sola Regis erat, Regnum Nobilium.
Tempore mutati Status in merum Monarchicum eumque hæreditarium,
xvqiog xai navva TtavTa xvqib xai ræv xvqtaxæv.
Gabel Statholder, Schach Feldherre, Chyrvitz Marschalk, Ger
mani. Canceler Peter Redtz, Secreterer Erick Kragh, Rentemester Mogens Friis, Dani.
»Saa vel mueligt Adelen nu befinde, at den høye Bispestand, som deris Majores giorde en kort process med, var icke
saa ond, at der stod jo vel til i deris tid, excepta Religione,
och de Geistlige och Verdslige nu icke skulle fortrødt saa høyt
offuer Adelen, dersom de haffde kundet lidt andre end sig
selff, och icke dristet paa sig selff oc foractet andre. Huor
offuer omsider alting gick bagvendt, och den ene Stand søgte
at forderffue den anden.«1)
Quisquis habet Nummos, secura navigat aurå,
Fortunamque suo temperat arbitrio,
Magna loquor, quodvis nummis præsentibus opta,
Et veniet: clausum possidet arca Jovem.
0 Rex isti tuæ lenitati facilitati adversus sceleratam habendi
cupiditatem plerorumque non nihil rigoris non nihil poenarum
admisce.
Qvi auctionibus sacrorum pudendisque licitationibus invigi
laverint, dent poenas temerariæ mercaturae.
Qvi praesunt aliis, non modo opus est, ut sint innocentes
ipsi, sed et ut resistant nocentibus, eorumque mala facinora
compescant.
Oppone te huic petulantiae et unum hoc inter alia nego
tium et munus egregie suscipe, ut qui luxu diffluunt, qui
l) Delte Stykke mellem Citationstegn er overstreget.
hæc ita in autographo deleta.

I Marginen læses:
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coemptis et raptis lasciviunt, qui tuis variis dispensationibus
superbiunt, sentiant tandem tuam vim justitiae.
Si porro malis hominibus frena laxaveris, si jam diu mul
tumque laxata non cohibueris, quid fiet?
Si egeris, utilitatem omnibus, et tibi etiam gloriam, non
solum momentaneam hanc, sed et perennem in coelis com
parabis.
Ut discant ministri tui poenarum agere formidine, quod
virtutis amore deberent.

Til Slutning læses følgende Titel:
>Huis Instrumenter och Breffue der pas
serede imellem Hans Kongelige Majestet
och Stænderne till det Møde, som stod
udi Kiøbenhaffn den 8. Sept. 1660.
Da
Hans Kongelige Majestet, Friderich den
Tredie, bleff declareret en Arffue-Konge
till Danmarck och Norge, och det paa
Mand- och Quinde-Linien.«
hvoraf ses, at det maa have været Rhumans Hensigt til sine
Optegnelser at føje en Række Aktstykker.
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En engelsk Skildring af Norden fra Reformationstiden.
Meddelt af C. F. Bricka.

Blandt de Skrifter, som The early English text society i de
sidste Aar har udgivet, skal Opmærksomheden her henledes paa
et, der formentlig ikke ganske er uden Interesse for Dyrkerne af
Nordens Specialhistorie, nemlig: »The Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge made by Andrew Borde. A Compendyous Regyment or a Dyetary of Helth, compyled by Andrewe Boorde. Barnes in the Defence of the Berde: aTreatyse
made, answerynge the Treatyse of Doctor Borde vpon Berdes.
Edited, with a life of Andrew Boorde, and large extracts from
his Breuyary, by F. J. Furnivall. London 1870.«
Forfatteren, Andrew Boorde, fødtes mod Slutningen af
det 15de Aarhundrede i Sussex i England. Endnu i en ganske
ung Alder blev han Munk, men senere blev han gjentagne
Gange fritaget for sit Munkeløfte og hengav sig til det læge
videnskabelige Studium; thi det var ikke Livet i Klostercellen,
der tiltalte ham, hans urolige Aand higede ud ad og tragtede
efter Forandring, og frem og tilbage mellem England og Fast
landet og rundt omkring i dette gik hans Vej, indtil han endte
sit æventyrlige og, som det synes, kun lidet hæderlige Liv i
et londonsk Fængsel 1549 *).
Af de forskjelllge Arbejder, som den nye Udgave inde
holder, vedkommer os her kun det første, «the introduction of
knowlegde«, som udkom 1547 eller kort efter. Men skjønt
’) Haos Dødsdag vides ikke, men 11. Apr. 1549 skrev han sin sidste Vilje,
• being in the closse wardes of the Flete, prisoner in London, hole in
mynde and sicke in body« (p. 73).
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Bogen saaledes er gammel nok, og hertillands en smuk Ud
gave fra dette Aarhundredes Begyndelse1) alt længe har været
tilgængelig, synes den dog at være bleven overset, hvad der
er saare naturligt, da dens Tittel ikke giver noget Begreb om
dens Indhold, som er en Samling Karakteristiker af de for
skjellige Nationer i Evropa. Titlens Besynderlighed bortfalder
imidlertid, naar vi vide, at Værket aldrig er blevet fuldendt,
men at den foreliggende Del, som kun indeholder den første
Bog, skulde have været efterfulgt af andre Dele, omfattende
Fysik, Astronomi o, s. v. Bogen er dediceret til Prinsesse Maria,
den senere som Englands Dronning saa berømte »blodige«
Maria, og Fortalen er skreven 1542. Affattelsestiden maa altsaa
ligge forud for dette Aar, men nogen nærmere kronologisk
Bestemmelse lader sig ikke finde, og vi kunne derfor heller ej
faa oplyst, naar det var, at Boorde besøgte Danmark2), af hvis
Indbyggere han i sin Bog giver en Skildring. Der er tre Ting,
som særlig interessere Forfatteren: Levevis, Sprog og Mønt
væsen, og herom meddeler han da ogsaa i Reglen Oplysninger
for hvert Lands Vedkommende. Som oftest ere disse tarvelige
nok, thi det hele er kun et kortfattet Udkast, da hans vigtigste
Materiale, en Dagbog, han havde ført paa sine Rejser, var
bortkommen for ham, da han skulde have Nytte af den (p. 145),
og han saaledes var henvist til sin Hukommelse alene. Hvert
Lands Beskrivelse udgjør et Kapittel og indledes med et Vers,
hvori en af Landets Beboere, som er afbildet i et undertiden
ret karakteristisk Træsnit, fremstilles som talende.
Skildringen af Norden, som skal blive meddelt in extenso,
er ingenlunde righoldig eller meget interessant, og selv i det
lidet, den giver, undgaar den ikke Fejl; men tages der Hensyn
til den Tid, den skriver sig fra, kan det dog vel ikke benægtes,
at den har sin Betydning. Overhovedet vilde det være ønske
ligt, om én paatog sig at samle og udgive de mange Beskri
velser af fremmede over Danmark indtil Slutningen af det 17cle
Aarhundrede, som lade sig finde i Udlandets Litteraturer, thi

The Boke of the Introduction of Knowledge. By Andrew Borde. London
1814. 4°.
®) Udgiveren synes tilbøjelig til at henlægge hans store evropæiske Rund
rejse til Aarene 1537—42 (p. 63).
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om end mangen i og for sig maatte synes ubetydelig, vilde de
dog forenede indeholde mærkelige Oplysninger og give vigtige
Vink. Jeg tænker herved ikke paa de Skildringer af Rejser i
vort Fædreland, der ere udkomne som selvstændige Bøger1),
thi saadanne vil det altid være forholdsvis let at finde for den,
der vil benytte dem, medens paa den anden Side deres Om
fang oftest vilde vanskeliggjøre deres Optagelse i hin foreslaaede Samling; endnu mindre tænker jeg paa de ikke faa
fremmede Beskrivelser af Danmark i statistisk eller politisk
(Molesworth) Henseende, som i det 17de Aarhundrede frem
kom uden for Landets Grænser; men jeg har nærmest for Øje
saadanne Beretninger af fremmede om deres Ophold her i
Landet, som, uden at angaa ene deres Deltagelse i Krige9)
eller væsentligst at dreje sig om diplomatiske Forhandlinger8),
findes begravne i fremmede Tidsskrifter eller. udgjøre Partier
af større Værker.
Om MichaelBeheims Rejse til Danmark og Norge i Aaret
1450 har Molbech givet en Meddelelse4). Professor Schiern
F. Ex. Hertugen af Wûrtembergs Rejse her 1580, der udkom 1606;
Joh. Secceruitii Daneidum sive carminum de rebus Danicis libri quatuor
(Stetini 1581), benyttet i Dsk. Mag. 11. 210—211; de bekjendte Ge
sandtskabsberetninger af Joh. Skytte, Courmesvin des Hayes, Gh.
Ogier o. s. v. I F. Thaarup, Udførlig Veiledning til det danske Monar
kies Statistik IV. (Kbh. 1815) S. 9 ff. findes en (ufuldstændig) Forteg
nelse over fremmedes Skildringer af Danmark.
*) Som f. Ex. det i Hist. Tidsskr. 4 R. I. 118 ff. aftrykte Stykke ôm Landgrev Frederik af Hessens Deltagelse i Kjøbenhavns Belejring.
8) Alle kjende Skrifter som Terlons Memoirer eller Carlisles Gesandt
skabsefterretninger. Det kan her bemærkes, at ifølge Brunet (Manuel
du libraire, 5. éd., T. 1. col. 1529) findes der bag i nogle Exemplarer
af Les Meslanges historiques (publ. p. N. Camuzat), Troyes 1619, 8°:
• Mémoires du sieur Richer, ambassadeur en Suède et en Dannemarck,
sous les rois François I et Henry 11«, trykt 1625, 22 Blade. Det er
den samme Bog, hvoraf der er givet Beskrivelse og Udtog i Christian
lll’s Hist. II. 608 ff., uden at det der angives, at den hører til et større
Værk. Til denne Klasse maa ogsaa nærmest henregnes den af Nils
Nilsson Lindegren afgivne Rapport om hans Rejse til Danmark 1644,
da han som Herold 'overbragte den svenske Krigserklæring. Schlegel
(Overs, af Slange I. 497) har omtalt den; den findes trykt som Bilag i
N. R. Broocman (J. Corylander præs.), Diss. de sanctitate legatorum
sagatorum (Hårrolda-Rått), Lund. Goth. 1750, og ligeledes i Aldre och
nyare Skånska Handlingar for År 1755 S. 102—06.
4) Hist. Tidsskr. VL 321 ff.
Danske Samlinger, 2den Række.

II.

*
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har fremdraget et Par lignende, nemlig den, der skriver sig
fra Hertug Christian af Anhalt, som 1623 besøgte Dan
mark1), og den, der til Forfatter har Polakken Johan Ch ry so
stomus Passek, som med de polske Hjælpetropper 1658
kom til Jylland2). Da han for en 30 Aar siden meddelte Udtog
af denne sidste Skildring, om hvilken det med Rette er sagt,
at den indeholder interessante Træk til den danske Folkekarakteristik8), gjorde han i en Note opmærksom paa Torqvato
Pecchias italienske Beskrivelse af vort Land, som det var
16274), idet han dertil knyttede Ønsket, at den, som da alene
forelaa trykt i et tysk Uddrag efter et Manuskript i Paris5),
maatte blive fuldstændig udgivet. Vel havde Velschow allerede
flere Aar i Forvejen haft den Plan at udgive Pecchias Skrift i
»Danske Magazin», og vel tog Allen paa sin Udenlandsrejse en
Afskrift af det i Paris opbevarede Haandskrift6), men endnu er
det dog desværre uudgivet7).
Paa nogle enkelte, maaske mindre bekjendte af disse Rejse
skildringer skal jeg endnu blot i al Korthed henlede Opmærk
somheden. Jeg tør af Hensyn til Pladsen ikke dvæle ved
nogen af dem; jeg har troet, at det vilde gjøre sin Nytte blot
at paapege, hvor der er noget at finde, saa kan enhver lade
det ligge eller bruge det efter Behag. Der er ingen Tvivl om,
at enhver Samler vilde kunne give lignende Bidrag, som
han ligesom jeg ved et Tilfælde er truffen paa; skete det, vilde
Listen over den her omtalte Art Beskrivelser ad Aare nok voxe til
en anselig Størrelse. — Særlig Betydning maa tillægges, hvad
Tyskeren Samuel Kiechel fortæller om sin Rejse og sil
Ophold i Danmark og Sverrig 15868). Midt i den strængeste
Ny kirkehist. Saml. II 325 ff.
Hist Tidsskr. III. 293 ff.
Werlauff, Antegnelser til Holbergs atten første Lystspil S. 405.
Hist. Tidsskr. III. 309 f.
Raumer, Briefe aus Paris I. (Lpz. 1831) S. 72 ff. Et lille Udtog finder
i »Dagbladets« Feuilleton 22. Febr. 1871.
®) Oversigt over det kgl. danske Videnskab. Selskabs Forhandll. 1846,
S. 124.
1) En Afskrift gjemmes i München. Annaler f. nord. Oldkynd. 185S,
S. 175.
•) Die Reisen des Samuel Kiechel, hrsg. v. K. D. Haszler (Stuttgart 1866;
S. 50 ff. Et Udtog har før lang Tid siden staaet at læse 1 Archiv f.
*)
’)
*)
•)
5)
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Vintertid drog han over Bælterne og op gjennem Sverrig til
Stockholm. Af hans paa mange højst interessante Enkeltheder
rige Beretning skal her kun exempelvis berøres, at han siger,
at Bøndernes Hunde paa de danske Øer mangle den højre
Forpote, da den skal afhugges undtagen paa de ganske smaa
Dyr, for at de ej skulle tilføje Vildtet Skade, hvilket altsaa
viser, at det haarde Kongebud1} nøje maatte opfyldes. I
Nærheden af Jonkoping saa han Levninger af de Forskans
ninger, hvormed Svenskerne under den nordiske Syvaarskrig
havde villet spærre Daniel Rantzau Vejen. — Kort Tid efter
Kiechel, i Aaret 1589, kom Johan David Wunderer til
Danmark2), og samme Aar besøgte den schlesiske Adelsmand
Hans v. Schweinichen Slesvig3), idet han fulgte sin Herre,
Hertug Frederik af Brieg og Liegnitz, til Sønderborg, hvor
Hertugen havde udset sig en Brud. Ingen af disse to Be
retninger, hvoraf den sidstnævnte er meget kortfattet, kan
rnaale sig med Kiecheis. — Gustav Adolfs Broder, Hertug Karl
Filip, hvis Besøg i Danmak 1617 ogsaa er bekjendt af vore
egne historiske Kilder4), havde i sit Følge en Læge, Dr. Jo
hannes Richter, som har efterladt sig Optegnelser om
Rejsen 5). — For at udvirke Fred mellem Sverrig og Polen af
sendte den nederlandske Republik 1627 et Gesandtskab, som
baade paa Ud- og Hjemrejsen aflagde Besøg i Danmark. Beret
ningen herom6) er blandt andet mærkelig ved, at den er ledsaget
Geographie, Historie, Staats- u. Kriegskunst, XI. Jahrg. (Wien 1820);
hvad der angaaer Norden, lindes der S. 271 f Middelbart eller umiddelbart fra dette Bdtog skriver sig den iille Notits, som lindes i Iversens
fyenske Avis 1820 No 101.
l) Nyerup, Hist. stat. Skildr. af Tilstanden i Danm. og Norge I. 383 f.
5) Frankfurtisches Archiv f. ältere deutsche Literatur u Gesch., hrsg. v.
J. C. v. Fichard, II. (Frankf. 1812) S. 171 ff.
8) Lieben, Lust und Leben der Deutschen des 16. Jahrhunderts in den
Begebenheiten des Schlesischen Ritters Hans v. Schweinichen, hrsg. v.
Büsching, II. (Breslau 1822) S. 289 ff.
*) Slange S 401. Schlegels Slange II 78 f. Christian IV’s Breve I. 52.
Danske Sami. V. 57.
4) (S. Loenbom,) Berättelse om Swea Rikes Arf-Fgrstes Gart Philips Lefwerne och utländska Resor (Sthm. 1772) S. 40 ff. Daghogen er af Udgiveren oversat paa Svensk.
°) tournael vande Legatie, gedaen inde Iaren 1627 en 1628 by de Heeren
Rochus vande« Honacrt, Andries Ricker ende Simon van Beaumont, te
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af en Afbildning af Kronborg Slot, som det var før Ildebranden
16291). — Fra Slutningen af det Tidsrum, hvortil vi have ind
skrænket os, haves en lille Skildring af en Rejse gjennem
Landet, forfattet af den som Numismatiker og Arkæolog ikke
ufortjente Carl Gustav Heræus, da han 1694 besøgte sit
Fødeland Sverrig2).

The .vi. Chapter treateth ofNorway & oflslonde, and
of the natural disposicion of the people of the countrey, and
of theyr money and speche.
141
1 Am a poore man, borne in Norway;
Hawkes and fysh of me marchauntes do by all daye.
And I was borne in Island, as brute as a beest;
Whan I ete candels ends, I am at a feest.
Talow and raw stockfysh, i do loue to ete;
In my countrey it is right good meate;
Raw fysh and flesh I eate whan I haue nede;
Epon such meates I do loue to feed.
Lytle 1 do care for matyns or masse,
And for any good rayment, 1 do neuer passe;
Good beastes skyns I do loue for to were,
Be it the skins of a wolfe or of a beare.
Norway is a great Bond compassed abowt almost wyth
the See; the countre is very colde, wherefore they haue lytle
corne, and lytle bread and drynke; the countre is wylde, and
there be many rewde people. They do lyue by fysshyng and
huntyng. Ther be many castours and whyte beares3), & other
monsterous beastes; there be welles, the whyche doth tourne
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samen by de Heeren Staten Generael afgesonden, op den Vrede-Handel
tusschen de Goninghen van Polen ende Sweden, door A. B. een van de
twee Secretarisen der selver Ambassade. Amst. 1632. 4°.
1) Jvfr. Danske Samlinger V. 69, 191.
s) Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist.
Classe. XIII. (Wien 1854) S. 564 ff. Af Ny illustrerad Tidning Vlll.
198 ses, at Jean François R eg nard 1681 gjæstede Norden. Hans
Oeuvres complètes, i hvis forste Bind Beretningen skal staa, kjender
jeg ikke.
8) Gudbrand Vigfusson, som har forsynet dette Stykke med et Par Noter,
bemærker her: »No white bears in Norway«.
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wood in to Irone. In somer there be many daies that the
sunne doth neuer go downe, but is continuallye daye. And in
many dayes in wynter it is styll nyght. In Norwaye ther be
good hawkes: ther is lytle money, for they do barter there
fysh and hawkes for Mele, and shoes, and other marchaundies.
Iselond is beyond Norway: It is a great Ilond com
passed about wyth the Ise See; the countre is wonderful cold,
and in dyuers places the see is frosyn, and full of Ise. There
is no corne growynge there; nor they haue lytle bread, or none.
In stede of bread they do eate stockefyshe; and they wyll
eate rawe fyshe and fleshe; they be beastly creatures vnmanered and vntaughte. They haue no houses, but yet doth lye in
caues1), al together, lyke swyne. ' They wyll sell there Ise- 142
lond curres, & gyue a-way their chyldren. They wyll eate
talowe candells, and candells endes, and olde grece, and restye
tallowe, and other fyltby thinges. They do were wylde beastes
skinnes and roudges. They be lyke the people of the newe
founde land named Calyco2). In Iselond there be many wylde
beastes 3).
The people be good fyshers; muche of theyr fyshe they
do barter wyth English men, for mele, lases, and shoes, &
other pelfery. They do vse no mony in the countre, but they
do barter or chaunge one thynge for another. There be som
prestes the whych be beggers, yet they wyll haue concubynes.
In Sommer tyme they haue, in maner, no nyghte. And in
wynter tyme they haue, in lyke maner, fewe howres of dayelyghte. theyr language I can not speke, but here and there
a worde or two, wherfore I do passe ouer to wryte of it. —
The .xv. chapter treateth of Denmark and of the natural 162
dysposycion of the people, and of theyr mony and speche.
I Am a Dane, and do dwell in Denmarke,
Seldom I do vse to set my selfe to warke

l) »In Iceland the subterranean dwelling is a standing phrase«. G. Vigfusson. Er det afgjort, at «Iselond« er vort Island?
’) Forklares p. 336 som Kalikut paa Malabarkysten.
8) «No wild beasts in Iceland« skriver Vigfusson, som i det hele ikke tror
paa Beskrivelsens Sandfaerdighed (p. 318).
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I lyue at ese, and therfore I am content;
Of al tymes in the yere I fare best in Lent;
I wyl ete beenes, and good stock fysh —
How say you, is not that a good dysh? —
In my apparel I was neuer nyce,
I am content to were rough fryce1);
I care not if euery man I do tel,
Symple rayment shal serue me ful wel;
My old fashion I do vse to kepe,
And in my clothes dyuers tymes I slepe;
Thus I do passe the dayes of my lyfe,
Other whyle in bate, and other whyle in stryfe;
Wysdome it war to lyue in peace and rest;
They that can so do, shal fynd is most best.
By cause I do pretend to write fyrst of alle Europ and
Christendome, & to fetch the cyrcuyte about Ghristendome, I must
returne from Hygh Almayn, & speke of Denmarke, the whiche
is a very poore countre, bare, & ful of penurite2); yet ther
doth grow goodly trees, of the which be mastes for shyps
made, & the marchauntes of the countre do sell many masts,
ores, & bowe staues. The Danes hath bene good warryers;
but or theyr pouerte I do marueyle how they dyd get ones
Englonde; they be subtyll wytted, & they do proll muche
about to get a pray. They haue fysh and wyldfoule sufficient.
Theyr lodgyng and theyr apparel is very symple & bare. These
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*) o: frieze, en Slags grovt Klæde.
9) I en Note hertil bemærker Udgiveren for at svække Betydningen af
Boordes Ord, at England i Aaret 1527 under en stor Kornmangel fik
Korn ogsaa fra Danmark ifølge en engelsk Krønike, som siger, at Til
førselen skete «from Danske, Breme, Hamborough, and otherplaces«.
Den danske Læser indser strax Misforstaaelsen: »Danske« er ikke Dan
mark, men Byen Danzig. Bedre havde det været at henvise til den
Beskrivelse af de nordiske Biger fra omtr. 1536, som findes i Kalkars
Aktstykker henh. til’Danmarks Hist, i Reformationstiden S 110 — 12;
thi her hedder det: »Am kornn oemlich Roggenn, gersten, Maltz, håber,
werdenn auch Jerlich vill tausent last auss Dennemark, Ost, vnnd westwart gefhurt«. Denne tyske Relation gaar lige til den modsatte Yder
lighed, idet dens Forfatter, med et bestemt politisk Maal for Øje, bruger
de lyseste Farver.
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be the best lownes in Denmark: Ryp & By borge1). In Den
mark, their mony is gold, and alkemy*), and bras. In gold
they haue crownes; & al other good gold doth go there. In
alkemy and bras they haue Dansk whyten. Theyr speche is
Douche8).
J) o: Viborg.

’) 3: alkani, Tin. •) 3: Dutch.
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Karfyrstinde Magdalena Sibylla og Kurprinds Johan
Georg af Sachsens Rejse til Danmark 1663.
Meddelt af C hr. Bruun.

Den 9. Oktober 1666 blev Frederik den Tredies ældste
Datter, Prindsesse Anna Sophie, formælet med Kurfyrsten af
Sachsen, Johan Georg den Andens Søn, Johan Georg (den
Tredie) paa Kjøbenhavns Slot. Paa Grund af Dronning Sophie
Amalies Upasselighed gik Bryllupshøjtiden meget stille af;
Vielsen skete i Dronningens Gemak, hvor ogsaa Taflet holdtes,
og om Aftenen var der Bal i den grønne Sal; ingen af de
fremmede Gesandter var indbuden til denne Fest. Det unge
Par forlod Kjøbenhavn den 21. November uden nogen Proces
sion, blot ledsaget af den kongelige Familie. Borgerskabet og
Garnisonen stod i Gevær, Kanonerne løsnedes paa Flaaden og
paa Volden.
Dette Ægteskab blev indledet i Sommeren 1662, da i Juni
Maaned den kursachsiske Overkammerherre, Grev von der Natte,
sendtes til Kjøbenhavn, for at gjøre det første Skridt. Der
blev truffet Aftale om en Sammenkomst mellem de paagjældende Personer, og i August samme Aar rejste Kurfyrstinde
Magdalena Sybilla af Sachsen med Kurprindsen, ledsaget af
sin Svigerinde, Magdalena Sibylla, der havde været gift med
den udvalgte Christian den Femte, og med et Følge af 150
Personer tilsøs til Nykjøbing paa Falster, hvor den danske
Kongefamilie indfandt sig, ligeledes med et stort Følge1). En
foreløbig Forlovelse fandt da Sted.
Der taltes om, at de fyrstelige Fremmede skulde være
Frederik den Tredies Gjæster i Kjøbenhavn, og at ftn vilde
*) Sml. Ove Juels Dagbog i Histor. Tidsskr., 3 R., III, S. 597.
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føre dem til Frederiksborg, hvor der skulde holdes Festlig
heder og afbrændes et kosteligt Fyrværkeri, deres Indtog i
Hovedstaden skulde foregaa med største Pragt; men deraf blev
Intet dengang. Forlovelsen blev deklareret Aaret efter, da
Kurfyrstinden og hendes Søn gjæstede Kjøbenhavn ledsagede af
et overordenlig stort Følge, og samtidig blev Ægteskabs
kontrakten bragt istand og underskreven. Ved denne Lejlig
hed lod Kongen til Gjæsternes Underholdning og til Forher
ligelse af den vigtige Begivenhed foranstalte en Række Fest
ligheder af forskjellig Art, hvor der udfoldedes al den Pragt,
som var ejendommelig for det 17. Aarhundredes Hoffester1).
Det er en udførlig Beskrivelse af Kurfyrstindens og Kurprindsens Rejse til Danmark i September og Oktober 1663,
som er meddelt i det Følgende. Vel er der tidligere fremkommet
Et og Andet om denne Rejse og om Festlighederne — saaledes have Nyerup og Molbech omtalt to Balletter efter de
trykte Programmer2); P, W. Becker har meddelt en meget
kort Dagbog, som findes i det kongelige Bibliothek i Dresden,
Indtogs-Processionen efter en Beskrivelse, som den svenske
Resident Gustav Liliecrona sendte hjem, nogle Uddrag af dennes
Indberetninger, og et Par Notitser om Højtidelighederne efter
et Haandskrift i det store kgl. Bibliothek8). Men Alt dette er
kun meget ufuldstændige Brudstykker. Den i det Følgende
udgivne Beskrivelse findes paa Tydsk i det store kongelige
Bibliothek4), og er skreven samme Aar, som Rejsen gik for
,) Nyerup har meddelt en meget interessant Beskrivelse af Festligheder,
der fandt Sted ved det danske Hof 1655, efter den spanske Minister i
Kjøbenhavn, Grev Rebolledos udførMge Meddelelser herom til en af
sine Venner. Nyerup, Efterretninger om Frederik den Tredie. S. 418 ff.
’) Nyerup, Frederik den Tredie, S. 422—4. Molbech, Histor. Tidsskrift,
VI, S. 410, Anm. 11).
B) P. W. Becker, Samlinger til Frederik den Tredies Historie, II, S. 418;
S. 18—22.
4) Ny kgl. Saml. Folio Nr. 654, b,: »Journal oder eigentliche und wahr
hafte Beschreibung aller Lust Ehre und Tractament, so die zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden undt Gohten Königl. Mayst König Frie
derich der Dritte, der Durchlauchtigsten Churfyrstin Magdalenen Sybillen
zu Achsen, undt dero Chur-Printzl. freundlich viel geliebten Hr.
Sohns, Johan Georgen Durchl, bei ihrer Anwesenheit in Dennemarck
undt in diesem 1663ten Jahre den 18 Septembris gegebenen Visite, angethan undt erwiesen haben.» 27 Blade.
10
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sig. Beskrivelsen er meget udførlig, ikke mindst i Titulaturerne,
og giver et godt Bidrag til Oplysning om den Tids Sæder og
Skikke. Den er oversat saa tro, som det knudrede Sprog,
hvori den er skreven, tillader, uden at Noget er forandret eller
udeladt, undtagen de lange Titulaturer, som forekomme hyppig,
og ikke ere nødvendige i en dansk Bearbejdelse, da Herrerne,
hvem de angaae, saa omtrent alle ere vel kjendte.
Der forefaldt paa samme Tid en anden Begivenhed, som
gav Anledning til Højtidelighed, idet Fyrsterne af Nordborg og
Sønderborg ved befuldmægtigede Gesandter afsagde Lensed til
Frederik den Tredie. Ceremoniellet ved denne Begivenhed,
ved hvilken, foruden Kurprindsen, flere fornemme Herrer bleve
slagne til Riddere, og ved hvilken Lejlighed Ordenskappen med
Stjerne første Gang blev baaren, er tilligemed Ceremoniellet,
som blev fulgt paa Forlovelsesdagen, beskrevet i det Haandskrift i det st. kgl. Bibliothek, som P. W. Becker har benyttet1).
Det er ogsaa brugt ved den her udgivne Beskrivelse; de Til
føjelser, som ere tagne fra det, ere tilføjede i skarpe Parentheser eller satte i Anmærkninger.
Hvis det havde været et Aarhundrede senere, at denne
Forlovelses-Fest var bleven fejret i Kjøbenhavn, havde alle
Hovedstadens smaa og store Poeter ladet deres Lyrer tone. I
Aaret 1663 var der kun en Digter, som skrev et Digt til de
høje Forlovedes Pris; det var den bekjendte Simon Paullis
mindre bekjendte og betydelige Søn Jacob Henrik Paulli, som
lod trykke et latinsk Poem, et »Propempticon« 4 Blade i
Folio. Den øvrige Literatur, som udkom i Dagens Anled
ning, vil blive nævnet i det Følgende.
Prindsesse Anna Sophie var født den 1. Oktober 1647,
Kurprinds Johan Georg samme Aar den 20. Juni. Han blev
Kurfyrste 1680 og døde 1691, hun døde 1717 og ligger nu
begraven i Domkirken i Freiberg. Deres Sønner bleve begge
Kurfyrster af Sachsen, Johan Georg IV og Frederik August 1,
den sidste blev tillige Konge af Polen. Johan Georg den Tre
die udmærkede sig navnlig som Kriger. Han ivrede imod de
Reformerte og Katholikerne. Han var bestandig Daa Rei
ser, elskede Jagten, og satte stor Pris paa et ypp^t og liv’) Ny kgl Saml, Folio, Nr. 656; Nr. 654 er en senere Afskrift.
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ligt Liv ved Hoffet. Om Anna Sophie siger Andreas Hojer,
at hun var en Fyrstinde af usædvanlig Dyd, ret en Moder for
sit Folk, en Støtte for den evangeliske Kirke, begrædt efter sin
Død med Oprigtighed.

Efterat der i næstafvigte Aar 1662 paa Nykjøbing Slot paa
Falster under Guds særdeles Providents og Beskikkelse var
blevet forhandlet om Formæling mellem Hs. Kgl. Majestæt
Kong Frederik den Tredies ældste Datter, Arveprindsesse Anna
Sophie, og Hs. Kurfyrstelige Durchlauchtighed Kurfyrste til
Sachsen, Johan Georgs Søn, Kurprinds Johan Georg, i Kurfyrst
indens og Kurprindsens Nærværelse, til den Allerhøjestes Pris
og Ære, og til Kontinuation og Forøgelse af fortsat Alli
ance og Venskab mellem det høje kongelige og kurfyrstelige Hus,
Danmark og Sachsen, besluttede man i det paafølgende Aar,
delte nærværende Aar 1663, atter at gjøre en Reise til Danmark,
og, for at fortsætte dette saa hellige og christelige Dessein, i Kjøbenhavn at fuldbyrde og tilendebringe Forlovelsen mellem
Hendes Kgl. Højhed Arveprindsessen og Hs. Kurprindselige
Durchlauchtighed, efter sædvanlig christelig Skik.
Saasnart Hs. Majestæt ved Hr. Detlev von Ahlefeld, Amt
mand i Flensborg, havde modtaget Underretning om, at Kur
fyrstinden og Kurprindsen vare brudte op fra Dresden og den
16. August havde begivet sig paa Vejen, og at de i Løbet af
faa Dage vilde ankomme til Hamborg, sendte Kongen følgende
Herrer for at modtage dem og opvarte dem igjennem Fyrsten
dømmerne Holsten og Slesvig: Hs. Excellence Generalfeltmarskaik Ernst Albrecht von Eberstein, Hr. Henrik Bluhme, Amt
mand i Rendsborg, og Hr. Oberst Bertram Rantzau, som ogsaa skulde være Reisemarskalk. De fornemme Herskaber skulde
modtages i Hamborg og Altona, derfra skulde de ledsages til
Pinneberg af det Ebersteinske Kavalleri, paa det Bedste mon
teret og udstaffere!. Kurprindsen vilde derfra gjøre en Ud
flugt for at tage Glykstad i Øjesyn; han stødte først i Rends
borg til Kurfyrs tinden, som paa pragtfuld Maade blev hentet
ind i denne By af Generalfeltmarskalken.
Fra Rendsborg rejste de til Gottorp, hvor der blev holdt
Hvile i 2 Dage; derfra gik Rejsen gjennem Flensborg og Haders10*
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lev, hvor de bleve modtagne af de Kongelige Raader, Hr,
Otte Krag og Generallieutenant Jørgen Bjelke, og ledsagedes
af dem gjennem Fyn og Sjælland. Overalt saavel i Fyrsten
dømmerne som i Kongeriget bleve de herlig modtagne af Bor
gerskabet og med Kanonsalut, og beværtet kongelig1).
Ved Nyborg laa et kongeligt Skib vel monteret med Ka
noner, foruden andre godt udrustede Gallioter og Jagter, hvilke
ledsagede de kurfyrstelige Personer og deres højanselige Følge
over Beltet. Da de vare komne lykkelig over, naade de den
16. til Roskilde, udhvilede her den 17., og den 18. henimod
Kl. 5 om Eftermiddagen holdt de deres prægtige Indtog i Kjøbenhavn — den samme Dag, paa hvilken Hs. Majestæt mod
tog Underretning fra Overbergmester Hr. Johan Barth om, at
der var fundet en rig Sølvgang l1/« Mil fra Kongsberg. Hs.
Kgl. Højhed [Prinds Christian] til Danmark og Norge var i
egen Person kjørt ud, for at hente ^Kurfyrstinden og Kurprindsen, i følgende Orden:
I Spidsen red 2 Kompagnier Ryttere med Pauker og
Trompeter, vel udstafferede i stadselig Rustning, Køllerter og
med Vaaben.
Derpaa fulgte Oberst Ahrensdorf med hele den kongelige
Livgarde, vel udrustet med Kapper og Kjoler af fint, rødt Skar
lagen foret med Gult, paa den venstre Skulder havde de det
kongelige Vaaben rigt broderet med Guld og Sølv.
Derefter kom 2 kongelige Trompetere; og derpaa
den kongelige Staldmester Mehrlau og Vicestaldmester Hr.
Besselow med de kongelige Beriddere og Rideknægte, som førte
13 smukke kongelige Haandheste med Sadler og Dækkener,
broderede med Guld og Perler.
Saa fulgte 7 kongelige Pager i deres kongelige Livrée, og
5 kongelige Staldknægte til Hest i Livrée. Derpaa kom
Rigs- og Hofmarskalken Hs. Excellence Hr. Johan Chri
stoffer von Kørbitz og Hr. Christoffer Sehested med de fornem
ste høje kongelige Ministre og Raader, Kavallerer og et stort

*) Jens Bircherod saa dem ankomme til Odense, hvor de logerede hos
Raadmand Peder Pedersen Lerke og Anthoni Ottesen, hvis «Sale og
Gemakker vare udstafferede med Stads og prægtig Tillavelse.« Birchecherods Dagbøger ved Molbech S. 91.
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Ta) af Noblessen, 18 Karosser forspændte hver med 2 Heste
og 24 Karosser forspændte hver med 6 Heste.
Efter dem fulgte 2 kongelige forgyldte Karosser.
1 kongelig Hærpauke.
12 kongelige Trompetere i kongeligt Livrée.
Endvidere 1 kongelig forgyldt Karosse.
6 kongelige Pager til Hest med forskjellige Lakajer i Livrée.
Derpaa kom en kongelig Karosse, hel forgyldt, ind- og
udvendig dragen med rødt Fløjel og behængt med store tykke
gyldne Fryndser; i den sad Hs. Kongelige Højhed og Grev
Christian Rantzau, Premier-Minister; ved Siderne gik 12 Dra
banter i Hans Kongelige Majestæts Livrée, med Kapper og
blottede Hoveder; bagefter fulgte Kongens Kammerherrer
tilhest.
Tilsidst kom 3 kongelige Karosser. Hele Følget slut
tedes af 2 Kompagnier vel beredne Ryttere med deres Kara
biner i Hænderne.
Med dette anselige Selskab kjørte Hs. Kongelige Højhed
Kl. 1 Kurfyrstinden og Kurprindsen imøde til Valby Bakke. Her
holdt de til deres Ankomst i god Orden, Trompeter og Pau
ker lod sig lystig høre. Kongen, som beholdt sin ældste
Kammerherre, Frederik v. Vittinghof, bos sig til sin Opvart
ning, havde, for at der ingen Uorden skulde finde Sted paa
den Plads, hvor Modtagelsen skulde foregaa og Komplimen
teringen ske, hvis altfor mange Mennesker strømmede til,
alvorlig befalet, at Enhver skulde lade sine Tjenere blive tilbage,
og at med Undtagelse af de befalede Kavallerer ingen andre maatte
trænge sig frem eller falde til Besvær.
Imidlertid havde Hr. Viceadmiral Helt begivet sig med
50 forskjellige Smaaskibe, Jagter og Baade, paa hvilke der var
anbragt Kanoner, tæt op imod Valby og lagt sig i Linie ligeoverfor det Sted, hvor Kurfyrstinden skulde modtages, for at
han efter hendes Ankomst ligesom med en lille Flaade kunde
ledsage hende med Glædesskud ind til Byen og end mere for
nøje hende. Dette Tog af Skibe saa i Afstand ret lystigt ud,
fordi alle Fartøjerne og især en sjelden Gallej1), som var indEfter den nederlandske Resident Le Maires Indberetning befandt Kon
gen sig ombord paa denne Gallej. Becker II. 291.
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rettet paa venetiansk Vis af den forhenværende venetianske
General og Ridder Hr. Admiral Cort Sivertsen Adelaer, der
nylig er traadt i Hans Majestæts Tjeneste og er bleven an
sat som Admiral for Danmark og Norge, — og helt var malet
og bedækket med rødt Skarlagen, tilligemed 2 nordiske1)
forgyldte Jagter aldeles vare behængte med Flag og Vimpler.
Saasnart Kurfyrstinden og Kurprindsen vare bievne mod
tagne med Hilsen paa Valbybakke af Hs. Kongelige Højhed,
Grev Rantzau og de andre, og efterat den kongelige Karosse,
i hvilken de skulde holde deres Indtog, var bleven dem præ
senteret med venlige og zirlige Komplimenter, satte Kurfyrst
inden sig paa Bagsædet, Kurprindsen paa Forsædet tilvenstre,
Hs. Kongelige Højhed tilhøjre, og med den hele Suite begav
de sig til Staden. Viceadmiral Helt sejlede med sin Flotille
langs med Stranden ind ad Byen til. Ved Indkjørselen i
Staden løsnedes Kanonerne paa Voldene og paa Batterierne
ved Vesterport. I alle Gaderne fra Vesterport af, Vimmelskaftet, Amagertorv, Østergade, stod Borgerskabet paa begge
Sider kostelig smykket med nye Faner, hvis Symbola bragte
til med Alvor at tænke paa den forbigangne sørgelige Krigs
tid. Foran Kommandanten, Generalmajor Frederik von Ahlefelds Hus stod hele Infanteriet, derfra og langs forbi Holmen
stod den øvrige Soldatesque indtil Slotsbroen; derfra og til
det kongelige Slot stod Drabanterne i det kongelige Livrée.
Stadsoberst Hr. Frederik Thuresen og alle Kaptajnerne vare
iførte deres smukkeste Dragt og bar om Halsen de gyldne
Kjæder med Kongens Brystbillede, et kongeligt Æretegn for de
tapre Gjerninger, de havde udvist ved Belejringen, og et Vid
nesbyrd om deres rosværdige Troskab.
Gjennem Vesterport gik indtoget saaledes2):
2 Kompagnier Ryttere med Pauker og Trompeter.
4 kurfyrstelige Jægere i grønne Dragter med nogle
Hunde.
10 kurfyrstelige Rideknægte.
1) norske?
Beskrivelsen af Indtoget, som den svenske Resident Liliecrona sendte
hjem, afviger fra den her meddelte. Becker, II, S. 18 -19. Efter den
gik Indtoget for sig Kl. 2*/«.
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14 kurfyrstelige Haandheste med gule Dækkener, hvorpaa
det kursachsiske Vaaben var broderet.
Den kongelige Livgarde med Pauker og Trompeter.
7 kurfyrstelige Haandheste førte af Adelsmænd.
2 kongelige Trompetere.
Den kongelige Stald- og Vice-Staldmester med de konge
lige Rideknægte og 13 kongelige Haandheste.
42 Karosser, i hvilke de kursachsiske Adelsmænd og Mini
stre sad med de danske kongelige Kavallerer.
2 kongelige Karosser med kongelige og kursachsiske Raader
og Ministre med Lakajer og Tjenere løbende ved Siden af.
1 kursachsisk Paukeslager og en til med
7 kursachsiske Trompetere i deres Livrée.
1 kongelig Paukeslager.
12 kongelige Trompetere i Livrée.
1 kongelig forgyldt Karosse.
4 kurfyrstelige Hejdukker imellem
5 kurfyrstelige Lakajer i Livrée.
Den kongelige Karosse, i hvilken Hs. Kongelige Højhed
Arveprindsen tilligemed Kurprindsen sad hos Kurfyrstinden,
ledsagen af 12 kongelige Drabanter med blottede Hoveder og
Hs. Kgl. Højheds Kammerherrer tilhest.
1 kongelig Karosse og
2 kurfyrstelige Karosser.
1 kursachsisk Bærestol, baaren af 2 Muldyr, dertil 3 an
dre ledige Muldyr.
6 kongelige Pager.
4 kurprindselige Pager, alle i deres sædvanlige Livrée til Hest.
1 kongelig forgyldt Karet med de kurfyrstelige Kammer
jomfruer.
1 forgyldt Karet med Kammerjunkere.
1 kursachsisk og to kongelige forgyldte Kareter og saa
Bagagen.
Toget sluttedes endelig med 2 Kompagnier smukke Ryt
tere, der ligesom de andre førte deres Pauker og Trompeter
med sig.
Saaledes kjørte Kurfyrstinden med et anseligt Følge gjennem
Staden til den kongelige Residens. Da man kjørte op for Slot
tet, red alle de kongelige og kurfyrstelige Pauker og Trompeter
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foran Karosserne, umiddelbart foran dem gik de høje Ministre,
Kavallerer og Noblessen tilfods og stillede sig paa begge Sider
under det kongelige, Gemak. Trompeterne og Paukerne be
gav sig derpaa midt ud paa Gaardspladsen og lod sig høre med
stor Resonans.
Imidlertid ventede Deres Majestæter med de 4 Arveprindsesser inderst i Slotsgaarden ved den store Trappe paa Kur
fyrstindens og Kurprindsens glædelige Ankomst, Hendes Maje
stæts og Prindsessemes højadelige Damer, over 50 i Tallet,
stode i deres prægtigste Stads i en lang Række tilvenstre
foran den kongelige Vinkjælder og Slotskirken.
Da Hs. Kgl. Højhed og Hs. Kurfyrstelige Durchlauchtighed
vare stegne af og havde hjulpet Kurfyrstinden ud af Vognen,
traadte Kongen frem, tog Hatten af og rakte hende sin Haand
til Modtagelse, Dronningen ligeledes, desuden ogsaa med et
Kys. Arveprindsesserne og de adelige Damer bleve hilsede.
Især blev Kurprindsen med stor Venlighed hilset af Kongen
og Dronningen og Prindsesserne; Arveprinds Georg var forbleven oppe i Gemakket, fordi man ingen Ombrage vilde gjøre
over den Rang, der blev gjort Paastand paa fra kursacbsisk
Side, senere blev denne Sag — som det sagdes — overladt
til Kongens Afgjørelse.
Kongen gik nu foran op ad Trappen alene; derpaa fulgte
Hs. Kgl. Højhed og Dronningen, Kurfyrstinden ledsaget af Kur
prindsen, saa de kongelige Arveprindsesser, Prindsesse Anna
Sophie ledsaget af Grev Rantzau, Prindsesse Frederike Ama
lie af Hs. Exe. Feltherre Schack, Prindsesse Vilbelmine Ernestine af Hs. Exe. Hr. Kansler Peder Reetz og Prindsesse Ulrike
Eleonore af Hs. Exe. Hr. Rigsadmiral Henrik Bjelke. Efter
dem fulgte de adelige Damer Par og Par, Ministrene, Kavallererne og den øvrige Noblesse ind i de kongelige Gemakker.
Kort derefter marcherede hele Borgerskabet og Soldatesquen
forbi Slottet, kompagnivis, og afskød statelige Velkomst-Salver,
en Fane efter en anden. Da Kavalleriet og den kongelige
Livgarde havde gjort det samme, blev der af 16 Trompetere
med Hærpauker blæst til Taffels, og dette tilbragtes om Aftenen
med alskens Diskurs og Komplimenter. De øvrige kursachsiske Betjente, som for største Delen ikke havde kunnet faa
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Plads paa Slottet, bleve førte ned i Staden til de Logementer,
som vare bestemte for dem der.
Kurfyrstindens og Kurprindsens Følge, hvormed de drog
fra Dresden til Kongeriget Danmark, bestod af 312 Per
soner, 319 Heste og 5 Muldyr.
De Fornemste i Føl
get vare:
Hr. Carl Friherre von Friesen, virkelig Gehejmeraad, Kam
merherre og Præsident i det øverste Konsistorium.
Hr. Gerhardt, romersk Rigsgreve von der Natte, Gehejmeog Krigsraad, Generalvagtmester, Kammerherre og Overfalkemester, hvis Frue, Fru Christine, er Overhofmesterinde.
Hr. Christoff Vitzthumb von Eikstatt, kurfyrstelig Hof
mester og Kammerherre, Hof- og Justitsraad.
Hr. Hans Heinrich von Lest, kurfyrstelig og kurprindselig
respektive Hofmester, Raad og Kammerherre.
Hr. Doctor Weller, Overhofpræst, Skriftefader og Overkonsistorialraad.
Den kurfyrstelige Staldmester Hr. Sebastian Hildebrand
Metsch.
De kurfyrstelige og kurprindselige Kammerjunkere: Hr.
Hans Otto von Paniekou, Hr. Jobst Christoff Tritschler, Hr.
Wilhelm von Watzdorff, lir. Hans Sigmundt von Miltitz, Hr.
Georg von Pappenheim, Hr. Jobst von Bohmsdorff, Hr. Nico
laus von Maxen, og flere andre.
Hr. Gabriel Voigt, Bergraad og kurfyrstelig GehejmeKammer-Sekretær.
Hr. Doctor Heinrich Boezo Livmedikus, og Hr. Licent. Paul
Hoffmann, hvilke bestandig saa flittig, som det var dem muligt^
betjente og varetoge deres Digniteter og Charger.
Den følgende Løverdag blev ikke holdt aabent Taffel, men
Kurfyrstinden og Kurprindsen spiste aparte i deres Værelser,
for saa hurtig som mulig atj udhvile sig efter den lange
Rejse.
Om Søndagen den 20. September holdt Hs. Majestæt aabeut Taffel med Kurfyrstinden i det store gyldne Gemak ved
Siden af Riddersalen under en grøn Fløjels Himmel med
store gyldne Fryndser. Bordet var ovalt; Kongen og Dron
ningen havde Højsædet, Kurfyrslinden sad med de tre kongeDanske Samlinger.

2den Række.

II,
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lige Arveprindsesser1) paa Hs. Kongelige Majestæts højre Side,
paa den venstre Side sad Hs. Kongelige Højhed med Kurprindsen. Under Maaltidet blev der ganske herlig musiceret
og sunget af den kongelige Kapelmester, de kongelige Musici
og Italienerne. Efter Maaltidet begav Enhver sig til sit Gemak
indtil om Mandagen, da man skred til Traktaten om Ægtepakten;
paa Hs. Kongelige Majestæts Vegne vare hertil kommitterede
Hs. Excellence Statholder Frederik Ahlefeld, Hs. Excellence
Rigsmarskalk Johan Christoffer von Kørbitz, Hr. Detlev von
Ahlefeld og Hr. Rentemester Christoffer Gabel; paa den kur
fyrstelig sachsiske Side, Hr. Baron von Frysen, Hr. Hans Hein
rich von Lest, og Hr. Gabriel Voigt.
Medens disse Herrer daglig til fastsatte Tider holdt Kon
ference herom, tilbragte man den 21. og 22. September med
at jage, hidse og skyde paa Øen Amager; den 23. forberedte
man sig til Rejsen til Frederiksborg, som gik for sig den føl
gende Torsdag.
Paa Vejen hertil, 2 Mile fra Staden, har Dronningen for
faa Aar siden begyndt at lade indrette en Lystgaard [Dronninggaard], som ligger paa et muntert Sted mellem to store
Ferskvandssøer; der spiste man til Middag den samme Dag,
og efter Maaltidet dandsede man og sprang lystig om med de
kongelige Damer, som havde klædt sig i Bondedragt, til en
sædvanlig Bondemusik med Sækkepiber, Giger og Skalmejer.
Men det høje Herskab brød saa hastig op, at det endnu om
Aftenen kunde naa Frederiksborg.
Dette kongelige Slot er meget skjønt og prægtigt, omgivet
af 3 brede Grave; efter en saa slem Krigstid er der næsten
ingen Skade at se; kun er i den første Gaard den meget
smukke og store Brønd, bygget af Marmor og kostbare Stene,
bleven berøvet sine af lutter Malm gjorte Søjler og Statuer,
af hvilke der tidligere sprang 95 Vandstraaler meget højt
og klart.
Kommer man ind i den inderste Gaard, maa man undre
sig over de smukke Gemakker, de dejlige Malerier, Tapitzerier,
skaaret og graveret Arbejde, næsten Alt er overdraget med Guld.
*) Prinds Christian var født 1646, Prinds Georg 1653, Prindsesse Frederike Amalie 1649, Vilhelmine Ernestine 1650, (Jirike Eleonore 1656
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Kirken har i Pragt og Skjønhed ikke let sin Lige; den er
forgyldt paa Hvælvingen og rundt om, Alteret, Prædikestolen
og Døbefonten er af rent støbt Sølv1).
Den store Sal er behængt med de allerkostbareste og kun
stigste Tapeter indvirkede med Guld, Sølv og Silke.
1 det kongelige Gemak stod en stor smuk Fontæne af
pur Sølv, alle Billeder paa den var af pur Sølv; ligeledes
hang der i Midten en Sølvkrone — de Kostbarheder, som fandtes
der, ere ikke til at beskrive.
Den 25., om Aftenen før Maaltidet, blev der paa en fri
Plads i Dyrehaven ved Frederiksborg af den kongelige Kapel
mester Hr. Kaspar Førster paa ret italiensk Vis spillet og sun
get en smuk Komedie om Kadmus, der af sin Fader Kong
Agenor i Phønicien blev sendt ud for at opsøge sin Søster
Europa, som blev bortført af Jupiter forvandlet til en Tyr2).
Denne Materie blev paa det skjønneste fremstillet i følgende
Optog. Først lod Flora sig se i sin Blomsterpragt som en For
sangerinde, hun søger sin tabte Søn i Skoven, men, da hun ser
Kadmus nærme sig, fjerner hun sig. I det andet Optog gaar
Kadmus ud for at opsøge sine Tjenere, som ere sendte ud
efter Vand, men han finder kun deres afgnavede Ben og ad
spredte Vaaben. I det tredie Optrin gaar Dragen, som var
indrettet meget kunstig og naturlig og sprudede Ild, løs paa
Kadmus, men han overvinder og dræber den. I det fjerde Op
trin aabner sig et stort og skjønt Theatrum, prydet med koste
lige Statuer, meget artigt at skue. Pallas og Fama komme
farende ned fra Luften i en Sky og underrette Kadmus om,
hvorledes han skal bære sig ad. Nu voxe levende Mænd op
af Jorden, de stride med hverandre og dræbe hverandre, kun
’) Frederiksborg Slotskirke tildrog sig navnlig de Fremmedes Opmærk
somhed; sé Dagbogen hos Becker, II, S. 448.
4) Denne Komedie var trykt med følgende Titel: Der lobwürdige Cadmus.
In deutsche durch Ad. Fried. Werner, und darauf! in welsche Reimen
von Hirolamo Pignani, in die Music aber gesetzet und mittelst VI musicalische Auszzügen repräsentirt durch S. K. Mayst. Capeimeister Caspar
Forster. Im Jahr 1663. Coph. Folio, 4 Bl. Paa Italiensk er Titlen:
11 Cadmo introduttione d’un giocoso combattimento e Balletto, rappresentato in Musica nella selue di Friderisburgh di Girolamo Pignani.
In Copenh. 1663. 4, 14 Bl. Dertil er føjet: Argument oder Inhalt der
Fabel welche præsentiret wird in Musich zu Friederichsburgh. 2 Bl.
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fem blive ilive. I femte Optrin komme de fem Krigere, som
endnu ere tilovers, til Kadmus. Endelig begynde Statuerne, fire
i Tallet, at bevæge sig, de blive levende og dandse en Ballet
paa Theatret, bag hvilket der derpaa blev afbrændt et Fyrværkeri,
som kostede mange Tusinde Rigsdaler, og saaledes endte Af
tenen i Glæde. Oberst Markvor Rodsteen havde opfundet dette
Fyrværkeri: Herkules, som havde overvundet Dragen og som
derfor bekrandses af en Engel. Før det blev tændt an, saa
man brænde en Tid lang højt oppe over Theatret de konge
lige Majestæters Navnetræk med en Krone over holdt af to
brændende Løver, tilligemed nogle Rim paa Dansk af følgende
Indhold: at Alverdens Had og Sot maatte ramme den, som
ikke tjente sin Arvekonge tro og ærlig. Der blev skudt 9 Skud
til Tegn paa, at Fyrværkeriet skulde begynde, 9, da det Halve
var afbrændt, 9, da Alt var forbi. Efterat adskillige Raketter,
Ildkugler, Sværmere og Ildpile vare sendte i Vejret, begyndte
Herkules og Dragen at give Ild paa hinanden, indtil Herkules
havde overvundet Dragen og blev bekrandset af Englen under
en utrolig Knalden og Larmen af Ud; da steg atter en Mængde
Raketter, Ildhjul og Sværmere op, der kastedes Ildkugler ud af
Mørsere, som stod paa Søjler og Postementer, tilsidst fulgte
voldsomme Knald.
Nu fortsattes Fyrværkeriet med utallige
Raketter og Sværmere, altsammen meget ordenligt; alle til
stedeværende Personer af den høje og Mellem-Standen kunde
ikke noksom prise det. Imidlertid blev der fægtet artigt med
Ildhakker, Ildsværd, Spyd og Stænger. Det er ikke til at be
skrive, hvormange Ildkugler, Raketter, Sværmere, Hjul og Tri
angler der vedblivende for tilvejrs, Skoven stod som i Brand,
der blev brændt flere Tusinde Vindlys. Pladsen, hvorpaa The
atret stod, og hvor de kongelige og kurfyrstelige Personer sad
med de adelige Tilskuere, var helt omgiven af Kavalleri; fra
Theatret til det Sted, hvor de kongelige Majestæter sad, holdt
Pager Vindlys paa begge Sider, 36 i Tallet.
Ligefor Theatret sad paa Fløjels Stole ved Kongens højre
Haand Kurfyrstinden, ved Dronningens venstre Haand Arveprinds Georg med Arveprindsesse Ulrike Eleonore, de tre ældste
kongelige Arveprindsesser sad bag Majestæterne og Kurfyrst
inden, bag dem Hs. Kgl. Højhed, med. Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed, saa de adelige Damer med utallig mange Til-
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skuere. Vin og 01 var der ingen Mangel paa i Skoven hver
ken denne eller den følgende Aften.
Den 26. September blev der i deres Majestæters og Kur
fyrstindens og Kurprindsens Nærværelse paa samme Sted i
Dyrehaven ved Fakkelskin paa Theatret spillet en Maskerade
eller Ballet, »Skovlyst,« i 15 Optrin1); den varede 3 gode
Timer.
Først traadte en Gartnerske frem, som i en smuk Sang
prist? den af Himmelen skjænkede Velsignelse og Guds tJnderGodhed og den rige Overflod i disse skjønne Tider.
Derefter kom en Jæger (Hs. Kgl. Højhed Arveprinds Chri
stian) forestillende Jagtglæden.
I tredie Optrin spadserede fem Damer (de tre ældste
Arveprindsesser, Jfr. Sophie Bjelke og Jfr. Sophie Krag) i
Skoven *og glædede sig som i deres gyldne Foraarstid over
Skoven.
I fjerde Optrin legede to Drenge og en Pige (Prinds Georg
og Prindsesse Ulrike Eleonore, tilligemed Otto Diderik Schack)
i Skoven og ved deres Spil ligesom priste deres høje og dyd
rige Tanker.
I femte Optrin kom fire Borgerfolk ud af en lille By
(Kammerherre Otto Rantzau og Borchardt von Ahlefeld med
to andre [Barth. Pilloy, Gerd Koberou], og fremstillede sig ret
lystige og fornøjede paa Grund af deres gode Samvittighed.
I sjette Optrin vare to gamle Koner forelskede i en ung
Bondeknøs [Erik Bilde; Dan. Pilloy, Conr. Frantzen].
Derefter dandsede Hendes Højhed Prindsesse Anna Sophie
som Skovgudinde, smykket med Pil og Bue.
I ottende Optrin sang Hans og Grethe omkap: han be
rømmede hende og hun ham, paa Grund af deres gjensidige
Kjærlighed; tilsidst tog de begge et godt Glas Vin til sig og
skildtes ad g|ade.
Derefter pyntede tre Kurtisaner sig i det Grønne (de før
nævnte to Kammerherrer og en til [Barth. Pilloy]); de gjorde
sig Flid for at være nette og renlige.

x) Texten hertil udkom med Titel: Masquarada die Waldlust. Koph. 1663.
Fol. 8 Bl. De ovenfor i skarpe Parentheser tilføjede Navne ere tagne
herfra. Sml. Nyerup, Frederik den Tredie, S. 422—24«
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I tiende Optrin fremstillede fire Krigsofficerer sig fornøjede
og præsenterede Hs. Kgl. Majestæt deres tro Tjeneste i Krigen
[Hofmester Otto Grothe, Erik Bilde, Hofjunker Just Høg, Gerd
Koberau].
I ellevte Optrin fremtraadte to Bønderkarle, som viste sig
rigtig lystige i Skoven efter Kermessen, nemlig Mr. Christian
Giinther von der Osten og Mr. Bernhard Taube.
I tolvte Optrin saa man en Gartnerdreng (Otto Diderik
Schack), som plukkede Roser og derved vilde antyde sin Lykke.
I trettende kom en Poet, som selv roste sin poetiske
Forstand og sine Inventioner.
Derefter lod sex Personer [Otto Grothe, Chr. Giinther von
der Osten, Erik Bilde, Gerd Koberou, Conr. Frantzen] sig høre
med en underfuld Musik, en Fløjte, en Githar, en Lyre, en
Violin, en Mundharpe og en Rumlepotte, og denne Ballet
»Skovlyst« blev sluttet med en stor Dands af elleve Hyrd
inder: de tre ældste Arveprindsesser, Fru Gyldenløve, Mad. von
der Wisch, Mad. Haxthausen, Mad. Schwartz, Mad. Charisius,
Mad. Anna Trolle, Mad. Sophie Bjelke, og Mad. Sophie Krag til
alle Tilstedeværendes største Fornøjelse, og, efter at man havde
dandset nogle franske Ture, gik man før Aftensbordet hen
for at se Fyrværkeriet, som blev afbrændt paa følgende Maade
paa Slotsgravene omkring Frederiksborg.
Fyrværkeriet bestod af Bomber, Ildkugler, Sværmere i forskjellig Følge, Jilsidst viste en stor Svane sig paa Vandet, fyldt
med lutter Fyrværkeri. Det havde været at ønske, at Himlen
denne Aften havde været noget klarere, saa at de mange Ra
ketter, som steg i Vejret, bedre kunde have frydet Øjet.
Efter at ogsaa denne Festlighed var bleven sluttet med
Affyring af det grove Skyts før og efter Fyrværkeriet, gik Alle
rigtig fornøjede hjem. Denne Aften blev der ikke holdt noget
aabent Taffel.
Søndagen den 27. September blev der, efter at GeneralSuperintendenten i Fyrstendømmerne Slesvig-Holsten Dr. Stephan
Klotz havde prædiket, holdt aabent Taffel; de høje kongelige
og kurfyrstelige Personer sad ved Taflet som ovenfor fortalt;
før de satte sig til Bords bleve Servietterne præsenteret dem
af Hs. Exe. Grev Rantzau, Feltherren, Kansleren, Rigsadmi
ralen, Rigsmarskalken samt andre høje Ministre og kongelige
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Raader, hvilket altid plejede at ske med en sær Grandezza,
naar der holdtes aabent Taffel. Om Eftermiddagen tog man
hen tfl Hs. Kgl. Majestæts Gehejme- eller Kammertjener Hr.
Jakob Petersens Lyststed1), om Aftenen trakteredes man som
sædvanlig a parte i Gemakkerne.
Den 28. September rejste man samlede fra Frederiksborg
til Helsingør for at se den verdensberømte Fæstning Kronborg,
hvor de ved Ankomsten bleve hilsede af Kommandanten Hr.
Oberst Eiler Holck med Løsning af 27 store Stykker. Om
Aftenen vendte man tilbage til Frederiksborg2).
Den 29. September, Mikkelsdag, holdt den kursachsiske
Overhofpræst, Skriftefader og Konsistorial-Raad Hr. Dr. Weller
en Gjæsteprædiken i Nærværelse af Deres Majestæter saavelsom
af de kurfyrstelige og prindselige Personer. Derefter holdtes
aabent Taffel i Skibsgemakket, saaledes kaldet efter de mange
prægtige forgyldte og udskaarne Skibe, og efter Taflet blev der
dandset zirlig og nydelig af de kurfyrstelige Hejdukker med
dragne Sabler, meget hurtig og behændig, til deres Lands sæd
vanlige, sælsomme Musik.
Nu vare Fornøjelserne paa Frederiskborg bragte til en
glædelig Ende, og det høje Herskab tog da den følgende Dag

*) Jakob Petersen havde den 19. Juni 1663 faaet Privilegium paa i deu
lille Dyrehave ved lbstrup at bygge og indrette et Værtshus, hvor han
maatte udskjænke Vin og fremmed 01; der maatte holdes Bryllup, Barsel
og andet Samkvem og Koncert, der maatte anrettes allehaande Leg og
Spil; der maatte udlejes Hyrekarosser, Baade etc. til at spadsere med
paa Vandet. Se Nyerup, Frederik den Tredie, S. 407—8. Stedet var
vist Ermelundshuset.
*) I Diarium Europæum, Franckf. a. M. 1663, S. 644, fortælles Følgende
om Ankomsten til Helsingør: »Man kom til Helsingør i følgende Orden:
først Major Schacks Kompagni til Hest; en Fjerdingvej længere tilbage
Hendes Majestæt Dronningen, saa Hs. Kgl. Højhed, derpaa Kurfyrstinden
med en af de høje Kavalerer; saa den ældste kongelige Frøken og
Kurprindsen af Sachsen, derpaa de 2 andre kongelige Frøkener, Halv
delen af den kongelige Livvagt til Hest, alle med røde Kjoler, paa hvis
venstre Side det kongelige Vaaben var broderet. De andre kjørte paa
de der til Lands brugelige Postvogne. Saasnart de vare ankomne til
Fæstningen Kronborg, bleve de hilsede med 27 Kanonskud og en tre
dobbelt Salve af Besætningen. Efter Middagsmaaltidet tog man tilbage
til Frederiksborg.«
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tilbage til den kongelige Residens-Stad Kjøbenhavn med hele
Hofstaten, som kjørte paa mere end 400 Vogne.
Den 1. Oktober havde Hs. Majestæt til Fornøjelse og
Underholdning for Kurfyrstinden og Kronprindsen arrangeret
en Sælhundejagt ved Gammel Vartou, en halv Mil fra Staden;
en firkantet Plads var indhegnet saaledes, at man fra et i Søen
oprejst Theatrum, der var belagt med Skarlagen, kunde med
Pistoler naa hen i hvert Hjørne og hver Krog; indenfor var
der sat 20 Sælhunde, som svømmede omkring, men intet Sted
kunde undslippe.
Dronningen drog afsted med de kongelige Arveprindser,
Prindsesserne og de kurfyrstelige Personer i Galejen, Hans
Majestæt og Arveprindsesse Ulrike Eleonore i de to helt for
gyldte og malede Jagter, dem fulgte alle Ministrene, Kavallererne,
Damerne og Betjentene i mere end 50 store og smaa
Baade til det bestemte Sted. Da de kom forbi den kongelige
Flaade, blev det danske Løsen saavel paa Hen- som paa Til
bagevejen skudt fra alle Skibe, som paa det herligste og præg
tigste vare behængte med deres brogede Flag og Vimpler og
dragne med rødt Skarlagen.
Den Gallej, paa hvilken Dronningen og Kurfyrstinden sej
lede, ledsagedes af to Baade, i den ene befandt sig Kapel
mesteren med de kongelige Musici, i den anden de kongelige
Trompetere og Hærpauker, som lystig lod sig høre omkap
med hverandre. Derpaa fulgte Kongen i sin Jagt, ved Siden
af ham fulgte de kurfyrstelige Trompetere og Pauker. Da man
havde naaet det indhegnede Sted, hvor Sælhundene vare, traadte
de høje Herskaber op paa Theatrum, som var indrettet i Søen,
ved Stranden. Kavallererne, Damerne og Betjentene lagde sig
ved Siden af Nættene med deres Baade, prydede med Faner
og Flag, hvilket gav et prægtigt Skue, og nu begyndte Skyd
ningen, hvilken vedvarede til om Aftenen, da der ikke var en
eneste Sælhund mere i Live.
Den følgende Dag red begge Prindserne, Hs. Kgl. Højhed
Arveprindsen til Danmark og Norge og Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed, ledsagede af mange Kavallerer til den store kongelige
Have. Den 3. Oktober, efter at Deres Majestæter tilligemed
Hs. Kgl. Højhed og Kurprindsen paa det kgl. Akademi havde hørt
en latinsk Oration af Dr. Christian Ostenfeldt til Hs. Durch-
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lauchtigheds Ære1), og efter at der paa Lystslottet Rosenborg var
blevet holdt offenligt Taffel, blev der i den store kongelige
Have holdt Ringrenden til Hest, og for Damerne med smukke
Vogne, der vare indrettede som Triumfvogne, udskaarne og
forgyldte, indvendig forede med Fløje. Det varede til om Af
tenen. Der var udsat 3 Præmier af Kongen, som sad ved
Siden af Dommerne, de fornemste Raader og Ministre: Hr.
Feltherre Schack, Hr. Niels Trolle til Trolholm, Statholder i
Norge Iver Krabbe, Kansler i Norge Ove Bjelke, Hr. Rigs
admiral Bjelke, Gen. Lieut. Jørgen Bjelke og mange andre.
Den første Pris, en stor Guld-Pokal, vandt Hendes Majestæt
Dronningen med 5 Træffere.
Den anden, en stor gylden Drikkeskaal, tilfaldt den kursachsiske Staldmester Hr. Sebastian Hildebrand Metsch.
Den tredie Pris blev efter Dommernes Kjendelse given til
Hs. Kongelige Højhed, som havde truffet halvfemte Gang.
Avanturiererne ved denne Ringrenden vare Dronningen,
Arveprindsen til Danmark og de 3 ældste Arveprindsesser, Kur
fyrstinden, Kurprindsen, Madame Gyldenløve, Madame Daa samt
16 dels kongelige, dels kurfyrstelige Kammerherrer og Kava
lerer, de red alle vel og forstod zirlig at tage Ringen.
Om Søndagen den 4. Oktober holdtes der atter aabent
Taffel, derefter blev der spillet noget, og om Aftenen bleve
Kurfyrstinden og’ Kurprindsen som tidligere beværtede i deres
Værelser.
Imidlertid havde Forhandlingerne om Ægtepagten ikke
hvilet, men man havde daglig stræbt at bringe dem til Ende,
og der blev derfor daglig holdt Konferencer.
Om Mandagen blev der holdt Ringrenden paa Pladsen
foran det kongelige Slot indenfor de expres hertil indrettede
Skranker, offenlig og i mange Tusinde Menneskers Nærværelse.
De forhen nævnte Raader, de kongelige Damer og Tilskuere
sad i Dommerhuset, der var bygget ved Skrankerne og be*) Talen udkom med Titel: Concordia Dano Saxonica. Hafn. 1663. Folio.
18 Bl. Taleren dvælede navnlig ved alle ægteskabelige Forbindelser,
som havde fundet Sted mellem danske og tydske Fyrster og Fyrstinder.
Invitationen til Universitetsfesten er forfattet af Barthoi. Bartholin.
Skriftet slutter med et latinsk Digt til Kurprindsen i Anledning af hans
Besøg i Universitetsbibliotheket, hvor Ostenfeldt var Bibliothekar.
11
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klædt med Tapeter, ved Siden af var der en Tribune for Pauke
slagere og Trompetere.
Avanturiererne vare de samme, som havde rendt tidligere
i Haven. De af Hs. Majestæt udsatte Priser, om hvilke der
paa denne Dag blev rendt i tre Løb, vare to store, nemlig et
Guld- og et Sølv-Bækken med tilhørende Kander, og en stor SølvSukkerdaase.
Den første Pris fik atter Dronningen med 6 Træffere. Om
den anden stak Kurfyrstinden paany med Madame Daa, fordi
de i det første Løb begge fik 41/a Træffere, Madame Daa
vandt Prisen. Den tredie Pris fik Kurfyrstinden.
Derpaa arrangeredes 4 Partier om Penge, Hs. Majestæt
deltog i egen Person. Det første Parti vandt Kurfyrstinden,
det andet og tredie vandt Kongen, det fjerde Arveprindsesse
Frederike Amalie.
Efter at Ringløbet var forbi, havde man fordelt alle Slags
lystige og morsomme Karakterer blandt flere end 200 allevegnefra indbudte Kavallerer og Damer, hvilke skulde spille
med i den Maskerade, som Kongen havde faaet i Sinde at
holde; de maatte trække Lodsedler derom, og tage imod hvad
for sælsomme og eventyrlige Karakterer Tilfældet bragte dem.
Dette var sket nogle Dage iforvejen, for at enhver saameget
bedre kunde forberede sig paa at komme til den bestemte Tid
i Klædedragt og Udstaffering, som passede til'hans Karakter.
Den 6. Oktober holdtes der atter Ringrenden i Skrankerne
af de samme, som havde løbet i Haven den forrige Dag.
Hs. Højhed Prinds Georg indfandt sig ogsaa til den, og løb
imod Kongen, Hs. Kgl. Højheds Broder Kronprindsen, og alle
Kavallererne, og vandt for Dronningen, Kurfyrstinden, samtlige
kongelige Prindsesser og de adelige Damer 2 Gevinster forud
for Kavallererne.
De Kavallerer, som paa dansk Side tog Del i dette Ridder
spil, vare: Prinds Georgs Hofmester Mr. Grothe, Kongens
Kammerherrer Mr. Rantzau og Mr. Wedel, Dronningens Kam
merherre Hr. Borchardt v. Ahlefeld, begge Greverne Holck,
Grev Christian Christoffer, Chef for Dronningens Drabanter,
og Grev Henrik Detlev, bemeldte Højheds Kammerjunker, Mr.
von der Osten, Mr. Erik Bilde og Mr. Taube. Paa kursachsisk Side deltog: den kurfyrstelige Staldmester Mr. Metsch,
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Kammerjunkerne Mn Watzdorff, Mr. Miltitz, Mr. Paniekou, Mr.
Tritschler, Mr. Pappenheim og Mr. Maxen.
Den følgende Dag vare Traktaterne saa langt fremrykkede,
at man kunde betragte dem saa godt som afsluttede, idet Kur
fyrstinden saavelsom de Herrer kursachsiske Kommissærer lo
vede, at, hvad der endnu manglede, vilde de bringe i Orden
ved deres favorable Relation og Rekommendation hos Kur
fyrsten. Det blev da besluttet, at den højtidelige Forlovelses
fest skulde holdes den 10. Oktober, og Alt blev forberedt og
ordnet til denne Dag.
Imidlertid besøgte Hs. Kgl. Højhed Arveprindsen til Dan
mark tilligemed Hs. Durchl. Kurprindsen med mange Kavallerer
og Tjenere den 8. Oktober de kongelige danske Krigsskibe.
De toge afsted fra Arsenalet og besaa de store Skibe: Frederik,
Sophie Amalie, Prindsen af Danmark, Trefoldighed, Den hvide
Svane, Viktoria, De tre Løver, Den sorte Rytter, Den norske
Løve og andre. Da de kom til det Skib, som hed Lindormen,
og havde besteget det, bleve de modtagne af Rigs-Admiral
Henrik Bjelke og trakterede af ham. Man begyndte lystig at
drikke, og hver Gang der blev drukket paa de prindselige Per
soners Sundhed, blev der fyret med 3 Stykker Skyts. Paa
Vejen frem og tilbage blev der ligeledes, eftersom man pas
serede Orlogsskibene, givet det danske Løsen fra dem med 3
Stykker grovt Skyts.
Den næste Dag disputerede de to berømte Theologer, Dr.
Weller og Dr. Klotz i kongelig og højprindselig og mange
høje Kavallerers Nærværelse paa Universitetet mod Hr. Joh.
Wandalinus, Dr. theol., og høstede stor Berømmelse fra alle
Sider. Samme Dag forblev Kurfyrstinden i sine Værelser, kun
Kurprindsen kom til Taflet. Forberedelserne til den til næste Dag
berammede højst glædelige Forlovelses Solennitet fortsattes.
Den 10. Oktober var den Dag, da den kongelige Arveprindsesses solenne Forlovelse med Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed festlig skulde celebereres. Hs. M. Kongen havde
ladet oprejse paa den store kongelige Sal en noget ophøjet
Throne med en Himmel over tre Gange større end ellers, saa
at den næsten indtog hele Salens Brede i den ene Ende af
Salen; den var prydet med rødt Fløjel og gyldne Fryndser,
ophæftede med brogede Silkebaand; paa den stod 3 røde Fløjels
11*
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Stole med ligesaadanne Fryndser for Kongen, Dronningen og
Hendes Kurfyrstelighed; ligeledes paa hver Side af Salen i nogen
Afstand fra den kongelige Throne en prægtig Throne for Hs.
Kurfyrstelige Durchlauchtighed og en for den kongelige Arveprindsesse. tinder Loftet hang i en lige Linie 3 skjønne KrystalKroner i brogede Silkebaand med brændende Voxlys. Hele
Vejen nede fra Trappen op til Salen var belagt med rødt Klæde;
paa begge Sider stod den kongelige Livgarde med Karabiner.
Klokken 6 blev den kongelige Arveprindsesse i sædvanlig
Ærespragt ledet over Gaarden ti) den store Sal mellem hendes
Fader, Hs. Majestæt Kongen, og hendes Broder, Hs. Kongelige
Højhed. Processionen gik for sig paa følgende Maade:
Den kongelige Køgemester Mr. Viereck og Mr. Hans von
Ahlefeld [Forsnider] med Marskalks-Stave, de kongelige danske
Kavallerer, Pauker og Trompeter, Hr. Rigs- og Hr. Hofmarskalken, de kongelige Raader og høje Ministre; efter dem
fulgte alle de kongelige og prindselige Hofmestre og Kammer
herrer efter Rang; derefter bar deres Højheder Prindsessernes
Hofmester Hr. Enevold Parsberg paa en Fløjels Pude Gaven fra
den kurprindselige Brud, nemlig en overordenlig skjøn og
stor Diamant i et Hattebaand [til en Værdi af 8400 Rdl.J;
derpaa kom Kongen, Arveprindsessen og Hs. Kgl. Højhed, og
strax efter dem gik Generalmajor Frederik v. Ahlefeld som
Oberst for det kgl. Garderegiment imellem Oberst for den kgl.
Livgarde Hr. Frederik v. Ahrensdorf og Chefen for de kgl.
Drabanter Hr. Grev Christian Christoffer Holck. Derefter fulgte
Hendes Majestæt Dronningen i overordenlig Skrud og Prunk,
ledet af Hs. Højhed Arveprindsen ti) Danmark [Prinds Georg],
og de kongelige Arveprindsesser, nemlig Prindsesse Frederike
Amalie, ledet af Hs. Exe. Grev Ranlzau, Prindsesse Vilhelmine
Ernestine, ledet af Hs. Ex. Feltherre Schack, og Prindsesse
Ulrike Eleonore, ledet af Hs. Exe. Kansler Peder Reetz. Saa
fulgte de højadelige Damer samt mange og fornemme Damer,
fulgte af Grev Henrik Detlev Holck og Hr. Erik Bilde som
Marskalker.
Da Dere Majestæter og Arveprindserne havde taget Sæde
i Salen, Hs. Kgl. Højhed Arveprindsen til Danmark og Norge
ved sin Faders Side, og dernæst Hs. Højhed Prinds Georg,
Arveprindsesserne Frederike Amalie, Vilhelmine Ernestine og
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Ulrike Eieonore ved Siden af, dog noget fjærnere fra dem, saa
at de kom til at sidde imellem deres Broder Arveprindsens
og Prindsessens Throne — traadte deres Exe. Hr. Rigs- og
Hr. Hofmarskalken af tilligemed de kongelige Raader og Mi
nistre for at hente Deres Durchlautigheder Kurfyrstinden og
Kurprindsen fra deres Gemakker, med Undtagelse af Grev
Rantzau, Feltherre Schack, Kansler Peder Reetz, Rigsadmiral
Henrik Bjelke, Hr. Ridder Niels Trolle og Statholder i Norge
Iver Krabbe, hvilke 6 Herrer forblev hos deres Majestæter.
Hr. Viereck og Hr. Ahlefeld gik igjen som Marskalker
foran de danske Kavallerer; foran de sachsiske gik Brødrene
Hr. Holger og Hr. Jørgen Frederik Wind; derpaa kom Hr. Rigsog Ur. Hofmarskalken med de kongelige kursachsiske Gehejmeraader og Ministre, saa Pauker og Trompeter; Brudegaven fra
Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed et prægtigt kostbart Klenodie
[et Smykke med tre store Diamanter og nogle mindre til en
Værdi af 11,000 Rdlr.J indsvøbt i Taft bar hans Kammer
junker Hr. Hans Sigmundt von Miltitz paa en Bakke af Guld;
derefter kom Hs. Durchlauchtighed Kurprindsen alene, og efter
ham Kurfyrstinden i en overordenlig kostbar Dragt, besat overalt
med Guld og Diamanter; hun ledsagedes af de kurfyrstelige
Damer og de samme Damer, som fulgte Dronningen.
Efter at Kurfyrstinden havde taget Sæde ved Siden af Dron
ningen tilvenstre, og Kurprindsen havde indtaget sin Plads ligeoverfor den kongelige Arveprindsesse, stillede de kongelige
høje Ministre og Raader sig i en lang Række ligeoverfor den
kongelige Throne, nemlig foruden de nævnte 6 Herrer: Hr.
Ove Bjelke, Kansler i Norge, Rigsmarskalk Johan Christoffer
v. Kørbitz, Hr. Ridder Henrik Rantzau, Hr. Otte Krag, Hr. Axel
Urup, Hr. Vice-Skatmester Henning Povisk, Hr. Generallieutenant Jørgen Bjelke, Hr. Rentemester Ove Schade, Hr. Steen
Hondorff, Hr. Mogens Frijs, Hr. Christoffer Gabel, Hr. General
krigskommissær Otto Pogvisk og Hr. Oversekretær Erik Krag.
De kursachsiske Herrer stillede sig ved Siden af Kurprindsen
i sædvanlig Galla, dog alle i sort Habit med Kaaber. Nu
traadte fra kurfyrstelig sachsisk Side frem virkelig Gehejmeraad, Kammerherre og Præsident for del øverste Konsistorium
Hr. Carl Friherre von Friesen og forebragte i Kurfyrstens,
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Kurfyrstindens og Kurprindsens Navn offenlig en Proposition af
følgende Indhold:
Hs. Kurfyrstelige Durchlauchtighed af Sachsen tilligemed
hans Gemalinde følte sig af sær faderlig Omsorg, og for at
hans Stammehus desto mere kunde blive befæstet og blive
varigt, bevægede til i Tide at sørge for at deres højt
elskede Søn, Hs. Durchlauchtighed Kurprindsen, som nu havde
naaet Mands Alder, kunde formæle sig med en Prindsesse, der
var ham lige i Stamme og Stand; og da Hs. Durchlauchtighed
erindrede sig, hvorledes for nogle hundrede Aar siden, ja
endog paa Wedekinds Tider Huset Sachsen stedse havde levet
i god Alliance og Fortrolighed med de danske Konger og Huset
Danmark, hvorledes saadant Venskab i det foregaaende Aarhundrede ved forskjellige Mariager var blevet fornyet, og disse
aldrig havde været ulykkelige, men stedse havde været de høje
Huse til mærkelig Opkomst, saa følte Hs. Durchlauchtighed
af saadanne Grunde og tillige af følgende særlige Aarsager: at
Danmark var et højfornemt urgammelt Hus, nu var arveligt
souverænt, og desuden sluttede sig til den rene og uforfalskede,
sande evangeliske Lære,' sig bevæget til, efter hans Hr. Søn
Kurprindsens Tanker at frie til Hs. Majestæts ældste Datter,
Arveprindsesse Anna Sophie, idet han ikke tvivlede paa, at Hs.
Majestæt ikke vilde lade sig sligt Frieri være imod, men snarere
paa Grund af gammelt Venskab og Svogerskab bifalde det, og
i deres Durchlauchtigheder Kurfyrstindens, Kurprindsens og
den højanselige Forsamlings Nærværelse give sin Konsens dertil,
og nu offeniig gjentage og bevidne, hvad der for omtrent et
Aar siden var blevet aftalt paa Nykjøbing i deres Durchlauchtigheders Nærværelse. Deres Durchlauchtigheder lovede paa
deres Side, som ogsaa Kurprindsen, at vise sig saaledes imod
Hendes Kgl. Højhed Arveprindsessen, og saalænge de levede at
holde hende saaledes i Ære og elske hende, som hendes høje
Stand og saa høje Ægtefolks usminkede Kjærlighed fordrede
det, til Glæde og Behag for Deres Majestæter og deres højt
elskede Datter, og Hs. Durchlauchtighed selv til Berømmelse.
Paa deres Majestæters og den kongelige Arveprindsesses
Vegne svarede Hs. Excellence Rigsmarskalken omtrent paa
følgende Maade, i det han meget smukt rekapitulerede de frematte Punkter:
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Deres Kongelige Majestæter til Danmark og Norge havde med
Fornøjelse hørt paa den ved Hr. Baronen gjorte Proposition
fra Deres Kurfyrstelige Durchlauchtigheder og Kurprindsen; fra
Arilds Tid havde der hersket Fortrolighed og Venskab mellem
Kronen Danmark og Huset Sachsen, som fra deres Forfædres
og kongelige Forældres Side var blevet forøget og fornyet ved
hyppige Svogerskaber og Alliancer. Hs. Majestæt havde altid
næret et sært venligt Sindelag mod de nuværende Kurfyrstelige
Durchlauchtigheder og deres hele kurfyrstelige Hus, han og
Hendes Majestæt modtog med Tak dette Frieri til deres højt
elskede Datter Arveprindsesse Anna Sophie, og de trode, at
den Allerhøjeste, som selv havde sat dette høje Værk i Gang,
idet han havde styret og ført Hs. Durchlauchtigheds Hjerte og
Tanker henimod det kgl. Arvehus, at han vilde videre velsigne
og sekundere dette kurfyrstelige Dessein. De tvivlede ikke
om Hs. Kurprindselige Durchlauchtigheds som deres høitelskede
Søns og Svigersøns berømmelige og for en saa høj Person
passende Komportement imod deres.højtelskede Datter Arveprindsessen, og kunde réciproquement forsikre det samme.
De vilde da give baade deres faderlige og moderlige Konsens
og Villie til dette gudelige og hellige Værk, og hvad der
mundtlig var blevet aftalt og besluttet imellem dem og Deres
Kurfyrstelige Durchlauchtigheder og Kurprindsen omtrent for
et Aar siden paa Nykjøbing paa Falster, det kontesterede og
bevidnede de nu for hele Verden, idet de offenlig forlovede
deres højtelskede Datter med Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed og i den Allerhøjestes Navn erklærede hende for hans
forlovede Brud.
Efter at Hr. Baronen i hans kurfyrstelige og kurprindselige
Herskabs Navn havde udtalt en Taksigelse, førte Hs. Majestæt
Kongen og Hs. Kgl. Højhed Arveprindsen til Danmark og Norge
den kongelige Arveprindsesse hen imod Hans Kurprindselige Durchlauchtighed, som glad kom hende imøde, modtog hende med
et Haandkys og selv overrakte hende sin Brudegave og til
Gjengjæld modtog hendes af hendes egen Haand; derpaa kys
sede han atter Prindsessens Haand, og de traadte da tilbage
til deres forrige Pladser. Imidlertid musicerede det hele Kor
af kongelige Musikanter hel yndig, og alt det grove Skyts blev

168

løsnet en Gang omkring hele Byen og paa den kongelige
Flaade som Tegn paa en overordenlig stor Glæde.
Med samme Pragt og Pomp, med hvilken den kurprindselige Brud med den kurprindselige Brudgom vare bievne led
sagede ind i Salen, bleve de nu atter førte tilbage til deres
Gemakker, Kurfyrstinden og Kurprindsen bleve førte ud først.
Som sædvanlig blev der blæst til Taffels med 16 Trom
peter og 2 Hærpauker1). En god Tid efter kom den kur
prindselige Brudgom, som denne Aften gik foran sin Moder,
tilligemed hende og alle de kurfyrstelige Ministre og Kavallerer
til Taflet, og noget efter kom den kongelige Arveprindsesse
ført af Hs. Majestæt Kongen, Hendes Majestæt Dronningen ført
af Hs. Kgl. Højhed Arveprindsen, og de to Arveprindsesser
førte af Grev Rantzau og Feltherre Schack fra deres Gemakker
og satte sig tilbords, men i en anden Orden end tidligere2).
Den forlovede kongelige Arveprindsesse sad ved Siden af hendes
kurprindselige Brudgom, tilhøjre for dem sad Hs. Majestæt
Kongen med Kurfyrstinden og Arveprindsesse Wilhelmine Ernestine, tilvenstre for dem sad Hendes Majestæt Dronningen med
Hs. Kongelige Højhed Arveprindsen til Danmark og Norge og
Arveprindsesse Friderike Amalie. Saalænge Taflet varede, blev
det danske Løsen skudt forskjellige Gange fra tre paa Slots
pladsen opplantede Kanoner, nemlig da det høje forlovede Pars
Sundhed blev drukket, da der blev drukket paa det kongelige
danske og det chursachsiske Hus’s Flor og Velfærd, paa Hs.
Majestæts og Hs. Kurfyrstelige Durchlauchtigheds og flere
andres Sundhed.
Efter endt Maaltid blev der afbrændt et smukt Fyrværkeri
paa Slotspladsen: Kupido med Bue og Pile; rundt om var der
sat andre Postementer i Jorden, fra hvilke der for Ild ud.

*) De, som have læst Leonora Christines Jammersminde, ville erindre,
hvorledes den Fangne paa Forlovelsesdagen, uden at kunne se det
Mindste af Optogene eller af den stadselige Anretning, blot ved at høre
Trompeternes og Paukernes forskjellige Melodier, var istand til at for
tælle Kvinden, som var hos hende, hvad der gik for sig. »Jeg laa og
tænkte paa den ustadige Lykke, at jeg, som for 29 Aar siden havde
lige saa stor Stads, som nu Prindsessen havde, laa nu fangen og næst
op til den Væg, som mit Brudekammer havde været.«
’) Den sædvanlige Orden er nævnet ovenfor S. 153—4.
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Ved Børsen var der nedgravet nogle Mørsere og Stykker, fra
hvilke der udskjødes Fyrværkeri, Bomber, Ildpile og Sværmere;
Alt gik med Effekt.
Fyrværkeriet med de forskjellige Ildhjul
og en stor Mængde Raketter blev med Fornøjelse betragtet fra
det kongelige Slot.
Den 11. Oktober, som var en Søndag, havde Kongen i
Dronningens, de kongelige Arveprindsers og Arveprindséssers
saavelsom i Kurprindsens Nærværelse til offenlig Audiens for
den kongelige Throne de Befuldmægtigede fra Hertugerne til
Slesvig Holsten af den nordborgské og sønderborgske Linie til
Aflæggelse af Lenseden, nemlig for Hertug Hans Bugislav og
hans Brødre Hertug Christian August og Hertug Rudolf Fre
derik1) deres fyrstelige Naaders Hofmester og Raad Hr. Adolf
Hans von Holstein og Hr. Gottfried Neander, og for Hertug
Christian Adolf2) Hr. Hofmester og |Raad Carl Sigmund
von Reichel og Hr. Johannes Møller, Doctorer i Jura — hvilke
Hs. Majestæt som Arvelensherre efter Hertug Frederiks og Her
tug Johan Christians dødelige Afgang havde tildelt som Len den Del
af Slesvig, der ved Arv tilfaldt dem og som de nu havde inde, og
den hele Haand over det nævnte Hertugdømme og Landet Femern.
Denne Akt gik for sig paa følgende Maade:
De samme, som den forrige Dag havde været Marskalker,
førte atter de kongelige og kursachsiske Kavallerer og Raader
til den store Sal, som nu ikke alene var belagt med rødt Klæde
lige til det Sidegemak, hvor de fyrstelige Gesandter opholdt
sig, men ogsaa var forziret med en kostbar og prægtig kon*
gelig Throne. Hofmarskalken gik alene foran de høje Ministre,
efter dem fulgte Trompeter og Pauker, Rigsmarskalken foran
Granderne, som bar de kongelige Regalier foran Kongen, Hs.
Exe. Rigsadmiralen med Rigsæblet paa en Fløjels Pude, [Hs.
Exe. Kansleren med Scepteret], Hs. Exe. Feltherren med Sværdet,
og Grev Rantzau med Kronen paa en Fløjels Pude. Derpaa
kom Hs. Majestæt Kongen, og efter ham Hs. Kongelige Højhed
’) Deres Fader Hertug Frederik døde 1658. 1669 nødsagedes de paa
Grund af Gjæld til at afhænde deres Ejendomme til Kong Frederik den
Tredier
*) Af den Franzhagenske Linie; hans Fader Hert. Joh. Christian døde 1653.
Lensbrevet udstedtes i November 1663. 1667 nødtes Hert. Christian
Adolf ligeledes til at sælge sine Ejendomme til Ftederik den III.
Danske Samlinger.

2den Række.

II.

*
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og Kurprindsen, hvilke satte sig paa to Stole [i nogen Afstand
frem i Salen] paa højre Side af Hs> Majestæt, der sad paa
den kongelige Throne med bedækket Hoved. Før Hs. Majestæt
forlod sit Gemak, havde han skjænket Hs. Durchlauchtighed
Kurprindsen Elefantordenen, hvilken denne ogsaa bar. Hs. høj
grevelige Excellence stillede sig med Kronen og Rigsadmiralen
med Rigsæblet tilhøjre for Hs. Majestæt, tilvenstre Hs. Excellence
Feltherren med Sværdet og Hr. Kansleren med Scepteret.1)
To Herolder stod hver paa sin Side.
Efter at der var givet Tegn med Trompeter og Hærpauker,
bleve begge de fyrstelige nordborgske Gesandter af Deres Ex
cellencer Hr. Rigs- og Hofmarskalken førte fra Sidegemakket hen
foran den kongelige Throne2); tre Gange maatte de knæle paa Hyn
der, foran i Salen, i Midten af den, hvor Indgangen var ved Skran
kerne foran Thronen, og foran Hs. Majestæts Fødder. Medens
de nu laa paa Knæ foran Kongen [ved Skrankerne], gjorde den
fyrstelige nordborgske Hofmester og Raad, Hr. Adolf Hans von
Holstein en Proposition, som efter forudskikkede Kurialia kun gik
ud paa en venlig Gratulation og hjertelig Kontestation af Glæde
over at Hs. Majestæt havde opnaaet Arverettigheden, samt Ønske
om videre kongelig Flor og Fremgang, hvortil knyttedes en ydmyg
Bøn og Anmodning om Lenet, Undskyldning for at Deres Fyrstelige
Naader denne Gang ikke selv havde kunnet komme, og Tilbud
om de tilbørlige Præstanda og den sædvanlige Troskabs Ed.
Efter denne Tale svarede Hs. Excellence Kansleren [paa
Dansk]3). Derpaa rejste Gesandterne sig og bleve førte hen

1) Desuden stod ved Kongens Throne Niels Trolle, for at holde Kronen
eller Æblet, og Iver Krabbe, for at holde Sværdet eller Scepteret, hvis
nogen af de høje Dignitarier havde noget at udføre under Akten; ligeoverfor de to Prindser var der indrettet et Slags Pulpitur for Dron
ningen, Kurfyrstinden.,og deres Damer.
*) Hofmarskalk Sehested førte dem fra Trappen ind i Salen, Rigsmarskalk Kørbitz modtog dem ved Skrankerne.
•) »Han takkede for giorte Erbydelse og Lykønskelse med Forsikring af
Hs. M. reciprocque Affection og Genegenhed, gav derhos tilkiende, at
H. M., endog han heller havde seet, at Fyrsten sig i egen Person efter
Skyldighed havde indstillet, vilde deres Begiæring efterkomme og søgte
Investitur paa den Anpart af Slesvig, Deres Fader havde besiddet, og
gesamte Haand til fornævnte Hertzogdom og Øen Femern meddele, naar
Eden var aflagt.«
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til den kongelige Throne, hvor de efter forskjellige dybe Reverentzer atter knælede. De svor den sædvanlige Lensed, som
Kansleren Peder Reetz læste op for dem [paa Tydsk], idet de
lagde deres Fingre paa den hellige Evangeliebog, som Grev
Rantzau, ligeledes knælende, med begge Hænder holdt paa Hs.
Majestæts Knæ, og kyssede derefter Knappen paa det blottede
Sværd, som Hs. Majestæt rakte hen til dem. [1 Kongens Navn
gav Kansleren paa Dansk tilkjende, at Hs. Majestæt forlenede
dem med den Del af Slesvig, som deres Fader havde havt,
og Haanden til Øen Femern og Hertugdømmet Slesvig.] Paa
det Sted, paa hvilket Talen før var bleven holdt, knælede de
atter og takkede for den naadigste Forlening, og bleve saa
ledsagede ud af Salen med samme Kurialier, med hvilke de
vare bievne førte iDd. Efter at disse to Gesandter vare traadte
af, modtog Hs. Majestæt med de samme Ceremonier de 2
højfyrstelige sønderborgske Gesandter, hvem Forleningen over
Hertugdømmet Slesvig blev konfereret og tildelt. Om Aftenen
bleve Gesandterne herlig trakterede. Til at opvarte og be
tjene dem vare befalede: Hr. Henrik Rantzau, Hr. Frederik
von Ahrensdorf, Mr. Viereck, Hofjunker Mr. Buchwald, Cere
monimesteren og andre.
For at gjøre denne Herlighed endnu mere iøjnefaldende,
skjænkede Hs. Majestæt følgende 6 tro og stridbare Helte, som
i den sidste Krig ved mange Lejligheder havde vist sig tapre
og mandige, den ridderlige Ærestittel, nemlig:
Feltherre Hans Schack, Kansler Peder Reetz, Statholder
Fredrik v. Ahlefeld, Rigsmarskalk Johan Christoffer von Kørbitz,
Generalfeltmarskalk Ernst Albrecht von Eberstein og Generallieutenant Claus von Ahlefeld .
Hs. Majestæt lod to Herolder, som bare gyldne Sceptre,
først kalde Hs. Exe. Feltherre Schack for sig. Han traadte
frem, bøjede sig gjentagne Gange og knælede for Kongens
Fødder. Med et draget Sværd slog Kongen ham trende Gange,
paa begge Skuldrene og paa Hovedet, og hængte ham den gyldne
Elefant om Halsen, hvorefter Grev Rantzau og Rigsadmiral
Bjelke hængte en Kappe om hans Skuldre, paa hvilken Rid
dermærket, 2 gyldne Kroner omgivne af en Laurbærkrands, om
hvilken Hs. Majestæts Valgsprog (Dominus providebit), var bro
deret med Guld i en stor Sølvstjerne, saaledes som det fra
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denue Dag er befalet, at dette ridderlige Ordenstegn tilligemed
Elefanten altid skal bæres ved højtidelige Sammenkomster.
Derpaa begyndte den ene Herold med mægtig Stemme at
raabe ud af Vinduet, at den almægtige Fyrste og Herre, Hr.
Frederik den Tredie, Konge til Danmark og Norge, de Venders
og Gothers etc. havde slaget (Tit.) Hans Schack til Ridder og
optaget ham i Ridderordenen; hvorefter der nede paa Pladsen
blev blæst i Trompeter og slaget paa Pauker. Det samme
gjentog sig med de andre forhen nævnte Herrer, med Und
tagelse af Generalfeltmarskalk Eberstein og Generallieutenant
Claus von Ahlefeld, som vare fraværende; disse bleve offenlig udraabte og erklærede for Riddere.
Derefter forlod Kongen Salen og gik i samme Optog til
sine Gemakker, i hvilket han før var traadt ind i Salen, og, omendskjøndt der ikke denne Aften blev holdt aabent Taffel, spiste
dog Kurfyrstinden og Kurprindsen med Deres Majestæter i disses
Gemakker.
Den følgende Dag red Hs. Kongelige Højhed Arveprinds
Christian med Kurprindsen ud for at se det Citadel, som Hs.
Majestæt lader anlægge ved Oberst Ruse, og ved hvilket daglig
nogle 1000 Mennesker arbejde. Ved deres Ankomst blev der til
deres Ære givet Salut fra alt Skytset. Om Aftenen blev der
paa den store Sal holdt stort Gjæstebud med Lyst og Glæde,
Spisen og Drikken, Spillen og Dandsen.
Hs. Majestæt forestillede en persisk Herre, Generallieute 
nant v. Ahlefelds Gemalinde, den velbaarne Fru Catharina
Sehested, en Perserinde.
Hendes Majestæt bar en Dragt som en tartarisk Dronning,
Hr. Detlev von Ahlefeld var en tartarisk Herre.
Kurfyrstinden var en Morinde og Hr. Holger Wind var
en Mor.
Hs. Højhed Arveprindsen og Madame Charisius vare In
dianere.
Arveprindsesse Anna Sophie var Hyrdinde, Kurprindsen
Hyrde.
Arveprindsesse Frederike Amalie var en Spanierinde, Hr.
Otto Rantzau var en Spanier.
Arveprindsesse Vilhelmine Ernestine var en Jægerinde og
Hr. von Osten en Jæger.
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Prinds Georg og Prindsesse Ulrike Eleonore vare Marionetter,
løvrig bar Enhver den Karakter, som ved Lodtrækning
iforvejen var bleven ham til Del.
Til om Tirsdagen, den 13. Oktober, havde Hollænderne
paa Amager faaet Befaling til paa Slotspladsen at lege deres
sædvanlige Fastelavnsløjer, som aarlig holdes i mange 1000
Menneskers Paasyn i deres nærved Hovedstaden liggende
Landsbyer. Det gik for sig om Eftermiddagen. De kom da
i Optog til Hest med Faner, Forker og Stager; de red og
stak til en mellem to Stænger hængende Tønde, i hvilken to
levende Katte vare spærrede inde, indtil de havde stødt Bun
den ind og Kattene sprang ud. Den, som havde vundet Sejer
ved saadan Ridderdaad, blev ført hjem bekrandset. Efter at
denne Leg var tilendebragt, til hvilken Tilløbet af Folk var
stort, red de efter en levende ophængt Gaas og kneb Hovedet
af den. Endelig dandsede de ogsaa omkring et Æg.
Al denne Morskab blev betragtet oppe fra det kongelige
Slot til henimod Aften, da Kurprindsen spiste ved Deres
Majestæters Taffel, men Kurfyrstinden lod sig traktere aparte.
Den 14. Oktober og nogle Dage forinden havde man ladet
en stor Del af Bagagen gaa iforvejen, ligesom man efterhaanden havde gjort sig færdig til Afrejsen. Til Valet blev der om
Aftenen holdt aabent Taffel. Samme Dag skjænkede Kongen her
lige Gaver og Presenter til alle de kurfyrstelige og kurprindselige Ministre og Betjente: gyldne Kjæder med Kongens Por
træt, Pokaler af Sølv og Guld, Drikkekar og Fade, deriblandt
nogle 1000, 1200 indtil 1500 Rdlr. værd; andre fik Guld
og Penge; ligeledes modtoge de kongelige høje Ministre,
Officerer og den kongelige Hofstat Gaver fra kursachsisk Side.
Kongen befalede, at om Aftenen skulde Kavallererne trak
teres af det gyldne Horn, som paa Grund af sin høje Alder
anses for en af de største Rariteler i Verden.
Den følgende Dag skete Opbrudet saa tidlig efter Maaltidet, at det fremmede Herskab om Aftenen kunde naa Ros
kilde. Ved Afrejsen var som ved Ankomsten hele Borger
skabet med Soldatesquen og Kavalleriet traadt under Vaaben,
og ligesom den Gang blev der skudt og givet Salut. Men det
maa omtales, at begge Majestæterne, Hs. Kgl. Højhed og alle
Arveprindsesser ledsagede Kurfyrstinden og Kurprindsen til
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Valby Bakke, og at der paa en Gang sad 9 kongelige og kur
fyrstelige Personer sammen i en Karosse, *) og at Hs. Majestæt
som Tegn paa bestandig Affektion og usminket Venskab for
Kurfyrstinden trak en Diamantring af stort Værdi af sin
Finger og satte den paa Kurfyrstindens Finger, hvorefter de
skiltes ad med mange venlige og glade Miner.
Løverdag den 17. Oktober ankom det fremmede Herskab
til Korsør, hvor Grev Pontus de la Gardie ankom den 19. fra
Sverig selv fjerde; han skulde rejse til Erkestiftet og førte et høj
anseligt Følge med sig. Paa Grund af en hæftig Storm kom
de først den 21. med en rask Vind over Beltet til Nyborg,
hvor de hvilede den 22., for at vente paa Staldmesteren Mr.
Tritschler, som var bleven tilbage med en Del af Bagagen.
Den følgende Dag brød man op og kom til Middelfart Sund den
24., hvor der til Fornøjelse og Underholdning for Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed paa Hs. Majestæts Bekostning var
bragt en Marsvin-Jagt istand.
Den 25. kom Kurfyrstinden til Kolding. Saalangt blev hun
og Kurprindsen ledsagede og opvartede af de kongelige høje
Raader, Hr. Otte Krag, Hr. Henrik Rantzau, Mr. Viereck, der
fungerede som Marskalk, Grev Henrik Detlev Holck, Hr. Chri
stian Daa, Hr. Hans Wind, Hr. Hodsteen, Hr. Otto Skeel og
flere andre Kavallerer og Adelsmænd. I Hs. Majestæt Kongens
Navn tog Otte Krag i en zirlig Tale Afsked med Kurfyrst
inden og Kurprindsen, og vendte med de andre Kavallerer
rigt regalerede tilbage, efterat den holstenske Landraad Hr.
Henrik Bluhme og Hr. Oberst Bertram Rantzau, der igjen
skulde fungere som Marskalk paa Reisen gjennem Fyrsten
dømmerne, havde modtaget det høje Herskab med de sædvan
lige Ceremonier ved Kolding Bro, der adskiller Kongeriget Dan
mark og Holsten.
1 alle Byer blev det fremmede Herskab modtaget paa
det herligste med Løsning af Kanonerne ved Ankomst og
Afrejse, med Paradering af Borgerskabet og Soldatesquen
under Gevær; det logerede hos de fornemste Borgemestre
1 Diarium Europæum fortælles S. 756: »Kongen og Dronningen sad bag
i Kareten, Kurfyrstinden og den ældste Prindsesse foran, de to andre
Prindsesser sad i Slaget tilhøjre, Hs. Kgl. Højhed og Kurprindsen i
Slaget til venstre.«
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og Embedsmand, og blev trakteret paa den bedst mulige
og skyldigste Maade. Igjennem Sjælland konvojeredes de
af Major Schack; gjennem Fyn af Generallieutenant Hans
von Ahlefelds Kavalleri; fra Middelfart Sund til Kolding af
Major Buchwaid og Kapitainlieutenant Dewitz, derfra til Told
stedet af Ritmester Munchhausen. Der bleve de modtagne af
Oberstlieutenant Gottfried der førte dem til Rendsborg, og
herfra og til den yderste Grændse af de Hs. Majestæt tilhørende
Fyrstendømmer ledsagedes de af Generalfeltmarskalk Ebersteins
Kompagni. Officererne modtog overalt Gaver af det frem
mede Herskab.
Efter at de kurfyrstelige Durchlauchtigheder havde over
nattet den 26. i Haderslev og den 27. i Flensborg, ankom de
lykkelig og vel den 28. Oktober til den højfyrstelige Residens
Gottorp, hvortil de bleve førte paa følgende Vis:
Foran red Hs. Durchlauchtigheds Fodermarsk Nicolaus Frobosz med 12 Enspændere, som bar Hs. Durchlauctigheds Navne
træk broderet paa deres Kapper. Efter dem fulgte omtrent
40 forskjellige Adelsmænds Tjenere til Hest, derpaa Hs. Durch
lauchtigheds Beridere med 6 Pager i Livrée og nogle Ride
knægte, som førte 16 Haandheste med Dækkener, paa hvilke
Hs. Fyrstelige Durchlauchtigheds Vaaben var broderet. Der
efter fulgte Amtmand Detlev von Ahlefeld tilligemed Hof- og
Kammerjunkerne, det holstenske Ridderskab og Noblessen fra
Landet til Hest i god Orden. Saa kom Staldmesteren med
Paukeslagerne, 7 Trompetere og Lakajer i Livrée. Nu red
Hs. Fyrstelige Durchlauchtighed og efter ham kom 2 Kammer
junkere , Hr. Reichel og Hr. Cørbwitz. Derpaa fulgte 4 af
Hertugens og 2 af Enkehertugindens Karosser, den første af
af dem var forgyldt og i den sad Hendes Durchlauchtighed selv1)
tilligemed begge hendes Frøken Døtre2) og en Frøken von Ratzeburg, der havde ventet paa Kurfyrstindens Ankomst for at rejse med
hende til Dresden. De øvrige Karosser havde kun 4 Heste for, en
tilhørte Amtmanden, den anden Præsident Kielman, den tredie
Hofmarskalk Christoffer Ernst von Gunterath, den fjerde Major
Marie Elisabeth af Sachsen, Enke efter Hertug Frederik den Tredie,
død 1659. Hun [var en Datter af Kurfyrste af Sachsen Johan Georg 1.
8) Anna Dorothea f. 1640, og Augusta Maria f. 1649.
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von Bauditz, den femte Kammerraad Hans Henrik von Kielman, den sjette Oberst Hensch, den syvende og sidste Hr.
Ægidius von Wittorff. Med denne Suite modtog Hs. Durchlauchtighed Kurfyrstinden og Kurprindsen med hele deres Følge
en halv Mil fra Gottorp ved Kroen; ved mørk Aften tog de ind
paa Residensen, hvor de hilsedes med 27 Kanonskud.
Som sædvanlig blev der blæst til Taffels med Pauker og
Trompeter. Der blev holdt aabent Taffel paa Dandsesalen.
For oven ved et langt Bord sad Kurfyrstinden med Enkehertug
inden , ved Siden af dem Frøken von Ratzeburg tilligemed de
to gottorpske Frøkener, og Grev og Grevinde von der Natte;
ligeoverfor sad Kurprindsen med Hs. Kurfyrstelige Durchlauchtighed; ved Siden af dem sad den kongelige Landraad Hr.
Henrik Bluhme, Oberst Bertram Rantzau, tilligemed de chursachsiske Ministre og Kavallerer. Under Taflet bier der drukket
paa Hs. Majestæts, Huset Danmarks og Huset Sachsens Sund
hed, og imidlertid blev der musiceret lystig. Noget til Siden
var der dækket et greveligt og et Kavaller-Taffel.
Samme Dags Aften ankom Grev Kønigsmark til Gottorp.
Man sagde, at han førte Karakter af svensk Ambassadør, men,
da de høje kurfyrstelige Personer vare tilstede, vilde han kun
nævne sig som Envoyé og ikke overlevere sit Kreditiv før
deres Afrejse, for ikke at fremkalde Fortrædeligheder om Ran
gen, hvilket gav sig tilkjende den følgende Dag, da Grev Kø
nigsmark blev indbudt til det offentlige Taffel, som kun holdtes
om Middagen, og medens alle de andre sad i den samme Or
den som den foregaaende Dag, fik Greven Plads ved Siden af
Hs. Fyrstelige Durcblauchtighed Hertug Christian Albrecht.
Det gik lystigt til til ud paa Natten, og blandt andre Skaaler blev
der navnlig drukket paa det kongelige danske og det kursachsiske Hus's Union med Kronen Sverig, og hver Gang blev der
skudt 2 eller 4 Glædesskud af Kanoner under Klang af Pau
ker og Trompeter. Da man stod op fra Taflet, blev Kurfyrst
inden ført af den regjerende Hertug til Slesvig Holsten og hans
fyrstelige Fru Moder af Kurprindsen, Frøken Ratzeburg af Grev
Kønigsmark og de to Gottorpske Frøkener af Grev von der
Natte, og ledsagede til deres Gemakker.
Den næste Dag, da man paa Grund af den i Hamborg
herskende Sygdom ikke vilde lægge Rejsen gjennem Herskabet
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Pinneberg, men over Neumunster og Oldesloe, blev der kun
holdt en Gang Taffel, ved hvilket det høje Herskab med alle
Kavallerer sad efter deres Rang som tidligere. Der blev vel
drukket Skaaler, men ingen Saluter givet. Der blev ført fra
Taflet som tidligere, om Aftenen blev der dandset i Hertugens
Gemak i Kurprindsens samt andre Kavallerers og Damers Nær
værelse næsten til Morgenstunden.
Den sidste Oktober tog Kurfyrstinden og Kurprindsen til
ligemed deres Følge Afsked fra Gottorp; de ledsagedes derfra
i en Procession lig den, med hvilken de førtes dertil, indtil
Dannevirke, og der blev atter givet en Salut af 27 Kanonskud.
Om Aftenen naade de Rendsborg, hvor den kongelige Landraad og Amtmand Henrik Bluhme modtog dem med al den
Højtidelighed, som tilkom dem, og trakterede dem paa Slottet.
Den kongelige Kommandant i Fæstningen, Oberst Erdtwin von
Duhmdorff, havde ladet Soldatesquen træde under Vaaben, hvil
ket ogsaa var Tilfældet med Borgerskabet. Til Velkomst lod
Obersten Kanonerne løsne; dette skete ogsaa den næste Dag
ved Afrejsen. Det fremmede Herskab rejste til Neumunster,
derfra til Oldesloe og derfra til Holstens Grændse; overalt bleve
de beværtede og vel trakterede.
Dette er en kort, men sand og egenlig Fortælling om
hvad mærkeligt der gikgfor sig før og efter Hendes Kongelige
Højhed Arveprindsesse Anna Sophie til Danmark og Norges
Forlovelse med Hs. Kurprindselige Durchlauchtighed Johan Georg
til Sachsen, hvoraf forhaabenlig hele Verden vil erfare, med
hvilken Pragt og Herlighed denne Forlovelse er bragt i Stand,
og hvorledes Gud i faa Aar atter har bragt Kongeriget Danmark
efter saa haardt udstandne Krigstider i en saadan Tilstand
og har velsignet det saaledes, at man ikke nok kan prise og
takke hans guddommelige Almagt. Den Allerhøjeste lade be
standig for sit Navns og Æres Skyld de to Huse opretholdes, det
kongelige Arvehus til Danmark og det kurfyrstelige Hus Sach
sen, med højvelsignet Flor og ønskelig Fremgang.
Psalm. 102, V. 19.
Dette skal skrives for dem, som efterkomme,
og det Folk, som skal skabes, skal love Herren.
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Tillæg til „Gjæstgivergaarde i Kiøbenhavn i ældre Tider.“
Af B. B.
(Danske Samlinger etc. Anden Kække, I, S. 243 ff).

Det omtalte store hollandske Gesandtskab, der i 1656
logerede hos Mette Rhode, blev ved dets Ankomst d. 4.
Febr. beværtet, og ved denne Leilighed forbrugtes ved Ge
sandternes eget Taffel 24 Pd. Confect, fordeelt i 24 Skaaler;
ved Adelsmændenes Bord 15 Pd. Confect i 20 Skaale, 3 Pd.
Sukker til Viin; 4 Lod Røgelsepulver brugtes til Værelserne.
Den følgende Dag var atter stort Taffel og der forbrugtes til
Middag 24 Pd. Confect i 24 Skaale og til Aften samme
Qvantum ved Gesandternes Bord. Ved Adelsmændenes til
Middag 15 Pd. Confect og til Aften ligeledes 15 Pd.; 12 Pd.
Sukker til Viin og Koldskaal, 4 Lod Muskat, 4 Lod Kaneel, 4
Lod Kardemomme. Til Gemakkerne 4 Lod Røgelsepulver. Den
6. Febr. var atter Taffel, ved hvilket forbrugtes det samme
Qvantum som forrige Dag, den 7. brugtes samme Qvantum
om Middagen, men om Aftenen 36 Pd. Confect i 36 Skaale.
Vi have i det Foregaaende fortalt, at Ulfeldts Gaard, efter
hans Gods’s Confiskation, undertiden brugtes til Bolig for
fremmede Gesandter og at den store russiske Ambassade i
Aaret 1662 her anvistes Bopæl. Dette var et af de største
Gesandtskaber, der nogensinde var sendt til det danske Hof,
thi det bestod af 95 Personer. Man vilde dengang vide, at
Hensigten med dets Komme var at gjøre Forslag om en For
bindelse mellem Czarens Søn og en af de Kongl. danske
Prindsesser, men tillige bragte det Underretning om, at Stor
fyrsten af Moskou vilde overlade Kongen af Danmark 5000
Centner Rug, hvorom Henr. Bielke og Joh. Christopher v.
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Kôrbitz bleve beordrede at underhandle med Gesandterne med
Bensyn til Prisen og Transporten1)« Gesandtskabet holdt sit
Indtog i Kiøbenhavn d. 19. (29.) November under Ledsagelse
af en Mængde Karether og bragtes til Ulfeldts forrige Gaard.
Der boede dengang Mette Rhode, som vi før have omtalt,
Morten Pletii Enke, der senere ægtede Jacob de Popeliere.
Med hende var sluttet en Contract under 5. Nov. 1662 om at
bespise Gesandterne samt medhavende Folk, fra den højeste
til den laveste, samt levere hvad de behøvede af 01, dansk
Brændeviin, Ildebrand, Lys, 01 mellem Maaltiderne og Senge
klæder, for 6 Rigsdaler om Ugen, og for hver Gjest 2 Mark for
Maaltidet. De fornemste af Gesandtskabet vare Gregorius
Borissinitz, Bogdan Iwannowitz, Abraham Natzewitz og Theo
dor Athannaseydes. Den 1ste Dec. førtes Gesandterne til Audients paa Kiøbenhavns Slot, ledsagede af 16 Karether; Bor
gerskabet stod under Stadshauptmand Thuresens Befaling op
stilt i to Rækker fra Gesandternes Logi til henimod Slottet,
for at holde Passagen aaben, og de medbragte Foræringer,
blandt hvilke vare kosbart Peltsværk og flere levende Dyr3),
bleve af 150 Personer af den Kongelige Garde baarne og
førte foran dem. — Gesandtskabet forblev her til d. 9. April
1663. Vi ville anføre en Prøve af Mette Rhodes Regning og
de af hende specificerede Summer, der udvise, at dette Ge
sandtskab kostede Kongen den dengang meget betydelige Sum
af 13772 Rigsdaler.
*) 1847 sendtes en en flûte udrustet Fregat til Riga for at hente Meel.
9) En af de medbragte Kameler fødte i April 1663 et Føl. Kongens
Menagerie paa det nuværende Frederiksberg havde ved Gesandternes
Gaver af vilde Dyr erholdt en smuk Tilvæxt. Der indførtes senere
et Reglement for Dyrenes Forpleining og der holdtes en Dyrvogter.
Denne, hvis Navn i 1671 var Matthias Lauritsen, havde at requirere det fornødne Kiød hos Hofslagter Niels O luf sen. Til tvende
Løver var der tilstaaet et Lispund fersk Oxekiød til hver. En
ung Løvinde ankom d. 20 Sept. 1671, den store Løve døde 13. Oct.
Leoparden flk daglig 6 Pd. Kiød, 2 Tigre hver 4 Pd. og en Lux 4 Pd.
Fra 29. Januar 1671 til 26. Apr., da Leoparden døde, leveredes ugentlig
21 Lispund 14 Pd.; fra 26. Apr. til 20. Sept ugentlig 19 Lispund;
fra 20 Septbr. til 13. Oct. ugentlig 23 Lispd. 10 Pd.; endelig fra
13. Oct. til 1. Januar 1672 ugentlig 16 Lispd. 10 Pd , som udgjør 943
Lispd. 12 Pd. à 2 Sk. = 314 Rdl. 3 Mrk. 8 Sk. Fra 1ste Januar 1672
til 3. Nov. er ugentlig leveret 16 Lispd. 10 Pd. à 3 Mrk. pr. Lispd.
hvilket er for 729| Lispd. 364 Rdlr. 3 Mrk. 6 Sk.
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d.

d.

d.
d.
d.

d.

d.

•Anno 1662 den 20. Nouember dl Rydsche AmbaSsedørs paa Hans
Kong). Mayst. allernaadigste Order til mig Indlogeret och om
Aftenen begyndt at Spissis, er udi deris Schuitte sterck 95 Perssoner,
for huer persson Eliter Contracten Om wgen Sex Rlxdaller, ehr
ordinary.................................................................
570 MX. •
• /1
Och dertill tuende Cansely Herremend med deres
tuende Tienere.......................................................
24 — • — • —
Jachob Schrøder ..................................................
6 — • — • —
To foder Marshalch.............................................
12 — • - • —
Viinskencken med Sin Tiener...........................
12 — • — • —
21 Nov. til Hestene ock Dyrene et Less Høe . .
• — 4 — •—
En tønde flaffre a 7 i Tou skepperSalt
a 3 £.......................................................
2 — 1 — 8—
Et Rugbrød.............................................
•
—1—8 —
22.ds. 3 Gester a 2 £ Eliter Contracten ...
1 — • — • —
Et less strøelse 3 $£ 8 /J Et less Høe 4 £
1 — 1 — 8—
En tønde Haffre 7| £ Et Rugbrød 1
8 /3
1 — 3— • —
23.ds. En tønde Haffre 71 % Et Rugbrød 1$ 8 p
1 — 3— • —
24. ds. 4 Gester a 2 Jf . . ....................................
1— 2 — • —
En tønde Haffre 7£ £ et Rugbrød 1 JJ' 8 /S
1 — 3 — • —
25. ds. Hans Exelens Gregorius Borissinitz bekom
En top Socker vog 4ji7a24/J ..
1 — • — 6—
Ebbeler for 1 £ £
................................
• — 1 — 8—
Har.s Exelens Bogdan Iwannowitz Ebbe*
ler for 1J £.............................................
• — 1 — 8En tønde Haffre 7| £ Et Rugbrød 1J $
1— 3 — • —
Eet 3 Toback 2 Rixd., 2 Dossin To*
bakspiber a 8 Sk........................................
2 — 1 — • —
26. ds. En Gest..................................................
• — 2 — • —
Hans Exelens Gregori Borissinitz Et S
Suedtsker a 6
J Æ bruneller a 2
£ 8 ft...........................................................
• — 4—2 —
Ebbeler for 1} £.......................................
■— 1 — 8—
Hans Exelens Bogdan Iwannowitz Ebbe*
ler for...........................................................
• — 1 —
8—
Et S Suedsker 6 ji, 1| i? bruneller
2 ¥ 8 /i......................................................
• - 4—2Et less Høe for 4
Nøder for 8 li
• — 4 — 8—
En tønde Haffre 7|
Et Rugbrød 1 £. 8 /3
1 — 3 — • —
27. ds. Hans Exelens Gregori Borisinitz Ebbeler
for 1 £ 8 /i, Nøder 6 /i.................
.
— 1 — 14 —
Et i? figen 12 p, 1| i? bruneller a 2| £
• — 4 —8 —
Et u Rosiner 12 p, 2 Sitroner a 3 p .
• — 1 — 2—
}
Socker beskøyt a 3 £....................
• — 1 —8 —
hans Exelens Bogdan Iwannowitz Ebbeler
for 1}
Nøder for 6 p....................
• — 1 — 14 —
1} i? Bruneller a 2
8 A ....
• — 1 — 4—
Lateris

646 MX. 5 £
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d. 27. ds.

Fra
—
—
—
—
—
—
—
—

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

Transp.
1 Q Rosiner 12 ß......................... . . .
J Q Socker beskoyt 1}
Et S Man
dell 24 ß..................................................
Hans Exelens Abraham von Natzewitz
Ebbeler for 1
Nødder for 6 ß .
Et & Figen for 12 ß .....
En tønde Haffre for 7|
Et Rugbrød IJ
Fiske til Fuglene i 6 Dage a 1
. .
4 Høns til Maarene 'og Hermelinerne a 14 ß
1 Û Tobak En SX., 2 Dossin Piber a 8 ß

27. Nov. til 4. Dec. om Middagen
4. Dec. til den 11.
—
11. — til den 18.
—
18. — til den 25.
—
25. — til den 1. Januar 1663 .
1. Januar til den 8. —
—
.
8 Januar til den 15. — —
15. —
— d. 22. — —
22 — — d. 29. —
—

....

. .
....
...

Herforuden haffver hans Exelens Bogdan I wan nowitz
antaget en tiener som er bleffuen Spissit fra d. 18.
Dec. 1662 og til den 29. Januar 1663 er 6 Uger a 6 Rix.
Hans Exelens Gregori Borissinitz haffver ocksaa an
taget en Berider Som ehr Spisset fra d. 15. Januar
lill den 29de er 2 Uger a 6 Rixdaler ....

12 ß
12 —
3 —

1
•
3
•
3
1

— 6— 12 — • —
— • —
— 8—
— • —

1
3
4
•
2
9
•
2
2
5

$
—
—
—
—
—
—
—
—

2 ß
4—
7 —
10 6—
12 —
14 —
66—
14 —

6554 ÄX. • ¥

1 /i.

—
—
1 —
1 —
• —
1 —
•
a

652
653
652
646
643
659
673
657
658
657

SX.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

36 - •

12 — . —

6602 SX.
fra d. 29. Januari til den 5te februari stegen til . 7280 —
fra d. 5. februari til d. 12de
—
... . 7948 —
fra d. 12.
til d. 19de
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—......................... . 13458 Iberegnet for 75 faufne Veed a 14 £ som Russerne
den tid offver die halfuer Woren her haffuer Extra
forbrent i deres Badstue til at baade...........................175 —
Noch for huis Gesanterne och deres Folch mig haffver
af Hendet och med sig borttagen foruden det de hellers
haffuer forderffuet och forkommen af Schylderier,
Linnea Kleder och Andet som icke nu Kan angiffues:
2 sulff Skeer.............................................................
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Transport 13637
5
2 sulff vergult Beger paa 35 Lod a 4 | lodet . .
23 - 2 —
2 Doser och 1 fad som haffuer weiget 106 S til 24 /3
26 - 3 —
2 Dossin ock 3 tallerchen effter Vegten 27 S . .
6 - 4 —
1 Skilderi paa en Koberplade med en ebenholt Ramme
20 — • —
3 andere Skilderier stucket til 6 Rdlr. noch 2 skil
derier fra hans Exelens Abraham von Natzewitzes
Kammer...........................................................................
24 - • 1 stoer Speil med en ebenholz Ramme, som er bort
kommen fra hans Exell. Gregori Borissinitz kammer
16 - • —
9 høje stole a 7
hvoraf Russerne flck 3 med sig
og af die andre haffuer de furstskaaren Leret deris
støffuel med at flicke ock derefter treet slet forbrent,
10 — 3 —
er tilsammen.................................................................
8 — • —
Nock 25 Steen Gonfect-skaaler stucket til 28 /J . .
13772

5

2 H
■ —
■ -8—
• —

•—
• —

• —
B —

10/1

Mette Rhode.

Fra d. 3. Juni til d. 6. Juni 1670 blev i Carl van Manders Huus paa Tractement for den hollandske Ambassadeur
de Wit, hans Excellences Frue og hendes Jomfruer, den hol
landske Resident Jochum Jørgensen, Oberstlieutenant Ceremoniemester Speckhahn, Ambassadeurens Kavalerer saa og Hof
junkerne og andre Officerer, samt Kammertienere, Trompetere
Kudske og anden medhavende Suite, ligeledes for Hans Kongl.
Majestæts forordnede Marskalk Gjøe, Jørgen Urne, Christen Lindenov, Hr. Kruse, Hr. Roderigo, Hr. N. Alten, samt Fodermarskalk, Viinskjænk, Kiøkkenskriver, Kokken, Sølvpoppen, Sukker
bageren med deres Folk, Pager, Laquaier, Drabanter, Officerer,
Soldater og adskjelige andre, som opvartede ved Tractementet
sammesteds, forbrugt:
Rhinskviin 6f/s Ahm. 4 Støpf., Franskviin 10 Oxhoved.
10 Støpf., Sect 1 Anker, Viineddike 14 Støpf., Rostocker 01
12 Støpf., Rummeldøefi 3 Tønder, Zerbsterøl 2 Fade 20 Støpf*
Danziger 01 3 Fade.
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Smaastykker.

3.
Om Karmeliter-Kollegiet i Kjebenhavn.
Ved Frederik Krarup.
Hvor omhyggeligt det kjøbenhavnske Karmeliter-Kollegiums Skjæbne end
er bleven behandlet i nyere Tid af Biskop Engelstoft i hans Paulus Eliæ
(N. hist. Tidsskrift, II) og af Dr. Rørdam i Kjøbenhavns Kirker og Klostre
S. 290—97), henstaaer den sidste Deel af dets Historie dog endnu uop
klaret. Ligeledes mangler der bestemtere Efterretninger om Bygningens
Anvendelse, indtil Christoffer Valkendorf skjænkede den til den StudenterBolig, der endnu bærer hans Navn. Som et Vink til Oplysning i disse
Henseender meddeles nedenstaaende Aktstykke; men da Originalen atter
er overstreget i den Kopiebog (Tegn o. a. L., Kladde-Opskriften), hvorfra
det er taget, bliver det foreløbigt endnu kun et Vink.
Ved samme Leilighed skulle vi gjøre opmærksomme paa, at naar det
nuværende Kollegiums Oprindelse dateres fra Gavebrevets Underskrift d.
18/i 1595, har allerede Prof. theol. Holm 1775 godtgjort, at Bygningens
Anvendelse til Studenter-Bolig maatte være ældre (Langebekiana S. 100).
Et bestemt Datum for Stiftelsen,
1589, findes imidlertid angivet efter
Hegelunds Kalendere i Wegeners A. S. Vedel S. 177 Note 2.

Knudh Gyllenstiernn
ffeck sligtt eth breff. Wii Frederiich etc. gidr alle witherligtt att oss elskelige Knudb Gyllenstierne wor mandh, tie
nere och embetzmandh paa wortt slott Kallenborigh haffuer
ladettjberette for oss, att the Carmeliter brødher, szom wore vdj
wor stadh Kiøbenhaffnn, haffue offuergiffuitt och forladett thend
gordh, szom the vdj wore, och giffuettthennom andhersteds hedhen,
saa att szame gordt standher szaa gott szom wordisloss. Thii
haffue wii aff wor sønnderlige gunst och naade saa och for troskab
och willightieneste, szom forne oss elskelige Knudh Gyldenstierne
oss och riigett her till giortt och beuiist haffuer och her effther
trolighenn giøre bewisze maa och schall, vndtt och giffuett och nu
mett thette wortt opnne breff vndhe och giffue forne Knudh
Gyllenstiernn och hanss arffuinge forne goordt mett all forn° gordts
rette egendomm, husze, bygningh, gaards romm och haffuer vdj
szyn lennge och brede, szom then nu forfundhén er, athaffue,
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nydhe, bruge och beholle till euiigh eghendomm, dog szaa att ther
ezom ther ernogerCarmeliterbroder vdi forne gordtt, thaschallfor“®
Knud Pedherszenn stille thennem till fredtz. Fforbywdendes alle
ehuo the helst ere eller were kundhe serdeles wore ffogether embetzmendh och alle andre for“® oss elskelige Knudh Pedhers
zenn och hanss arffuinge her emodt paa forschriffne gordt
hindhre, hindhre ladhe eller vdi noger made forfangh atgiore
vndher wortt hyllest och naade. Giffuitt paa wortt slott Gottorpp
Torsdaghenn nest epther Sancli Valentini martiris dag. Aar
etc. mdxxx.
Dominus rex per se.

4.
Aabningen af Tordenskjolds Ligkiste 1782.
Meddelt af C hr. Bruun.
Originalen til denne Meddelelse findes i ny kgl. Saml. Folio, Nr 743.

Da Major Tordenskiold fra Norge i indeværende Aar 1782
var i Kbhn. blev Torsdagen d. 16 Maji hans Farbroders Ad
miral Peder Tordenskiolds Liig-Kiste efter bemeldte hans
Broder Søns Begiæring aabnet. Den fandtes da at være ud
flyttet af Holmens Kirkes Capel og nedsat i en Begravelse
under Alteret, hvorfra den blev ophidset og sat paa KirkeGulvet, medens Aabningen skeede. Omkring Kisten, som var
giort af Fyrre Bræder i en 6 Kantet Figur uden Udkævling,
fandtes Overtræk af sort Vox-Dug, hvilket var møørt, men
Kisten selv, som var ohngefær af 3/4 Tomes Tykkelse, var
frisk og uforfulnet, saa TømmerSvenden, der var kaldet for at
aabne den, maatte bruge Meisel og Bræk-Hammer for at bryde
Laaget op, som gandske heelt blev aftaget og igien fastslaget.
Liget laae heelt; Ansigtets Træk vare endnu saa kiendelige,
at alle, som saae det, deriblandt Justice Raad Dann, Kirke Værge,
og Kapellanen Hr. Høyer, eenstemmigen yttrede deres Forun
dring over den store Liighed, de fandt imellem Majoren, som
stoed ved Kisten, og hans for 61 Aar siden døde Farbroder.
Man berørde baade hans Hænder og Ansigt, men overalt
fandtes Huden fast og tæt. Han var klædt i hvidt Kattun
med et. langt Stykke hvidt Atlask over Legemet. Aldt, endog
hans Kammerdugs Halsklud og Manchetter, var uforraadnet.
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Et Bidrag til Fredrik ll’.s og den nordiske
Syvårskrigs Historie.
Meddelt af S. Birket Smith,

På en Rejse, som jeg i Sommeren 1871 foretog i Sverig
med offenlig Understøttelse, opholdt jeg mig et Par Uger i
Stockholm, nærmest for at gjøre mig bekjendt med de i det
der værende kongelige Bibliothek opbevarede danske Hånd
skrifter, og af et af disse, et Papirshåndskrift i Kvart fra Fredrik
II.’s Tid (signeret D 51), er det, at de nedenfor aftrykte Efter
retninger ere uddragne. I Molbech’s Beskrivelse af de danske
Håndskrifter i det nævnte Bibliothek (Historisk Tidsskrift
4 Bd. S. 129-66) omtales det pågjældende Håndskrift under
Nr. 15 og betegnes rigtigt som en »Almindelig (og dansk)
Chronologie, fra Verdens Begyndelse til A. 1580.« Det må dog
tilføjes, at Optegnelserne for de ældre Tiders og for Udlandets
Vedkommende ere meget sparsomme, og at de selv for de
danske Forholds Vedkommende først med Begyndelsen af det
16de Århundrede blive noget fyldigere. Mest udførlige ere
dog uden Sammenligning de Efterretninger, der angå Fredrik
ll’.s Regeringstid og især den nordiske Syvårskrig, og disse få
desuden en særlig Værdi ikke blot derved, at det er samtidige
Begivenheder der her omtales, men også derved, at den af de
pågjældende Forfattere, fra hvem næsten alle Optegnelserne
om Syvårskrigen (nemlig til midt i Året 1568), og desuden
nogle enkelte af Meddelelserne om den følgende Tid, hidrøre,
åbenbart har gjort i det mindste noget af Krigen med. At
denne Mand har været af tysk Herkomst, synes at fremgå af
visse Ejendommeligheder ved hans Skrivemåde, og det samme
gjælder vistnok om en anden Forfatter, fra hvem de allerfleste
af de senere Optegnelser i Håndskriftet stamme. I det hele frem
viser Håndskriftet mindst 3 forskjellige Hænder, af hvilke dog
Danske Samlinger 2den Rakke II.

*
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den ene, såvidt erindres, kun kommer til Syne ved Optegnel
serne fra en ældre Tid. Den sidste Dato i Håndskriftet er
29de Juli 1580.
Jeg aftrykker her alt, hvad Håndskriftet indeholder angående
danske Forhold fra Fredrik 11/s Regeringstiltrædelse og så langt
det overhovedet når. Mærkeligt nok fremgår det af en Sam
menligning mellem disse Efterretninger og Tegel’s Erik XIV.,
at Tegel (eller i det mindste hans Udgiver Stiernman) har
kjendt og benyttet Håndskriftet. Jeg skal endnu kun tilføje,
at ved Bestemmelsen af enkelte, mindre let forståelige svenske
Stednavne har Hr. Bibliothekar C. G. S ty ffe i Upsala ydet
mig sin kyndige Hjælp.
1559.

5 Maij. Skede thennd munstering for Choldinge.
16 Maij. Skede thenndt munstering for Nyemynster.
3 Junij. Meldorp vdj Dittmarskenn bleff stormett och wundenn.
[Uden Dato.] Bleff thenndt slagt wundenn for Hedenn, och
bleff Dyettmarsken wundenn.
17 Julij. Kom krigsfolcket wdaff Dittmarsk, och komer her
tog Frederich och the hertpgen (!) aff Holstean till Hytzehoffue.
20 Augu. Bleff koning Frederich thend andenn till Danmarck
Norge kronnet vdj Kiøpnehaffnn vdj Augustj i churfurstens och anndre tydske herris neruerelfie.
1569.

3 lanu.

Døde doctor Petrus Palladius.

1563.

[Uden Dato.] Stodt thenndt selandiske munstering for Rodtskyldt.
18 Feb. Her Stenn Erichsenn, her Gabriell Gyldenstiernn och
Jørgenn Finncke, kong Erich vdj Suerigs sende boudt,
komme thill Kiøpnehaffnn.
12 Martij. Døde Corfitz Wlfeldt i Frederichsborg.
16 Apri. Bleffue the suennske sendebodt forskicket thill Kallennburgk.
18 Apri. Bleffue the første feide breffue forskicket thill kong
Erich vdj Suerig.
4 May. Kong. m?uj. armada , løb først fraa Kiøpnehaffn med
Jacob Brockenhufi och Bette wnder Dragøer.
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30 Maij, pingstag, bleffue 3 konng. maij. skibe tagenn aff
the suendsche wnder Bornholm, och bleff fangenn Jacob
Brockennhuß, Jørgenn Nabell, Lauritz Anndersenn, Albrecht
Becke, Otto Stygsenn.
[Uden Dato.] Konng Frederich lodt bestille och anname vdj
Tysklandt 9 fanne rytter wedt graff Gynther aff Suartzburg
och wed Jørgenn vann Holl, Helmer Münchhausenn wedt
60 fenlin landtz knegte, som bleffue førdt i Danmarck.

Reittmeistere

graff Gynther.
Johann v. der Wisch.
Frantz v. Bulou.
Josue v, Qualen.
Hilmer vann Quernn.

8 Julij (I). Kom graff Gynther och Georg vann Holl thill Kiøpnehaffnn.
24 Junij. Johann von der Wisch kom met sine ryttere till
Kiøpnehaffnn.
4 Julij. Ankom Frantz Bulous ryttere.
5 Julij. Her Peder Skram bleff giort till enn admirald i Øster
Sehe (I).
13 Julij. Kom Erich hertog till Brunsuig och bischop aff
Øxenbriick thill Kiøpneh.
20 Julij. Kon. may. hofffane bleff munstret for Kiøpnehaffn,
och bleff Jacob Broeketorp ritmester, Peder Gyldenstierne
fenrich.
4 Augu. Kong. may. forrøckte fraa Helsingborg till Engelholm
met hofffanenn och krigsfolket.
13 Augu. Her Stenn Erichsenn, her Gabriell Gyldennstiernne
och Jørgen Fincke bleffue forskicket paa Engelenn med
Stenn Rosenspar thill Wardlbierg till konng. maij.
22 Augu. Kon. maij. kom for Elffsborg mett silt krigsfolck.
4 Sept. Elffsborg wundenn aff konng Frederick 2. til Dan
marck.
25 Sept. Komme the fyniske rytter aff Füne til Kiøpne
haffnn.
3 Octo. Komme kong. maij. heste och nogle aff krigsfolcket
til Helsingborg.
11 Octo. Konng. maij. kom fraa Skaane til Kiøpneh.
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6 oc 7 Nouem. Rom kon. maij. skifts armade wdaff Østersøenn
for Kiøpnehaffnn.
9 Nouem. Skede then slagt for Halmstedt, wdj huilckenn tbe
suenske bleffue slagnne och miste theris arckelij och
stoure skytt.
1 Decem. Drog Jørge von Holle wdaff Danmarck tiill Tystlanndt.
16 Decem. Bleff Peder Lycke begraffuen i S. Nicolaj Kircke
i Kiøpnehaffnn.
19 Decem. Eskildt Oxe begraffuit i Kiøpnehaffn.
1564.

26 Martij. Bleff Franntz Brockenhus Kiøpnnehaffns lenn quit,
och Jenns Trudtsenn annamit slottet igenn.
8 Maij. Kon. maij. skibs armada løff først fraa Kiøpnehaffnn,
och kom ild paa Solenn, som Frandtz Brockenhus war
høffuitzmandt paa, och bleffue skenddeligenn brendt wedt
39 personer.
24 Maij. Settede kon. maij. orloffs skibe emeliom Gullandt och
Karlsøe.
30 Maij. Begyntis thet slag i Østersøen wnder Ølandt och
Jomfruenn ymellom the danske, lybske och the suenske,
strax om middagenn ind til natten. Althe Borg oc lybsk
skib bleff skott i senck.
31 Maj. Straxen om morgenen begynte the att skynde igenn
ind til wid tho siett epther middag. Och tha bleff Mars
(Mageløes) wundenn och brendt aff thend lybske admirall,
Engeil, her Frederick Knebell, och aff ett danske och end
eett lybsk skib, Henrich Krähe. Och bleff Jacob Baggj,
suendtz admiral, fangenn och her Arill Trolle.
Mars waer seit for paa skibet met ett forgyltt suerdt och
enn stoer kølle.
Thette efftherschreffnne skiødt oc arckelij munition waer
paa thett skib Mars eller Mageløes:
2 hele karthouffer.
3 thre quarter kartoffuer.
8 halffue karthoffuer.
16 feldt slannger.
3 noth slanger.
14 thre quorther slanger.
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20 halffue slanger. 18 döbelt falckuner.
60 falckunen (I).
24 falckenett.
Summa koberstøcker 168 stycker.
4 eisernn skermbrecbere.
31 Maij. Kong Frederick 2. til Danmarck skibs armada slagt
ordtning, Herloff Trolle admirall.
Fortuna.
Dansche Christoffer.
Christoffer.
Mercurius.
Archa Noæ.
Elephanten.
Løuenn.
Dauit.
Solenn.
Kindtgades.
Falck v. Olborg.
Papegoij.
Jeger.
Engelske Kitze.
lonas.
Lybsk Engell.
Dauit.
Hans Møller.
Hans Grot.
Henrick v. Werle.
Henrick Krage.
Hans Junge.
Bernt Grote.
Hans Skoff.
Morian.
De Heger.
Gryff.
Barenn1).
Normandt.
Geist.
Summarum 30 orloffs skiibe.

31 Maij. Kong Ericks aff Swerigs orloffs skiibe:
Christoffer 200.
Mageløes 450 last.
Eelephant 500 last.
Hercules 200.
Suendtz Herte 300.
Hector paa 340 last.
Grote Pulcken 300.
Sanct Erich 430.
Dansche Herte 150.
Finische Swan 250.
Olde Griff 80.
Engell 220 last.
Dansche Hercules 250. Finske Hougken 80.
1) s: Bjørnen.
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Gyldene Laute 150.
Holmische Rosenn 50.
Rewuelske Krauel 200.
Wiiborgische Barcke 50.
Nothe Jürgen1) 130.
Suendscbe Lilie 50.
Karsten Roden, kraffuel paa 80 last. Wiiborgische Griibe 50.
Westeruiske Barcke 50.
Store Raaboyert 60.
Kalmarske Barcke 50 last.
Lille Boyertt 30.
Elßborgiske Barcke 50.
Losmandtz Pincke 20.
Holländische Barcke 30.
Rosenn v. Wiborg 40.
Nyekiepings Barcke 60.
4 galeier.
Summarum 35 Stecker.
3 Julij. Her Arill Trolle och Jacob Baggj bleffue skibet til
Hammershufl paa Bornnholm fraa skibenne.
14 Julij. Løbe konn. maij. skibs armada fraa Bornholm wnder
Hedefie, Jasmundt, Ny Diiffue wnder Pommeren och søgte
effthe[r] fienndernne.
15 Julij. Toge the suenske 18 kofarthi lybske skib wnder
Bornholm, som komme fraa Naruenn met goudtzet.24 Julij. Kom Peder Huidtfeldt met iij kon. maij. orloffs skibe
och 2 lybsche skibe til flodenn wnder Bornholm fraa Rostock, ther hanndt haffde brendt suendsche skib i Warnemynde.
11, 12 Aug. Slagt wnder Nordoddj widt Ølandt, och bleffue
the suenske slagenn paa flugten med theris skiffs magt.
13 Augustj. Bleff brennt paa Ølanndt.
in Julio (I). Ware keiserens, churfu[r]sternis, førsternis och
andre heris sendebudt i Rostock, att wille forlige kongenn
aff Danmarck, the lybske och kongenn aff Suerig.
14 Augustj. Skede thet slag wnder Ølandt och Jomfrwenn ind
til natten, och om nattenn vdj enn storm løbe woris skib
vdj søenn. Menn Dauit, Moriann, Løuenn bleffue beliggendis wnder Ølandt, och om andenn
16 Augu. dagenn bleffue the tagenn wd aff the suenske, och
wor paa forne schib Arild Wgerup, Peder Daa och Tor
ben Daa.
21 Sept. Løff Fortuna, som war skøt forderffuit, fraa Bornholm
til Kiøpnehaffnn, och bleff Lybsk Chrisstoffer admirall.
*) Vistnok = Sanct-Jürgen.
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22
23
24
Wor kong Frederichs och the Lybskers krigsfolck
25
paa Ølandt och brende.
26
Septem.
13 Octob. Komme kong Fredericks skibs flode wd aff Østersøenn for Kiøpnehaffn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Decemb. Herredag wdj Nyeborg.
Bleff Frandtz Brockenhus forordenerit til enn øffuerste, och
Ebertt Bilde lutenant offuer the danske knegte.
1565.

16 Janua. Soer the danske regement knegte for Halmstedt.
[Uden Dato.] Hertogen aff Pommern haffde theris legater,
Jacob von Citzuitz och Andreas von Borck wdj Sweriige
hufi (!) kong Erich, ther at forhandle om fredt ymellem
Danmarck och Sweriige, dog forgeffuis.
Samme aar war kongen aff Franckrichs legatt, d. Carolus
Danceus, wdj Sweriige at forhandle om fredt, och och forgeffuis.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Aprilis. Ware 900 dansche knegte i Suerige
och brende i Sønderbo.
8, 9, 10 Maij. War thet hele regement dansche knegte i Swerige och brende iiij sogner.
16 Maij. Thet regement knegte och Franndtz Baners fane kom
i Nyby for Wardbierg.
13 Junij. Drog krigsfolcket med rytter och knegte fraa Ward
bierg at wndsette Elffsborg,
til Lugtebro,
til Kongens Bach,
for Elffsborg, och Suensken rømbte til Nyløfl.
Bleff skarmytzelt met the suenske, och droge the suenske
i Suerige.
12 Julij. Døde frw Anna, Frantz Brockenhusfsj.
Laa kon. maij. krigsfolck paa Guldtberg eng wedt Elffsborg.
28, 29 Julij. Brende wij Gamel Bye1) och ett stortt nytt skib
4 mile fraa Nyløs.
Uden Tvivl = Gammel Løse.
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It. hr. Gustaff Vulffsenn[s] gaarde Alwann och Grolanndt.
30 Julij. Skarmythz med Suendskenn wedt Barim1) thend høige
kircke.
6 Augustj. Drog krigsfolcket fraa Elffsborg och komme for
Wardbierg thend 8 Aug.
13, 14 Augustj. Drog krigs folcket fraa Wardbierg til Halmstedt.
23 Augu. Bleff Wardbierg belagert aff kong Erich.
27 Aug. Wardtberg biu stürmet och wunden, och war swendtzske offuerste her Niels Bøy, och Iacobus Henrici marsk.
7 Sept. Bleff hartt skarmytzeldt met the suenske wedt Falckenberg.
12 Sept. Kom kon. maij. och Jørgen v. Holles regement
knechte til Halmstedt.
10 (!) Sep. Komme Swendtzskene for slottet.
15 Sept. Wardtbierg slot bleff styrmet och wundenn aff the
suennske, och fick Carolus de Morney slottet y forwaring.
17 Sept. Røchte kon. maij. krigs folk wd aff Halmstedt imodt
Wardbierg.
23 —
Bleff Wardbierg belagert aff kon. maij. krigs folck,
dog forgeffuis.
6 Octob. Kom kon. maij. groff skøtt for Wardbierg.
16 Octo. Kom thet store skytt thill skibs igenn.
18 Octob. Droge krigs folcket fra Wardbierg egen.
20 Octob. Skede thet slag ij mile fraa Falckennbierg paa
Agsdornnmarcket vdj Farridtz2) herit vdj Kin kircke sogenn,
och bleff slagen aff the svendtzske adell her Ehrich Gyldenstern, Knudt Hagensen, Claus Stensen, Hans Persen,
Sten Ehricksen, Ehrick Knudsen, och bleffue fangen tiil
Danmarck her Claus Akessen, Jacob Tuue och 3 rittmester.
Aff the danske bleffue fangne Eyler Krafse, Jerge (!)
Wlstandt, Christoffer Vhrne, Henning Ternow, rittmester,
och mange aff adelen bleff slagen.
Kongen y Danmarck fick seyerwinning och øffuerhandt,
och bleffue paa walsteden døde offuer 5000 mandt.

x) Måske Bergjum i Wätle Herred. *) o: F a ur ås.
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Daniel Rantzow
|
Frantz Brockenhus | danske offi,enterlacob Henricksen swendtzske feldt offuerster.
28 Octob. Droge kon. maij. krigs folck fraa walstedenn til
Falckennbierg.
31 Octob. Til Halmstedt.
1566.

8 Janu. Bleff fru Anna, Frantz Brockenhusps] begraffuenn i
Querndrop kircke.
29 Janu. Bleffue indtførtt wdj Stockholm tiil een triumph nogle
afl the danske fanger: Christoffer herre von Dona, Jorgen
Wlffstandt, Christoffer Vhrne, Eyler Kraffse, Henning Ternow, Niels Tot, Hans Skougardt, Niels Skeell, Coruitz Lauritzsen.
30 Janu. Kom her Vlrich Behrs rytter thill Rottskilde.
5 Febru. Her Vlrich Beers rytter munstrit och droge fraa
Rottskilde til Helsingøer och Skaanne.
11 April. Frantz von der Kettenburg, rittmester, kom mett
rytter och faner till Kiøpnehaffnn, som wore rømbt fraa
kong. aff Sweriig. Jsenhudt fenricht.
3 lulij. Kong, till Danmarcks krigsfolck drager fraa Halmstedt
till Hedinge1).
4 — Til Agsdorn.
6 — Jndt y Sweriige, till Alse2) kircke och Edersø paa For
lunde marckett.
9 — Till Oddense kircke.
10 — Brendis Rysserop, Oluff Ericksens gaardt, Angerade,
her Gustauff Ollufs gaardt, Torßtorpf, Peder Karßens gaardt.
11 lulij. Brendis Torp
|
Emmesali ^er ^ustauf Olluffsens gaarde.

It. Swanshals och Lymmert, Niels Rybbings gaarde.
13 lulij. Brendis Boesundt, liden kiøpstedt.
14 — Till Blysberg.
15 — Bleff affbrendt Orholm, kongens gaardt.
It. Fallekiøping kiøpstedt.
16 —
Till Skara kiøpstedt; ther laa kongen aff Sueriigs
artillery rustung.
’) Skal vistnok være: Gedinge.

*) o: Elfsered.
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17 —
Bleflf skarmützelldt.
18 —
Droge iij geswader rytter fraa Skara till LOdekøbing,
enn kiøpstedt, och thaa sette Swendtzsken selfT yldt paa
byenn.
21 —
Bleff senckt wdj wandt wedt Skara wedt 6000 lod
eller kugell, stour och smaa.
23 —
Bleff Skara brendt och toge mett oß iij fiiermørser
och xj feldtstøcker, som fandtz y Skara och vdenn for
Skara paa weyenn.
— —
Drog krigsfolckett till Ludekiøbing, som liger wedt
thet wandt Wenner.
24 —
Her Jørgenn Lyckes søn, Hans Løcke, bleff begraffuenn.
26 —
Fraa Lydekiøping offuer Trauebroe.
27 —
Falle Swendtzskene wdj wortt leger wdj Leruen. Døde
Martenn Krabbe.
28 lulij, Panthaleon daug, stodt eenn hardt skermüdtz wdj skoffuen wedt Leruen, saa att wy motte wyge till bage ygen.
It. Anders Skinckell, Pauli Skinkel søn, bleff fangen.
NB. Samme daug forgicks konn. mats, skybe wnder Gullandt.
1 Augus. Fraa Leruen till Mallentorp, her Niels Ribbings
gaardt.
2 —
Till Herskebroe.
3 —
Offuer Giultropper1) broe.
6 —
Bleff skarmützeldt mett the swendtzske, och bleffue
the suendtzske slagen paa flugtenn.
7 —
Scantzenn2) ophuggede och skarmütze woris wogenn.
18 —
Kom konn. mais. krigsfolck paa Guldt Berg enge
for Elffsborg.
20 —
Bleff her Karli de Murney och Jacob Henricksen
fangen och Jost Swendtsen, riittmester, y hiel skott wedt
Nyløfie.
14 Octob. Faldt konn. maij. krigsfolck wdj thet swendtzske
leyer, sloge thennom paa flugten och blünderde theris
leger; wedt een bye mett naffn Huso bleff een swendtzsk
riittmester Märten Norman och wedt iiijct swendtzske yhiel
skott.
Och miste wy paa woriis syde Thommes Holst
*) 9: Hjultorp. *) Swentiaken?
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quartermester, Keye won (!) Alleueldt rittmestere leuttenandt, Morten Wext, N. Schacht.
Menn Jørgenn Rudtz faane wille icke frem.
16
—
Kom krigsfolckett for Elsßborg ygen.
19
—
Drog konn. maij. krigsfolck fra Elsborg och neder
till Hallandt och Skona (I).
1567.

Wdj thette aar gaff adelen her y Danmarck skatt aff
theris egiitt goudtz.
Februar. 9. Erich Podebusk, Peder Tott och Hening Gøye haffde
brølluppett paa Kiøpnehaffnn slott.
— 15. Kom Johan Fryß och Peder Oxe paa Kiøpnehaffnn
slott ygien, och her Magnus Gyldenstern motte
ther fraa och neder y byen.
Marti. 11. Bleff Biørn Kaaß, Biørn Anderssen och Ebert Byide
wdt koren till riigens raadt.
Maius. 12. Kong. maij. afferdigte till att wndtsette Aggerhuus,
som Swendtzsken haffde belagtt:
1. Nachtigall. Ther paa war Frantz Brokenhuus, oberster, Knud Stensen, skyffs høffuitzmand, Oluff Kallyps, Christen Lange, Jørgen
van Minden, profoß, Reymer Sested, Daniel och
Peder Glasenop, Peder Garleben.
2. Suan en. Ther paa wor Biørn Kaaß, Otto Galskytt, skyffs høffuidtzmandt.
3. Jonas. Ther paa Christenn Munck, profiandt
mester, Jørgen Pusk, skybs høffuidtzmand.
4. Elßborg Pincke. Ther paa war Plock von
Münster skybs høffuidtzmand.
5. Haffrwen. Ther paa war Lauritz Nørby schyffs
høffuidtzmand.
Jtem Duffuen, Gumphønen och 19 andre stoure och
smaa skybe ochkreyr skudermett krigsfolck ochfytalie.
Och war wdj forskreffne skybe:
1. Valenntin Mansteins fenlein knegte.
2. Hanns Kreützmandtz fenlinn.
3. Peder Gardelebens fenlein.
4. Casper Tobings fenlein.
5. Tym Appelgardlz fenlein.

Ianuar.

13*
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—

17.

—

18.

-

19.

—

21.

—

23.

lunius. 3.

6. Casper wth der Marcks fenlein knegte.
Kom konn. maij. skyfl’s flode och krigsfolck wnder
Aggerßhuus.
Pyngsten att morgen wedt 3 siett blefT krigsfolckett
sett paa landett wnder Eggebergett, och epther langt
skarmützell motte wort kriigsfolck wyge till bage
ygen, och miste wy offuer 200 mand, som bleffue
slagne och drucknede.
Samme dag bleff Tym Abbelgordt skiøtt. Tilkom
mendis nacht blefif krigsfolcket ført afif skybet, och
rett wnder slottet ymellom slottet och the swendtzske skantzer. Pingstafiften fick Swentzsken sitt storre
skiøtt først wdj sitt leger, och straxen om Man
dag beskødt hånd slottett och’ skødt thennom paa
slottet wergeløst.
Kom Erick Munck wnder slottet mett een galer paa
44 remer, item Jens Perßenn till Bro, admiral, met
4 ørlings skybe, 8 skerbode och k'nogle skuder;
ther paa wäre 5 fenlein norske skytter och knegtte.
Giørde konn. mais. krisfolck een indfaldt y the
swendtzske skantzer och sluge thennom paa flugten.
Sammedag brente the swendtzske broerne afif mett
Opslo bye, saa møgit som wbrent war, och røgte afif
leygeret met sitt krigsfolck och paa weyen att
Sweriige, och paa afif toget blefif Niels Bertelsenn,
swendtzske commissarius, yhielskott, och enn swendtz
ske herremandt, Gustaufif Hansen, fangenn.
Epfftherskreffnne skyøtt hafifde the swendtzske for
Aggershuus:
Thre threquartier kartouer.
Thre halfifue kartouer.
Tho halfifue slanger.
2 dubbeldt falckenedt.
1 encken fa[l]ckenedt.
10 falckuner.
5000 kugeell eller lod.
x lester slange krudt.
v thønder kiørn krudt.
Drog konn. maij. krisfolck wed 600 mand fraa
Opslo ygennom Slotz Mögen sogn offuer Nyttesundt
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till Trøgstadt y Jessenn1), offuer Skoe Mog till
Eydtz woldt och offuer Eydtzwoldt sundt, syden
offuer Mogskouff2) ygennom Wygen paa Hedmarcken ygennom Bøgdenn och till Hammer.
—
6. Lodt F[r]andtz Brockennhuus bode prester, fogder och
meninge almue swerge konn. mais. till Dannemarck
ygen, som tilforn haffde sourett kongen aff Sweriigs kriigsfolck.
Wesselsundt skyller Norge fraa Sweriige.
— 12. Kom krigsfolckett fraa Hammer till Opslaa mett 2
halffue slanger, 9000 lodt och nogett andett skiøtt,
som wor sprengdt och bleff tagett fraa the swendtzske wdj afftogett.
— 18. Konn. maij. krigsfolck gick till skybs for Opslo och
kommer wnder Giiederøen och giorde een indfaldt
paa landett wedt Wardtberg, ther fraa till skybs
ygen, och komme for Kiøpnehaffnn then 5 Julij.
Augustj.
— 12. Bleff Ebert Bilde, admiral, begraffuen wdj Kiøpne
haffnn.
— 17. Bleff Peder Oxe tiill hoffmester och Frantzs Brockenhuß tiill rigens marschalck forordinertt aff kon.
mays. wdj Kiøpnehaffnn.
Septem. 14. Stodt Peder Oxiß brølup paa Walløe met fru Mette
Rosenspars.
Octob. 20. Røckte konn. maij. krigsfolck, rytter och knechte
op fraa Halmstedt till Dragerødturop, Skrabelsbro 8),
Kyllebro, Nysserødt, Wilstabroe, Gysleuedt tiill blockhußitt, Orett4), Boseerbe5), Beueritt.
— 31. Bleff blockhußett paa Giedenicker foroffrit och om
nattenn for Dommebro.
Naffnn paa the rittmester paa thoogett offuer Holleweienn:
Hack Holgerßenn, huidt och rødt.
Renfane, rødt.
Kyenfane.
*) □: Jessum. *) o: Morskoug.
•) Vistnok = Bosarp.

•) o: Skrabelsbo.

*) o: Öreryd.
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Forwartenn1).
Hack Holgerßen, huidt och rødt.
Moritz Podibusk, huide fane met j røtt korß.
Peder Gyldenstiern, rødt, huide och gule fane.
Frandtz Banner, rødt och guldt j skaffdt wiße.
Fridtz Capeil, røde.
Jahann von Allen, grøndt och huidt.
Hendrick Platteß fane.
Nouemb. 1. Bleff Jenekiøping brendt y Wester Jüdtlandt.
—
5. Jgienom blockhußett paa Werpeweyenn, Gißlebo2),
Skersta, Opgrena.
—
7. Bleffue nogle suendtske, tysk ochskodtzsch ryterslagne, och skottisch capetein, Willum Kahun, fangenn.
—
9. Paa weyen offuer Westerholleweyenn, och
— 10,11. bleffue offuerijct affrustwogne ophugne ochplundert.
Same tiidt bleff enn suendtz rittmester, Suendt
Anderßenn, fangen.
— 12. Offuer Holleweyenn till 0ße8) och Sem4).
— 13. Till Aluasta closter.
— 14. Bleff Wattsten brendt.
—
17. Bleffue the suendtsche slagenn paa flugdt, och
foroffrede kong Erick gulle hoffane och en andre
suensche fane; same dag bleff fangenn Erick Hendricksen, kong affSuerigis feldt marschalck, Peder
Oulßen, luttenandt, it. enn quartermester.
— 20. Bleff Lynkiøping brendt.
— 24. Bleff Mechell Gynge met Suendt Eskilßen och 28
personer afferdigett medt breffue tiill kon. mays.
tiill Dannemarck.
Decemb. 3. N'ykiøping5) bleff brendt.
—
4. Suerkiøping bleff brendt.
—
5. Skede ett hårdt skarmüsell y Aßwatenn skoug.
—
6. Tiill Lynkiøping igienn till woriß throß och wogenn.
—
7. Suenschenn slog nogle aff woris wagdt och andett
folck wdenn for woris leger.
—
9. Komme vy till Vretta closter.
J) Måske Skrivfejl for: Forwacten. 2) o: G isse bo. 3) o: Ös jö eller
Ödeshög. 4) □: Swem. &) Er uden Tvivl en Fejlskrift for: NorkløPing.
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—

—
—

—

—

—

il. Bleff hårdt skarmüß wdenn for the suensche therris
leger.
16. Korne kriigsfoickett tiill Skening och bleffue ther
belegendis tiill thendt 24 Januarij 68.
17. Bleffue the suenske slagen paa flugdt och en suendtz
riittmester Nelß Tuerßen ophengdt, fordj hånd førde
itt danske feldttegen.
22. Bleffue the suenske slagenn vdj therris feldtleger1)
wdj Norby.
27. Bleffue nogle suendtzsche slagen wdenn for Watt
stenn och foroffrede offuer jct heste.
29. Ware krigsfolckenett (!) wdj thet suendtzsche leger
for Motall.

1568.

Janua. 5. Bleffue the suendtzske Skotter slagen paa flugdt.
— 8. Bleffue the suendtzske tyske rytter slagenn paa flugdt,
och Frandtz Mandeslouff fangenn.
— 9. Bleff Wattstenn ater igien brendt.
_ 14. Bleff slagenn offuer 600 aff the suensche wdj ther
ris egen leger wdj Norby; same tiidt bleff fangen
Jon Karßon, ambtmand paa Calmer, Euert Fiirhacke.
It. bleff løst aff woris egen fanger 120 personer.
It. foroffueredt 4 drey quartier slanger2) och 4
andre støcke for 4 hiule och enn liden fiiermøser.
Noch bleff fangen same tidt Herman Bylefeldt.
— 16. Bleff atter the suendtsche theris leger affbrendt och
slagen paa flugdt wedt Mottall.
— 22. Bleff kon. maij. hoffane stallen fraa her Hogenscbyldts Bylcken tiener, Eskill Jonßen.
— 24. Røckte kon. maij. krigßfolck op fraa Skeninge ymodt
Øster Holleweienn.
— 25. Drog kon. maij. krisfolck offuer Øster Hollweienn
och offuer isen, som kaliis Som.
— 26. Tiill Seby.
— 31. Berge.
Februarij. 1. Fraa Berge drog konn. maij. krisfolck till Egefiø,
Ryfiø, och wdj Hagnis3) ryde skoug bleffe worris
l) Håndskriftet har: feldtleger. 9)Håndskriftet har: slagenn. *) o: Hägganäs.
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—

—

—
—

Martij.

rustwogne blundrede, it. Frandtz Banners fane tagen.
Claus Rostdorff, Christenn Sandtzbierg, Lauritz Magnußen och Mortenn Berger yhiel skiødt.
6. Bleff her Hogenskyldt Bylcke och Stenn Banner
fangenn aff Christoffer K[r]abbens drenge wedt
Myrefiø, it. Brems (?) Baggj och Anders Gryß
fangenn.
8. Bleff enn suensche rittmester Søffrenn Nielsen
offuer hertug Magnusens (1) fane wdj ett skarmützellett (!) fangenn.
13. Kom kon. maij. till Traradt1) och till Skona igienn.
27, 28, 29. Brenthe the suenske wdj Gynherritt, Willandtz herridt.
Regementett bleff belegendis wdj Engelholm.
14. Warre 7 fane rytter och 500 skytter aff the suendtzske wnder for Engelholm, dog forgieffuis.

Junius.
[Uden Dato].

Forrøckte kon. maij. krisfolck thedt regemendt
knegte fraa Engelholm och till Barßebeck.
Oetobsr. 13. Korne her Jørgenn Ericksenn till Fuglewig och her
Thure Bylcke till Sollestaa2), suensche sende
budt, fra Suerrige till Halmstedt.
Nouemb. 19. Kom ken. mat. breff vp till Frantz Brockenhuß
och regementt knechte om stilstandt och fredt widt
Wardtbierg, dog forgieffuis.
1569.

[Uden Dato.] Koning Friderich thendt anden stifftede i thette
aar 1569 fritt gotz och renntte till 100 studenters
vnderholding vdj Kiøpnehaffns vniuersitett.
Maij. 15. Døde Johannes Albertius, doctor.
Octob. 12. Wardtbierg belagert.
Kom kon. matt. krigsfolck for Wardtbierg.
Nouemb. 1. Forgangen natt bleff Frantz Brokenhus skiøtt
vnder slottet aller helgen afften.
— 13. Bleff Wardtbierg beschøtt Sanct Martens daug.
Och bleff Daniell Rantzow, feltøberster, ihiellschøtt
Sanct Mortens daug.
’) o: Traharyd. *) 9: Salsta.

201

—

Wardtbierg vpgiffuet och wundenn.
14. Døde Franntz Brockenhus vdi Halmstett.

1570.

Kom Johan Frises Lig vdj Kiøpnehaffn.

Decemb. 18.
1571.

Aprilis. 18.

Bleff Hendrick Friß begraffuet.

1572.

Hertug Augustus, churfurst, kom till Kiøpnehaffn.
Hertug Hans den ældere och hertug Hans thendt jun
gere korne till Kiøpnehaffnn.
— 20. Kong. mais. beilager.
— 21. Dronningens Sophies krøninng.
September. 5. Bleff kon. matt, breffue lest paa Kiøpnehaffnns
raadthus om thendt mønntt, som bleff omsett her
rigett.
Julij. 18.
— 19.

1573.

Augustj. 24. Elisabetha filia primo genita Coldingi.
Septem. 2. Oluff Mouritzen begraffuitt vdj Ringstedt.
1574.

Decemb. 12.

Anna, filia secunda,

nata Scanderburgi.

1576.

Jn Junio.

War kon. maij. wdj landt Mechelnborgh huß (!)
hertug Vlrichen. Bleff doctor Knoppert ihielslagenn
wedt Loffuen wdj Brabandt.
Nouemb. 23. Bleff først holdena thieniste wdj Wor Fru Kiercke
om Fredagen epther her rentemesters tillhielp och
kon. maij. breffs lydelße.

1577.

Januarij. 23. Kong Frederich thendt andenn lod drage then
stoure sten op aff stranden paa Lappen och op paa
landett wedt Helsingør, oc liger nu wnder Kroneburg
slott.
Martij. 21. Bleff andtuordett doctor Brincken, Jørgen Swaben,
Nicheil Druckenbradt 2253121/s daller j ort adt føre
wdt till Magdeburgk och bethale hertug Augustus,
curfursten till Sachsen, hoffuidt summa och eett
halfft aars rente.
Apprilis. 12. Christianus1) filius primus natus Fridericeburgi.
l) Over Navnet er skrevet et 4-Tal.
Danske Samlinger.

Anden Række.

II.
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Junij. 2.

Trinitatis Søndag bleff then wnge prindtz Christian
døbt y Kiøpnehaffn.

1578.

Bleffue the stull stade forwegslett wdj Wor Fru
Kircke y Kiøpnehaffn, saa adt mendene staar paa
then ene side och quindfolcken paa then anden side
epther her rentemesters Christoffer Walckendorff
beffaling.
Junij. 25. Korn saaliige kong Christians 3. liig offuer belthen
och skulle till Roskylde.

Janua. 26.

1579.

Carolus, hertog wdj Syndermanne landt y Sweriige,
kom aff Sweriige tiil Kiøpnehaffn.
29 Martij. Hertog Carl drog fraa Kiøpnehaffn och paa weyen
tiil Tystlandt.
Maius. [Uden Dato.] Komme the ryske sendige boudt tiil Kiøpnehaffn, Alexsei Gregorius Dauidof, offuerster gesandt,
Timofei (!) Piøttrof, secretarius. Jtem hoff junckers:
luan Alexseis Dauidof, offuerstes gesanders søn, Andrei
Tattianin, lacob Sagosky. Willum tolck.
Septemb. [Uden Dato.] Finge forsk, ryske sendige boudt theris
affskeedt och droge fraa Kiøpnehaffn Aorten dage
for Michelis, som wäre ankomne wdj Maio wdj
thet aar.
— 29. Sanct Michelis afften wnder Bornholm forgicks ther aff
kongen y Danmarcks skybe Nattergallen, Grybben och
Sanct Peder, som skulle haffue werit tiil Liifflandt mett
krigsfolck och munition, och drucknede samme tiidt
Vincentz Juli, Fritz von Werden, Frederich Grott.

Martij. 27.

1580.

28 Martij. Peder Byldes liig bleff ført aff Kiøpnehaffn tiil Wallø.
1 May. Hertug Hans then elder, hertog Adolff och hertog
Hans then jüngere komme indt tiil Othensøø.
3 May. Skede then hyldiinge waff the hertoger aff Holsten,
hertog Hans then eldere, hertog Adolff och hertog
Hans then jüngere tiil kong Frederich then anden
och Danmarckis raadt, som wäre Niels Kaaß, cantzler, Peder Gyldenstern, rygis marskalck, Peder Munck,
admirall, her Jorgen Lycke, Jorgen Bosenkrantz,
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Biorn Kaaß, Biørn Anderssen, Jorgen Marswin, Eyller Grubbe, rygis cantzler, Hans Skowgardt, Axel
Wiffert, Christoffer Valckendorff, renthemester, Sten
Brahde, Jorgen Skram, Mandrup Paßbierg.
Lehnit aff hertugdom Sleßwigk. It. Femmern, som
wäre 2 faner; then tredie fane war bludtfanen.
Kong Frederich 2. orloff’s skybe, som waare wdj Ostsøøn wdj
thette aar och løbe fraa Kiøpneh. then 8 Maij
Jorgen Daa, admiral.
190. Swendtzske Jomfrw.
Christen Munck.
205. Josua.
Erich
Munck.
130. Krabatten.
Alexander Durian1).
106. Dragen.
Matz Apelrodt.
64. Danske Wildtmandt.
Jon Nielsen.
54. Suallen.
Erich Gierdtsen.
54. Strudtzen.
Lauritz Kruse.
46. Gabriel.
Hendrick Stien.
28. En kysser-) Jomfru.
Jens Boilzen.
23. Sanct Mårten.
Galey.
Johan Hay.
58. Abraham.
Peter Fryß.
54. Isaac.
Gielleberg Jung.
58. lacob.
Carolus Demons.
52. Dauid.
Normandt de la Nouete
Salamon.
Jacob Høyer.
51. Frantz galley.
54. Dansk galley.
Claus Tønnissen.
54. Norsk galley.
Iunij . Kong Frederichs then anden af thet naffn
freülin Augusta bliiffuer døpt y Coldinge, offuerwereodis theße epffther skreffne herrer och førstinner:

*) o: Durham.
’) Skal uden Tvivl være Enkhuaer, det er: fra Byen Enkhuyzen i Holland.
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1. Kong. may1).
11.
2. Drogningen.
3. Marcgraff v. Anß-12.
bach.
13.
4. Marggraf v. Anßbagckfs] gemal. 14.
5. VngehertogHans.
6. Bispen aff Haltz(!) 15.
16.
gesanthe.
7. Schenckeren.
8. Graff von Olden- 17.
burg.
9. Graff v. Olden-18.
burgs gemahel.
10. Schenckeren.
19.

’

91

91 ’ LI * 81 ’ 61 ’ OS

Graff von Glig- 20. Graff Philip von
mer2).
der Lip.
Schenckeren.
21. Skenckere.
Graff von Dip- 22. Her v. Hedeckers
gemahel.
holldt.
Marggraff von 23. Her vonHedecker.
Baden.
24. [Skenckere?].
25. Hertog ErnstLudtSkenckeren.
vigs gesanthe.
Frantzøsische
gesant.
26. Churfurst aff
Graf von MymBrandenburgsgepelgardt.
santhe.
Hertog Hans Fre-27. Hertog Bernim aff
Pommern.
derichs gesant.
Skenckeren.
28. BiskopvonBremen.

[Uden Dato]. Adelen wdj Selandt war forsamblett wdj Kingstedt ther att besegle breffuene och stadtfeste then
wnge herre Christian then fierde att were printz
wdj Danmarck. Gudt giiffue tiil lycke, amen.
18 Julij. Døde Hans Skowgardt paa Helsingborg.
29 lulij. Kong Frederichs 2. orloffs skybe, nogle aff the stourste, kom wdaff Østsøøe for Kiøpneh.:
Swentzske Jomfrw.
x) I Originalen ere vedkommendes Navne skrevne ved deres Pladser ved
Bordet. For Nemheds Skyld har jeg betegnet Pladserne med Tal og
sætter Navnene udenfor.
’) Læsningen af de to næstsidste Bogstaver er næppe ganske sikker.
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losua.
Krabaten.
Dragen.
Danske Wildtmand.
En kyser1) Jomfrw.
Sanct Marten.
Frantz galley, som bleb (!) beligendis paa stromen.
Och komme samme tiidt tiil Kiopneh. Moscowitterens sendige
boudt medt naffn:
Fioder Paathiomkin.
Affanasei (!) Demitrouis Resanof.
The andre kong. may. skybbe bleffue wdj Ost Sooen.
Se S. 203 Anm. 2.
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Nogle Bidrag til Frederik Breve af Danneslgold-Samso»
Historie.
Meddelte af Karl Theisen.

Frederik Greve af Danneskjold-Samsø (født 1ste Novbr.
1703, død 18de Juli 1770) blev i Nvbr. 1735 udnævnt til Over
sekretær ved Søetatens Krigskancelli og Aaret efter til Marinens
Intendant, hvorved hele dennes Bestyrelse lagdes i hans Hæn
der. Ved Kristian VI.s Død fik han sin Afsked og levede som
Privatmand i Størstedelen af Frederik V.s Regjering, naar und
tages, at han 1760—1764 beklædte Posten som Overhovmester
ved Sorø Akademi. Under Kristian VII kaldtes Danneskjold
atter til Virksomhed i Statens Tjeneste, idet han i August 1766
fik Sæde i Ministeriet og udnævntes til Surintendant for Ma
rinen; men fjorten Maaneder efter afskedigedes han i Unaade
og forvistes fra Kjøbenbavn til sit Gods Marselisborg, hvor han op
holdt sig til sin Død. Saasnart han var død, indfandt Borgmesteren
i Aarhus og en derboende Søofficer sig i hans Hjem og beslag
lagde ifølge en af dem fremlagt Ordre fra Admiralitetet alle de
af Danneskjolds Papirer, der vedkom offentlige Anliggender.
Danneskjold efterlod sig en Datter, Frederikke Luise Charlotte,
der døde 1821, og som tilbragte sine sidste Leveaar i Huset
hos Konferentsraad Lehmann, Faderen til Orla Lehmann*).
Enkelte af Danneskjolds Papirer, der enten vare undgaaede
Opmærksomheden ved Beslaglæggelsen eller ansete for uskade
lige, opbevaredes af Datteren og have efter hendes Død været
i den Lehmannske Families Eje. Fra Konferentsraad Lehmann
gik de i Arv til hans Søn Orla Lehmann, og ved dennes Død
ere de tilfældigvis komne i min Besiddelse. Det er disse faa
*) Orla Lehmanns efterladte Skrifter. I. Side 11.
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Rester af Danneskjolds efterladte Papirer, der her meddeles
Offentligheden. De under Nr. 29 meddelte Bidrag til Danne
skjolds Historie fremtræde som berigtigende eller udfyldende
Anmærkninger til Treschows Biografi af Danneskjold, og til
denne Bog sigte derfor de anførte Pagina. De ere skrevne af
en ukjendt Haand paa gjennemslaaet stemplet Papir fra 1809
og 1811 og høre altsaa ikke som de øvrige Bidrag med til
Danneskjolds efterladte Papirer; men da de have været i hans
Datters Værge og saaledes maa antages at skrive sig fra en
med Familiens Forhold bekjendt Personlighed, har jeg dog
holdt for, at ogsaa de kunde fortjene at offentliggjøres. Ori
ginalerne, der for Fremtiden ville blive opbevarede i Universitetsbibliotheket, ere i Gjengivelsen nøjagtigt fulgte baade med
Hensyn til Orthografi og Interpunktion.

1.
Wir haben uns nicht wenig gewundert durch seinen canal,
daß verantwortungs schreiben von Mossin1) zu bekommen, da
es Jhm ja gahr nichts angeht, Er auch für keinen richter in
solchen Sachen anzunehmen ist, wir begreiffen nicht, warum
Er sich nicht, als chef vom Holm zur Holms Kirche hält, aber
weil Mossin sein lieber beicht vater und guhter freund ist, so
wollen wir es dieses mahl so in gnaden übersehen, (in Hoff
nung er werde nicht wieder kommen,) daß Er sich in geistli
chen Sachen mischt, Er wird unsere decision die wir ertheilet
’) Mossin var en af de ivrigste Forsvarere for den gamle lutherske Ortho
doxi i Modsætning til den under Kristian VI stærkt udbredte Pietisme.
Som Præst ved Trinitatis Kirke havde han en Strid med den tydske
Hofpræst Professor Reusz, hvem han 1734 anklagede for falske Lær
domme. Senere optraadte Mossin, der imidlertid var forflyttet som
Sognepræst til Nikolaj Kirke, imod sine to egne Kateketer Balslev og
Rehling, som han beskyldte for at udbrede falske og djævelske Lær
domme. Mossin blev i den Anledning dømt til en Mulkt af 350 Rdl. og
til at have sit Embede forbrudt (8 Marts 1738). Som det fremgaar af
Kongens Brev, har Danneskjold overrakt Kongen en Skrivelse fra Mos
sin, der maa have været af polemisk Indhold, da Kongen i den Anled
ning viser ham temmelig skarpt tilrette. Mossins Skrivelse kan næppe
have vedrørt Sagen mod Kateketerne; idetmindste anklagede han dem
først offentligt d. 4 August 1737.
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haben, nicht gesehen viel weniger gelesen haben, wie wohl
Sie gedruckt ist.
Non Sutor Ultra Crepida.
daß die Fregatte blaa Heyer glücklich zu hause kommen ist,
ist uns lieb zu hören, man sagt daß das Chinesische schiff
im Sunde ankommen ist, ist dieses wahr so darf kein schiff
weiter außgerüstet werden.
Friedensbourg d* 18 Aug. a. 1736.
Christian R.
2.
Daß Er nicht wohl ist thut uns leyd wir wünschen daß es
bald sich möge bessern, dabey freüet uns daß Er sich endlich
einmahl will in acht nehmen und bedencken daß Er ein mensch
ist der wen Er sich tod arbeitet uns einen schlechten dienst
damit thut, aber wie geht Er doch mit sich selber um daß Er
sich so verkältet.
Friederichsberg d. 13. Dec. a. 1736.
Christian R.
3.
Daß Er heüte nicht hat können herauß kommen beklagen
wir weil Er übel ist gewesen. Er thut übrigens wohl daß Er
sich im acht nimbt, es ist uns bange wen wir hören daß Er
übel’ ist Gott lasse uns bald hören daß Er sich besser be
findet die papieren folgen himit zurück und ist daß Pro me
moria beantwortet.
Friederichsburg d. 6. Aug. a. 1738.
Christian R.
4.
Er hat uns letzt wie wir bey Jhm wahren gesagt daß der
Leütnant Norden1) zu hausse gekommen, und wir hören von

x) Norden (født i Gliickstadt 1708), ^bekjendt som Rejsende, Kunstner og
Forfatter, blev 1732 Løjtnant i Søetaten og foretog sig paa offentlig
Bekostning en Rejse i Europa for af. studere Skibsbygningskunsten. 1
Italien traf han en fransk Lykkeridder, en Grev d’Esneval, i hvis Selskab
han derefter besøgte Ægypten, hvortil Danneskjold skaffede harn kon
gelig Understøttelse. Hans Rejse er skildret i et af ham selv forfattet
Pragtværk, der dog først udkom efter hans Død. Efter at Norden i
Dcbr. 1738 var vendt tilbage til Danmark, skaffede Danneskjold ham
Tilladelse til at gaa i engelsk Tjeneste, og han deltog i Søkrigen mod
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andern leüten daß Er viele couriositeten von Zeichnungen mit
gebracht, und selbige Jhnen in der stadt gewiesen, da es uns
aber unser geld gekostet so wolten wir doch gerne solches auch
sehen, wir hoffen daß es mit seinem fuß noch wird in der
besserung sein, unser catharr hält etwaß lange an und ist nun
ein schnuppen auch noch dazu kommen, die medici wollen uns
nicht erlauben so lange der schnuppen währt in die lüft zu
kommen, wir hätten heüte sonst gerne wollen außfahren im
zugemachten wagen wohl eingepackt um uns allgemählich an
die lüft zu gewöhnen aber es ist uns abgeschlagen, welches
wir nur melden weil die schiffe so auf dem stabel stehen künf
tigen donnerstag zum ablauffen schon fertig werden.
Friederichsberg d. 16. Dec. a. 1738.
Christian R.
5.
Sein schreiben habe heüte abend beym essen wohl erhal
ten, und darauß mit vergnügen ersehen daß das wasser in der
docke1) biß auf 3 fuß außgepompet ist, wie gerne ich auch
wolte so kan morgen nicht nach Copenhagen kommen hoffe
aber dabey zu sein wen Sextus fertig ist, und daß wasser wie
der in der docke soll gelassen werden ich zweiffle nicht daß
alles werde ferner glücklich gehen welches von hertzen
wünsche.
Hirscholm d. 1. Iun. a. 1739.
Christian R.
6.
Wir haben vergessen letzt wie Er hier aussen wahr Jhm
zu fragen wo Er die schönen und commoden Stühle doch wohl
heerbekommen, welche Er daß erste mahl bey der docke oben
auf dem altan auf dem hause hingestelt, die Stühle wahren
Spanien og Frankrig samtidig med den østerrigske Arvefølgekrig. Han
døde d. 22de Sptbr. 1742 i Paris paa en Rejse til Syden foranlediget
af Helbredshensyn. Nærmere Oplysninger kan findes i Nordens eget
Værk og i Athene 7 B. (Molbech: Om Norden og hans Rejse i Ægypten)
samt i Møllers Mnemosyne 3 B. S. 112—124.
*) Den under Danneskjolds Ledelse byggede Dok indviedes højtideligt d.
26de Maj 1739, ved hvilken Lejlighed den der byggede Brigantine
• Færø« løb ud og Linieskibet »Christianus sextus» haledes ind.
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blau überzogen, und man hat sehr commode darauf gesessen,
zu seiner reise nach Holstein wünschen wir viel glück und daß
Er möge gesund wieder kommen auch die arbeit in Glückstadt
wohl avancirt finden, die hitze und der staub werden Jhm sehr
incommodiren, Hirscholm d. 24 luly a. 1739.
Christian R.
7.
Sein schreiben erhielten wir gestern abend um 9 uhr
weil es so spähte wahr und wir heüte unsere devotion vor hat
ten konten wir nicht gleich darauf antworten, wir dancken Jhm
daß Er uns seine 6 neüe Stühle offeriret wollen Jhm aber nicht
derselben berauben, zu dem wen wir solche kriegen ist es
wohl genung daß wir nicht mehr davon brauchen, wen Er aber
sagen will waß Sie Jhm gekostet so wollen wir Sie Jhm bezah
len seine dancksagungen so Er macht zeigen von einem
danckbahren und erkentlichen hertzen.
Hirscholm d. 26. Iuly a. 1739.
Christian R.
8.
Daß daß Krieges schiff Delmenhorst glücklich retournirt ist
und morgen in dem haffen einlegen wird haben wir mit ver
gnügen auß seinem schreiben ersehen,
Er hat nicht nöhtig uns morgen zu dancken wen wir cour
geben daß wir Jhm daß commando unserer flotte anvertrauet
haben, wie unsern General admiral daß publicum wird Jhm kei
nes undancks beschuldigen können den es wird jedweder
leicht glauben daß weil Er zuuns in die kammer komt Er
solches wohl wird längst abgeleget haben, bey der Königin aber
und übrigen Herrschaften Kan Er es wohl melden, bey der Kö
nigin Kan Er den zu gleich melden wen Er zu Jhr kömmet
daß engagement zwischen seinen zweiten neveu und seiner
eltesten tochter,1) der cammerjuncker von der Lühe hat daß fieber
deßfals schreiben wir dieses selber, es ist sehr guht daß der
’) Danneskjolds ældre Broder, der allerede døde 1728, efterlod sig to Søn
ner, af hvilke den yngre, Ulrik Adolf Greve af Danneskjold-Samsø, blev
gift med Admiralens ældste Datter. Han døde 1749 paa GisselfeJd som
Schoutbynacbt.
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einlauf nun so tief ist,1) daß die schifte nun gleich einlegen
können.
Friederichsberg d. 22. Nov. a. 1739.
Christian R.
9.
Den Zettel so wir Jhm gestern abend geschrieben haben,
welchen er heüte morgen wohl wird richtig erhalten haben
wolten wir gerne wieder haben, er wird also uns solchen wohl
wieder zu rück schicken.
Friederichsberg d. 18. Ian. 1740.
Christian R.
10.
Er hat uns gestern eine grosse und wichtige zeitung über
schrieben, und hat wohl getban uns solches gleich zu melden,
Gott gebe aber daß es möge unwahr sein, sonst ladet der
frantzösche minister am Russischen hoffe einen grossen Subson auf sich und es währe eine garstige action.
Friederichsberg d. 20. Nov. a. 1740.
Christian R.
11.
Sein schreiben haben wir heüte abend wie wohl etwaß
spate erhalten, wir wünschten daß wir Jhm sein gesuch acordiren könten so aber müssen wir Jhm melden daß wir daß ambt
vom geheimteraht von Münch würcklich schon vergeben haben,
es ist Jhm übrigens nicht übel zu nehmen daß Er auf bitte
seiner mutter2) sich für den geheimen Conferentz rabt Ahlfeld
interessiret, sonderlich da Er auch dabey 2000 rthl. menagiren
kan,
Christiansburg in Copenhagen d. 2. April 1741.
Christian R.

Herved sigtes til den af Danneskjold foretagne Uddybning af Indløbet
til Flaadens Leje, hvorved bevirkedes, at Skibene fuldt armerede og
provianterede kunde passere ud og ind af Krigshavnen, medens de tid
ligere maatte lægge ud paa Rheden for ved Kastelspynten at modtage
Skyts, Ammunition og Proviant, ligesom de omvendt maatte udlosse
disse Sager, for de atter kunde lægge ind i Flaadens Leje.
2) Danneskjolds Moder Dorothea Krag havde efter Gyldenløves Død 1703
siddet Enke til 1715, da hun ægtede Hans Adolf v. Ahlefeldt, om hvem
sandsynligvis Talen er her.
14*
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12.
Sein schreiben haben wir den augenblick erhalten, und
dancken Jhm für den abgestatteten rapport, Er Kan gerne die
erlaubniß bekommen noch 14 tage auß zu bleiben, üm waß
rechtes zu seiner gesundheit zu gebrauchen wir wünschen daß
solches wohl anschlagen möge, wir glauben wohl daß die 3
außgeschickte Russische fregatten auf die Schweden sollen
acbtung geben und nicht nach archangel destinirt sind, nun
gehen wir in die Kirche.
Hirscholm d. 31. Maj a. 1741.
Christian R.
13.
Wir hätten Jhm gerne gleich auf sein schreiben vom 6.
Nov. geantwortet aber es hat uns an der hierzu nöhtigen zeit
gemangelt, Er darf sich weiter nicht beunruhigen über daß wir
Jhm letzt geschrieben daß sein schreiben an der commission1)
injuriös gewesen sey, es ist uns diese expression so von ungefehr in die feder geflossen, und stehet Jhm allezeit frey die
Wahrheit zu schreiben, und mit der Wahrheit sich zu defendiren, doch wird Er wohl thun wen Er nach diesen so viel Er
kan im schreiben etwaß sich moderirt den die Wahrheit ist so
bitter und unangenehm an sich genug, wir hoffen Jhm künfti
gen freytag als den 17« in Copenhagen zu sehen.
Friederichsburg d. 8. Nov. a. 1741.
Christian R.
14.
Weil seine gesundheit so schlecht ist, so wollen wir Jhm
hiemit dispensiren daß Er nicht nöhtig hat weder diesesmahl
noch sonst im höchsten gericht2) zu erscheinen, die Order wird
*) I Anledning af forskjellige mod Danneskjold rettede Anklager nedsattes
d. 3die Oktbr. 1741 en Kommission, som først afgav sin Beretning d.
19de April 1742. Den kongelige Resolution paa Kommissionsforretnin
gen udstedtes d. 28de April og faldt særdeles hæderligt ud for Danne
skjold, hvem der endog ved Resolutionen tilkjendtes en kongelig Gave
paa 7000 Rdl. aarligt som »et Kiendetegn af Vores Kongelige Naade og
Velbehag med hans Os hidindtil beviste troe Tieneste.« (Treschow:
Bidrag til Fr. Danneskjold Samsøes Levnets Beskrivelse, Bilag C).
2) Danneskjold var kort efter Kristian VI.s Tronbestigelse bleven udnævnt
til stadig Assessor i Højesteret og Assessor i Hofretten. Danneskjolds
Biograf Treschow beretter, at han atter tog sin Afsked fra delte Em
bede, da han 12te Dcbr. 1731 udnævntes til Deputeret i Søetateus Ge-
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inzwischen alle jahr an Jhm ergehen, welches aber nur mehr
geschiehet üm anzuzeigen daß man Jhm nicht vergessen hat.
Christiansbourg d. 27. Febr. a. 1742.
Christian R.
15.
Laß Er uns doch wissen wie Sich seine dochter1) befin
det, wir wünschen und hoffen daß der auis gantz ausgeblie
ben ist währe es nicht guht wen Er sich erkundigte ob der
doctor den Er brauchet für seine dochter die grafin Konigsmarcken courirt hat, Er könte solches durch H[ö]pken2) hier oder
durch Wind in Schweden leicht erfahren.
Friederichsburg d. 6. Aug. a. 1745.
Christian R.
16.
Wir haben der fürstin3) geschrieben daß Er uns gestern
gesagt hat daß Seine tochter Montag oder dingstag wen die
fürstin beföhle kommen könte, worauf Sie uns geantwortet hat
seine tochter würde Jhr allezeit angenehm sein kan Er Sie also
montag oder dingstag wen Er will schicken wen Sie nach Frie
densburg kombt kan sie sich nur bey die frölen Griesheim
melden, die fürstin will auch ein zimmer für seine tochter und

neralkommissariat; men efter det her meddelte Brev maa denne Beret
ning være fejlagtig.
Danneskjold havde ialt sex Dottre, af hvilke imidlertid de fire døde som
Børn. Blandt de to overlevende var den ældste allerede 1743 bleven
gift med sin Fætter (s. o.), og den her omtalte er saaledes rimeligvis
den yngre Datter Frederikke Luise Charlotte (s. Indl.)
2) Hopken var svensk Gesandt i Kjøbenhavn og Wind dansk Gesandt i
Stockholm.
*) Dronningens Søster Sofie Karoline, Enkefyrstinde af Ostfriesland (f. 1707
t 1764) opholdt sig fra 1734 i Danmark og boede først hos Moderen
Sofie Kristiane, Markgrevinde af Brandenburg Culmbach, paa Sorgenfri.
Efter dennes Død 1737 opholdt hun sig en Tid lang ved Hoffet, indtil
hun 1740 flyttede til Fredensborg. I hendes sidste Leveaar beboede
hun Prindsens Palæ i Kjøbenhavn (Pontopp;dan: Danske Atlas Tom.
II. S. 107). Om man end ikke kan fæste Lid til Riegels’s Beskyldnin
ger om et utilladeligt Forhold mellem hende og Kristian VI, saa er
dog saa meget sikkert, at Dronningen ønskede hende fjærnet igjen fra
Danmark (Dansk Maanedskr. 1865, S. 58), og Kongens levende Inter
esse for Fyrstinden fremgaar bl. a. ogsaa af dette og følgende Breve.

2M

die Oberstin anweisen lassen im fall Sie da die nacht bleiben
wollen, laß Er uns doch wissen wen es Jhm nicht zu viel incommodirt welchen tag seine dochter eigentlich nach Friedens
burg wird gehen, Hirscholm d. 10. Octob. a. 1745.
Christian R.
17.
Auß seinem schreiben habe ersehen daß Er morgen seine
dochter will nach Friedensburg senden und daß Er gerne will
daß Sie den abend wieder soll zu rück kommen, welches gleich
der fürstin geschrieben habe Es würde vielleicht aber der Kirst
in lieb sein die Oberstin Coucheron zu gleich sehn und ken
nen zu lernen, weßfals ich es für besser hielte Sie zöge sich
so an daß Sie sich könte sehen lassen doch überlasse alles
seinem guht befinden ich habe der fürstin geschrieben die Oberst
in würde sich nicht zeigen.
Hirscholm d. 10. Octob. a. 1745.
Christian R.
Wegen unserer überkunft nach Silleroe1) so bleibt solches
zu künftigen Sonnabend feste gesetzt.
18.
Daß seine tochter in Friedensburg heüte gewesen ist und
daß Sie content davon zu rück gekommen ist haben wir mit
vielen vergnügen auß seinem schreiben ersehen, daß aber die
fürstin von Jhren ümstanden2) an seine dochter und an die
Oberstin Coucheron gesaget hat ist mehr als wir uns vorgestelt
haben, wir hoffen doch seine dochter und die Oberstin werden
alles für sich behalten und nicht viel davon sagen, waß den
mann betrift so kan Er wohl Jhm sagen daß es die fürstin ist
weil er doch nach Friedensburg soll, Er wird aber so viel mög
lich Jhm verbiehten daß Er nichts davon sagt Gott lasse alles
nur glücklich abgehn Hirscholm d, 11. Octob. a. 1745 abends
halb 10 uhr.
Christian R.

Danneskjold ejede Søllerødgaard og opholdt sig i Almindelighed her om
Sommeren, naar Kongen residerede paa Hirscliholm.
Det fremgaar af de følgende Breve, at Fyrslinden har lidt af en eller
anden Sygdom, hvilken oplyses ikke nærmere, kun i Brevet Nr. 19 skri-
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19.
Jch habe an der fürstin geschrieben daß der mann Mon
tag oder dingstag nach Friedensburg kommen wird, daß die
Comtess Wedeln1) seine Schwägerin ein verlangen bezeugte die
fürstin zu sehn gleich seiner tochter und wen die fürstin nichts
dawieder hätte so könte Sie mit der Oberstin Coucheron welche
am Montag nach Friedensburg kommen würde hinauß fahren
der fürstin Jhre aufwartung zu machen und wen die fürstin
wolte könte Sie eine nacht daraussen bleiben hierauf hat mir die
fürstin geantwortet den man und und (!) die Oberstin Coucheron
hoffete Sie die andere woche zu sehn, die comtesse Wedeln
aber währe Jhr noch gantz fremd zu dehm würde Sie bey der
cour nicht viel zeit haben nicht viel mit Jhr üm zu gehen,
daß Sie seine tochter gesehen hatte währe geschehen weil Sie
sie noch so jung gekant hätte und weil Sie eben die zu fälle
gehabt hätte wie Sie, ich habe sonst noch gemeldet an der fürst
in daß die comtess Wedel so ahrtige arbeiten wüste Sie könte
hübsch nähen und brodiren wüste auch etwaß von der music
wo mit Sie sie amusiren konte aber dem ungeachtet will Sie
sie nicht haben weiß ich also nicht wie es weiter anzufan
gen ist, die comtess Wedeln nach Friedensburg hinzu bringen
vielleicht wen ich selber die fürstin kan zu sprechen kriegen
daß Sie den noch zu persuadiren steht, Hirscholm d. 14.
Octob. a. 1745.
Christian R.
Dieses voranstehende bleibet aber unter uns, ich hoffe wen
ich nach Silleroe am Sonnabend komme weiter mit Jhm hiervon
zu reden, wir werden am Sonnabend halb 1 uhr hin kommen,
aber es bleibet dabey daß nicht nicht (!) mehr den 7 biß 8 Schüs
seln gegeben werden, und 2 mahl Servirt so 14 biß 16 Schüs
seln zumhöchsten auß macht, meine dochter und meine Schwe
ster kommen mit.

ver Kongen om Danneskjolds Datter, at hun har haft de samme »zu
fälle«. Forøvrigt omtaler Kristian VI bestandig Fyrstindens Sygdom
med en vis Hemmelighedsfuldhed.
-1) Danneskjold var gift med Dorothea Grevinde af Wedel-Wedelsborg, Dat
ter af Hannibal Wedel og Anna Katrine Banner.
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20.
Künftigen Mitwochen wird keine predigt hier bey hoffe sein
wegen deß infallenden danckfestes allso wollen wir wohl üm
halb 10 uhr zu Jhm kommen und expediren und wen daß Wet
ter es erlaubt seine mühle besehn,1)
Er wird wohl machen daß die Oberstin coucheron mit dem
doctor sich morgen halb 11 uhr in Friedensburg bey der fürstin einstellen ich habe heute nicht können nach Friedensburg
kommen wegen eines kleinen schnuppens so aber meist wieder
guht ist, wie hat Jhm aber die spähte promenade in der offe
nen chaise wohl bekommen,
Hirscholm d. 18. 8bris a. 1745.
Christian R.
21.
Wir dancken Jhm für die uns gegebene nachricht von der
fürstin befinden, wir hätten gerne gestern gleich darauf geant
wortet aber es wahr uns nicht möglich heiite ist einer seiner
leüte hier durch gegangen und hat gefragt ob wir etwaß an
Jhm hätten aber da wir mit unsere post noch nicht fertig wah
ren musten wir Jhm reiten lassen, dieser kahm von Friedens
burg, laß Er uns doch ferner wissen waß er erfähret, daß die
fürstin die nacht zwischen mittwoch und donnerstag guht ge
schaffen hat ist mich sehr lieb solches hat aber wohl ungefehr geschehen können den Sie zu weilen wohl guht schläft, ich
werde mich sehr freüen wen unser doctor ehre einlegt, dieses
ist in eile geschrieben weil jetzo in die Kirche soll, Hirscholm
d. 23. Octob. a. 1745.
Christian R.
Eben da ich dieses weg schicken will erhalte sein schrei
ben und ist darin gottlob guhte nachricht.
22.
Wir dancken Jhm für sein gestern übersandtes schreiben
hiemit senden wir Jhm zu die 400 Rthl. für den doctor in
Friedensburg gott gebe daß Er die fürstin nur heißen möge so
verlangen wir daß geld nicht wieder, deßgleichen schicken wir
*) Danneskjold havde paa Søllerødgaard ladet udføre en Mængde forskjellig*
artede Anlæg. Blandt andet havde han ladet indrette en Mølle til at
pompe Vandet fra den tredive Alen lavere Sø op til Gaarden og Haven.
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Jhm 300 Rthl. zu für die frau in Norrwegen und da Sie nur
200 Rthl. davon haben soll so kan daß übrige geld zu den
andern umkosten gebraucht werden.
Hirscholm d. 28. Octob. a. 1745.
Christian R.
23.
Jch dancke Jhm daß er mir hat wollen von deß Marrgrafens und Marrgrafins überkunft über den grossen beit hat wol
len nachricht geben Sie haben mir alle beyde es berichtet und
sind sehr content vom beit wofür ich Jhm auch zu dancken
habe wegen der gemachten anstalten, Er wird nun wohl ordoniren daß die chalupe und die jagdt zu hausse kommen,
in Friedensburg ist noch alles Gott lob guht wie ich selber
weiß
daß mein sohn künftigen dingstag zu Silleroe speissen will
ist mir lieb zu vernehmen, Hirscholm d. 13t. Nov. a. 1745.
Christian R.
24.
Friederichsberg d. lötende Julii 1766.
Min kiære Grev Danneschiold.1) Da jeg haver at tale med
dem om meget vigtige Sager: saa ønsker jeg at de maae
komme jo før jo hellere til Kiøbenhavn. Jeg beder dem at
være forsikkret om min Høyagtelse for en Mand som har væ
ret Skabere af Floden, og om hvis habilitet i andre Ting og
zéle for Fædrenelandet jeg haver saa megen Aarsag at være vis
paa.
Christian R.
v. p.
Danneskjold, der siden sin Afsked fra Overhovmesterembedet i Sorø
havde boet i Aarhus, opholdt sig tilfældigvis i Kjøbenhavn ved Frederik
V.s Død i Jan. 1766 og begav sig først i Maj tilbage til Aarhus. Han
havde i denne Tid paa en meget skarp Maade kriticeret den daværende
Marinebestyrelse, og der havde i den Anledning udviklet sig en hæftig
Skriftvexel mellem ham og Marinens daværende Oversekretær Frederik
Kristian Rosenkrands. Ved en kongelig Resolution af 6te Juni 1766
havde imidlertid Kristian VII erklæret sig til Fordel for Rosenkrands;
men ved et af de pludselige Omslag, der ere saa hyppige hos denne
Konge, kaldtes nu Danneskjold til Kjøbenhavn og sattes i Spidsen for
Søetaten. Om Striden mellem Danneskjold og Rosenkr. s. Efterretnin
ger om den danske Søe-Etat fra forrige Tider (Kjbh. 1790).
Danske Samlinger. 2den Rekke. II.

*
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P. S. Jeg beder at deres Reyse maae være saaledes indrettet at ingen Menneske i Verden veed at de komme fordi
jeg haver forlanget det.
25.
Min kiære Grev Danneschiold. J steden for at udtyde det
som de have sagt til Prinzen af Hessen1) til det Onde, haver
jeg tvertimod meget got optaget det. De have ikke ret pønset
derpaa, jeg.talede dem herom i Gaar for at rose deres fermetet, og Jver for Landets Beste. Naar de kuns immer continuerer at handle saaledes, (: som jeg ogsaa sagde til dem i Gaar,
at jeg ingen favorit vilde have:) saa kand mit kiære Blod være
forsikkret at jeg bestandig vil ære og elske det. De forstaaer
mig nok. Jeg haver den fornøyelse at ønske dem god Mor
gen, og forbliver deres gode Ven
Christian R.
20de November 1766.

26.
Überbringer dieses, einer von meinen vormahligen Laquaien,
hat mich gebeten Jhm bey den Herrn Grafen zu Recommendiren. er hat sich den nüzlichen Künsten gewidmet. Der Herr
Graf alß ein Freund und Kenner der Künste werden Jhm die
Erlaubnüs geben daß er Jhnen etwas proponiren darf, würden
Sie Jhm zu seinen Zweke behältlich seyu will ich es als eine
mir selbst geschehene Gefälligkeit ansehen, und mir ein ver
gnügen seyn laßen Jhnen wiederum etwas angenehmes Erweisen
zu Können um zu bezeugen wie ich bin
deß Herrn Grafen
Affectionirte Freundin
Sophie Magdelene.
Hirschholm d. 5 Juny 1767.

Kongens Svoger, Prins Karl af Hessen, var paa denne Tid Kristian VH.s
erklærede Yndling. Han var i Sptbr. bleven Medlem a Ministerraadet
og Præses for »det høje Krigsraad«, der som militært Fagkollegium af
løste det af St. Germain oprettede • Generalkrigsdirektorium«. Forholdet
mellem Prinsen af Hessen og Danneskjold var meget venskabeligt.
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27.
Deres Høy Grævel. Excellence!
Høybaarne Hr. Græve!
Naadigste Herre!
Deres Høy Grævel. Excellence1) har ieg vel hafft denn
Ære personlig underdanigst at opvarte, for effter allerskyldigste
pligt at aflægge min underdanigste taksigelse for dend imod
mig beviiste store Naade og Generosité, at Deres Høy Grævel.
Excellence ved sin Høyformaaende intercession hos Hans Kongl.
May*® naadigst hår procureret mig friehed, men da ieg Ikke
har været capable for at udfinde ord beqvemme nok til at Ex
primere den underdanigste taknemelighed, huor med ieg saadan Deres Excellences Høye Naade i mit inderste hierte under
danigst erkiender, tager ieg mig her ved I største under danighed denn frihed Deres Høy Grævel. Excellence min uudsigelige
Reconnoissance underdanigst at temoignere, med underdanigste
deuotion implorerende Deres Høy Grævel. Excellences stedse
varende naade og naadigste protection, Dend ieg, om ikke anderledes^ da med største Soumission og underdanigst zele, skall
Å) Benstrup var 1729 bleven ansat som Fabrikmester ved Holmen og havde
bygget adskillige Orlogsskibe efter helt nye Konstruktionsprinciper, der
imidlertid flere Gange havde vundet Admiralitetets anerkjendende Bi
fald, hvorfor han ogsaa forfremmedes til Kommandørkaptajn og Overfabrikmester. Der udviklede sig imidlertid efterhaanden en stærk Opposi
tion mod ham blandt Søofficererne, og efter at Danneskjold var bleven
Deputeret i Generalkommissariatet, blev han den mest fremragende Le
der af dette Modparti. Striden blev imidlertid hæftigere mellem de to
Partier, og endelig nedsattes der 1734 en Kommission i Anledning af
nogle Misligheder, der skulde have fundet Sted fra Benstrups Side ved
Bygningen af Linieskibet »Christianus sextus«. I Kommissionen fandt
Benstrup kun to Forsvarere, nemlig Kaptajn Liitken og Kaptajnløjtnant
Lutzov, medens deus store Flertal med Danneskjold i Spidsen erklærede
sig mod Benstrup. Lutken erholdt som bekjendt i den Anledning sin
Afsked (s. Lutkens egne Optegnelser i nyt Archiv for Søvæsen 1ste B.j,
og Benstrup, der allerede under Sagens Behandling havde været fæng
slet i sin Embedsbolig paa Holmen, hensattes i strængt Fængsel paa
Citadellet. Her sad han i tre Aar, indtil Danneskjold, der hele Tiden
var Kongens nærmeste Raadgiver i denne Sag, bevirkede hans Løsla
delse i Anledning af Dokkens Indvielse. Benstrup fik en aarlig Pension
af 500 Rdl. og Tilladelse til at opholde sig, hvor han-vilde i »Provindserne« (s. Danneskjolds Biografi af Treschow, Bilag G). Det er i denne
Anledning, at Benstrup har skrevet ovenstaaende Taksigelsesbrev til
Danneskjold. Benstrup flyttede derefter til Ebeltoft, hvor han døde 1742.
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stræbe meere og meere at tilvinde mig ; udbeder mig imidlertid
underdanigst denn Høye Naade, at Deres Høy Grævel. Excel
lence naadigst ville behage indsluttede min allerunderdanigste
taksigelse Hans Kongl. May^L at insinuere, og derhos troe, at
ieg aldrig skall eftergive nogen i dend qualité, af inderste
hierte med underdanigste respect, Deuotion og zele at hen
leve
Deres Høy Grævel. Excellence
min Naadigste Herres
underdanigste
tiener
K. Benstrup.
Kiøbenhafn d. 2 Iunj Anno 1739.
28.
Deres Høy Grevel. Excellence!
Høy-baarne Hr. Greve !
Høystbydende Hr. Intendant de la Marine!
Naadigste Herre!
EfTter Deres Høy Grevel. Excellences Naadigste befalning
hår ieg midt i denn haardeste Vinter reyst fra lyiland hid til
Kiøbenhafn for underdanigst at adlyde allt huad Deres Høy
Grevel. Excellence maatte haue mig til Hans Maj*8 tieneste
naadigst at befale; men ingenlunde for at disputere Comman
deur Capitain Thura1) eller nogen anden huad slags fortrin
hånd eller en anden end maatte pretendere at haue for mig
udj Skibs bygger konsten, Langt mindre for at entrere udj nox) Diderik de Thura, der 1734 udnævntes til Fabrikmester ved Holmen^
var en af Benstrups ivrigste Modstandere og havde haft Sæde i den i
Anledning af Linieskibet »Christianus sextus« nedsatte Kommission.
Efter Benstrups Afsked skulde Thura forestaa Skibsbyggeriet paa Værf
tet; men da hans Tegninger viste sig aldeles ubrugbare, saa man sig
nødt til at bygge efter de af Benstrup efterladte Tegninger. Trods denne
Ydmygelse, eller maaske netop paa Grund heraf, fremkom Thura og Ad
miral Suhm med nye Angreb paa Benstrup, og dels for at forsvare sig
mod disse dels for nærmere at forklare sine Tegninger kaldtes Benstrup
fra sit Exil tilbage til Kjøbenhavn, hvor han skrev det her meddelte
Brev til Danneskjold. Skjønt Thura oftere havde vist sin Uduelighed
som Skibskonstruktør, vedblev han dog at være Fabrikmester til 1749,
da han ansattes som Kommandant ved Kjøbenhavns Toldbod.
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gen Slags beskyldning imod ham eller noget andet meniske,
Det skal alleene være mig nok, at ieg med een uskadt Sam
vittighed kand Contestere, at ieg effter mit beste begreb, saa
vidt som min ringe Videnskab har kundet tiistrekke, og effter
min yderste Efhe hauer giordt alt huad til Hans Maj*J tieneste
af mine Supérieurs mig hauer ueret befalet, Dersom Comman
deur Capitain Thura eller nogen anden findef derudj noget at
Corigere, og enten hauer byget eller her effter bygger bædre
Skibe end dee som ieg forhen har bygget, det skal aldrig en
ten foruroelige eller forundre mig: Ti intet er meere allmindeligt end at Eet meniske kand have Lærdt meere end et andet,
Een kand haue opnaaed støre fuldkommenhed end een anden,
een kand approfondere en ting meere end en anden, og Een
kand Vissere og rigtigere opmaale og udregne noget end en
anden, og derfor kunde de begge være ærlige Folk. At Hr.
Vice Admiral Suhm1) nu paa nye igien vil frembringe de self
samme beskyldninger imod mine Tegninger og Skibets Norske
Løues bygning, som imod mig forben for en Kongl. Commis
sion ere giordte, ved Kongens Naade formedelst Deres Høy
Grevel. Excellences Naadigste Intercession udslettede og.Ligesom
udj Euig forglemelse begrafne, Det haaber ieg at Deres Høj
Grevel. Excellence Selv Naadigst desaproberer, la I Naade ressenterer, effterdj den Kongl. Naade, som Naadigste Herre Selv
naadigst hår procureret mig, der ved Violeres og mister denn
Virkning, som Deres Høy Grevel. Excellence ved Sin høje In
tercession hår intendere!, neml. at ieg skulde vere frie og an
gerløs for allt huad i min forige betienings tiid maatte være
Passeret, allerhelst for mine Tegninger, huilke alle ere preciUlrik Frederik v. Suhm havde været Medlem af Kommissionen mod
Benstrup og udnævntes 1735 til Holmens Chef. 1 de følgende Aar
forfremmedes han til Schoutbynacht og Viceadmiral, indtil han 1742 ud
nævntes til Admiral. Han var i Besiddelse af stor Dygtighed og var
Danneskjolds væsentligste Medhjælper i hans store Reformer ved Sø
værnet; men da han i Begyndelsen af 1743 indgik til Kristian VI med
et Klageskrift mod denne sin mægtige Beskytter, fik han sin Afsked og
optraadte siden som en ivrig Modstander af Danneskjold (s. f. Ex.
Dauske Samlinger 4. B. S. 380-383). Efter Danneskjolds Afsked 1746
ansattes Suhm atter som Chef for Holmen, indtil han 1756 blev første
Deputeret i Admiralitetet. Han døde 1758.
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sement saaledes indrettede og fuldferdigede, som mine da Væ
rende Chefs befalede at de skulde Være.
Og Da Deres Høy Grevel. Excellence, som min nu værende
højeste og Eeneste Chef, nu NaadigsUhar befalet mig at giøre
dem fuldkomere og omstændigere Skal saadan Deres Høy
Grevel. Excellences Naadigste befalning og saa med underdanig
ste hørsomelighed vorde effterlevet saa snart som Hr. Vice Ad
miral Suhm behager mig Tegningerne eller Copie af denem at
tilstille huorom ieg og mundtlig haver erindret, Vice Admiral
Suhm behager videre at melde, at som det af Constructions
Comissionen skal være befundet, at de af mig til et Nyt Skibs
bygning effter Norske Løue sidst afslagne Spanter ikke komme
ouereens med tegningen, Hånd derfor er uvis om det Nye Skib
skal byges effter de af mig der til afslagne Spanter eller effter
de af Comandeurs Thura til lyllands bygning brugte Skabeluner. Naadigste Herre! hosfølgende min underdanigste erklæ
ring forklarer kortelig huor udj discrepancen bestaar, ieg kand
derhos underdanigst forsikre, ja! er ferdig med højeste Salig
heds Eed at bekræffte, at de af mig sidst afslagne Spanter ere
saa conformement med Norske Løues Ritzes rette forstaaelse
afslagne, at ieg ikke har lærdt, veed eller forstaar at afslaae dem
bedre eller ligere effter tegningen, saaledes som ieg har lærdt
at giøre tegninger og der effter at byge. Dersom Comand.
Capitain Thura eller nogen anden forstaar at afslaae dem liigere og bedre effter Tegningen, da skal sligt aldeles ike choquere mig, Ti ieg har aldrig været saa daarlig, at indbilde mig
saaledes at haue opsluget all Skibs byger Videnskab, at der jo
findes utalige menisker i Verden dér Viide langt meere af Ar
chitectura Navalj, end ieg enten hår Lært eller kand Lære,
Imidlertid tør ieg underdanigst forsikre, at, naar et Skib effter
de af mig afslagne Spanter maatte vorde byget, same da skulle
blive Norske Løue saa meget Liigt i alle sine qualiteter, som
ieg hår seet noget Skib i Verden at ligne et andet:
Videre har ieg ikke Lært, og videre veed, kand eller for
staar ieg ikke, og altsaa kand der heller ikke eskes meere af
mig; Ti at ég skulde garantere for et haars breeds eller een
tomes difference, det gaar langt over min ringe Savoir: Men
ieg skal altid vere ferdig til af denn ringe videnskab ieg be
sidder mathematice underdanigst at demonstrere Deres Høy
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Grevel. Excellence, progressionen, operationen og applicationen
af mine Linier og Figurer, underdanigst ind stillende om Deres
Høj Grevel. Excellence naadigst maatte behage at fordre een
Liige saadan demonstration af denn der Carperer mit arbeide,
Comandeur Capitain Thura har ogsaa Amuseret sig
med at opkaage de gamle formedelst Deres Høy Grevel. Excel
lences Naadigste Intercession abolerede beskyldninger om mine
forrige ritzers ufuldkomenhed og uforstaaelighed, Men dersom
den gode Mand havde lærdt denn selv samme bygnings maade
som ieg hauer Lærdt i Brest, saa forstod hånd ogsaa ufejlbar
lig accuraté at byge effter mine tegninger, men nu da Hånd
hår Lærdt en anden bygningsmaade, er det ingen under om
hånd forstaaer liige saa lidet at byge effter mine som ieg effter
Hans Ritzer, som ieg aldrig har pretenderet at forstaae saa
vel som hånd. Enfln Comandeur Capitain Thura maa laste mit
arbeyde ved Norske Løue og der imod roese sin bygningskonst
ved Iylland saa meget som hånd vil begge Skibe ere ferdige,
begge er i Stand til at giøre prøve med hinanden ieg har al
drig vented ved Skibet Norske Løue at fortiene nogen Laurier,
dersom Skibet Iylland kand tilvinde Comandeur Capitain Thura
Een saadan Ærekrantz Skal ieg unde ham denn af mit inder
ste hierte, Da ieg ikke Suker effter noget i Verden uden alleene
i roelighed at ende mine Dage og at lægge mine allereede graae
haar med freed I graven.
Naadigste Herre! Deres Høj Grevelige Excellence hår eengang hafft den Naade for mig ved sin Høystformaaende Inter
cession at forskaffe mig ey allene friehed; men ogsaa roelig
hed, Da Hans Kongl. May.ts- for Deres Høy Grevel. Excellences
Høye forbøns skyld, allernaadigst tilloed mig at boe, huor ieg
Vilde i Provincerne med denn mig Allernaadigste tillagte Pen
sion, huilken Høye Naade ieg aldrig skall forglemme med un
derdanigst Taknemmelighed at erkiende, hav nu fremdeles dend
Naade for mig saaledes Naadigst at Protegere mig, at ieg kand
nyde got af denn Høy Kongl. Naade, for huilken ieg har De
res Høj Grevel. Excellence alleene underdanigst at Takke.
Naadigste Herre! Lad derfor Sin tienner fare i freed, saa
snart som ieg kand faae underdanigst effterleuet Deres Høy
Grevel. Excellences mig tillstillede Naadigste Ordre, underda-
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nigst udbeedende mig een Naadig bønhørelse forblifer ieg med
underdanigst Deuotion og Zéle
Deres Høy Grevel. Excellences
Min Naadigste Herres
underdanigste
tiener
K. Benstrup.
Kiøbenhafn d. 15 may Anno 1740.

29.
Pagina 15. Hans Farbroder efterlod ham Baroniet Marseillisborg, det øvrige fik hans afdøde Broders Børn.
Pag. 18—19. Den uvillie nogle gieldende Personer viiste
‘imod ham, kom deels af gammel Had imod hans Fader, som
den da alt giældende Gros Kanzler Holstein havde havd fordie
han frygtede hans sidste Aars indflydelse paa Kong Friderich
den 4de; og deels vrede imod ham selv, fordie de havde ved
Tredie Mand foreslaaet ham at gifte sig med Groß Kanzlerens
Datter, hvilket han ikke vilde.
Pag. 22. General Løvenørn, en meget indsigtsfuld Mand i
Land Militair Etaten, var aldeelis ukyndig i Søevæsenet, som han
aldrig havde lagt sig efter; men da det siden Friderich 4des
tiid havde været brug, at den der var Ober Krigs Secretair1) i
Land Etaten var det tillige i Søe Etaten, saa var Løvenørn det
ligeledes. Han forlod sig aldeelis paa toe af sine Med Depute
rede Fischer og Bentzen, som giorde hvad de ville. Da Gre
ven saae, at de ingen Reede giorde for udgifterne, og havde
endog indbildt Løvenørn, at det var ugiørlig, saa talede
han venskablig med Generalen, og forestillede ham de sad i
Collegiet som Børn, underskrev alle Ordrer til udgifter, uden
x) Overkrigssekretæren i Krigskancelliet, gjennem hvilket Kongen udstedte
alle Ordrer til begge Etaterne, var den virkelige Leder af hele Forsvars
væsenet; thi dels var han første Medleml af begge Kommissariats
kollegierne, og dels refererede han for Kongen ikke alene Kommissari
atssager, men ogsaa alle Spørgsmaal, som vedrørte Admiralitetet eller
Generalitetet. Han var saaledes Kongens Organ overfor begge Etater og
tillige den nærmeste Raadgiver i alle militære Anliggender. General
major Povl de Løvenørn havde været Overkrigssekretær siden 1730,
men fik sin Afsked for Flaadens Vedkommende i Marts 1735. I Nvbr.
s. a. blev Danneskjold Oversekretær for Søetaten, og samtidig fik hver Etat
sit Krigskancelli og sin egen Oversekretær.
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at vide selv hvorledes det blev anvendt og da denne betydede
ham hvorledes det kunde skee, saa var det han blev vreed, og
da Greven sagde ham, at ban ville tale til Kongen derom, naar
han ikke ville, svarede han »Prøv det, jeg skal vende (?) dem
paa halvveyen.« Til den tiid havde de været meget gode
Venner.
Pag. 23. Af dette Exempel sees, hvor gandske all opsigt
var forsømt; og man maatte synes, at Jern som laae paa Hol
men, ikke kunde skiules; men de der «kulle indkiøbe det, og
de af hvem det skulle kiøbes, havde det med hiinanden, at de
første forlangte det som nødvendig, og de sidste gav da Reg
ning som om de havde leveret det der virkelig alt laae i Magazinerne. De mange Jndvendinger der giordes imod Dokkens
Bygning grundede man i sær paa det, at dette Arbeide var prø
vet i Christian den Femtes tiid, og siden i Friderich den
Fierdes, men maatte opgives.
Pag. 24. Der var slaget Guld og Sølv Medailler1) paa
Dokkens Bygning, og ved uddeelelsen deraf fik Ministrene en
Guld Médaillé, og Greven en Sølv Médaillé, hvilken han strax gav
Commandeur Dumreicher, der havde forestaaet Arbeidet, og
denne troede ligeledes som Pengene, at de vare fra Kongen.
Pag. 30. Een Anecdote i anleedning af det her omskrevne
om hvad han prøvede i denne tiid af Verdens sædvanlige lob
er dette. Da den halve tiid omtrent af Commissionen var for
løben, var Greven gaaet op som sædvanlig at referere ved Kon
gen, og stod i Audience Stuen, i et vindve, og oppebiede, at
Couren var til ende, da det faldt Kongen ind da han saae Gre
ven staae i et vindve, at gaae hen til ham, og tale smaat med
ham, endskiøndt om blotte ubetydelige ting. Da Couren var
endt og han havde endt sit Referat, kom han hiem, og sagde

*) Paa Aversen af disse Skuepenge ses Dokken med Linieskibet »Christi
anus sextus« og Omskriften: »Clavstrum navale ab augustissimo monarcha Christiano VI adornatum.« Reversen bærer under en korslagt
Palme- og Lavrbærgren følgende latinske Vers:
Naturam pelagus mutat qvando arida præbet
Claustra rati qvam mox thetyos unda levat
Ecce lacum siccum nunc humida cerne theatra
Dum jubet AVGVSTVS vult mare fræna pati.
A. d. XXVI Mai MDCCXXXIX.

15
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til Grevinden, »Du giør best i at være betænkt i Eftermiddag,
og Aften at tage imod Fremmede, thi her kommer vist en deel.«
Men hun loe deraf og troede det ikke. Jmidlertid begyndte
der klokken fem, at komme saa stor en mængde, saa der næ
sten aldrig havde været fleere. Ventelig fordie man troede det
var Beviis at hans Sag faldt vel ud, siden Kongen havde talt
til ham. Men da man de næste Dage hørte, at Commissionen
gik sin sædvanlige gang, blev Alle borte igien, paa nogle faae
oprigtige Venner nær, .som altiid var bleven ved at komme.
Pagina 36. Greven drog til Altona, da hans Søn den gang
levede, deels fordie der var bedre leylighed til hvad han skulle
lære, og deels fordie det maatte være det unge Menniske ube
hagelig, at Baroniet Marseillisborg, som dog rimelig viis burde
gaaet i Arv til ham, skulle gaae til en gandske fremmed Fa
milie. Dette gik saaledes til: Da Grevinden først havde faaet
4 Børn, hvoraf kun een Datter levede, og derefter biede i 7
Aar inden hun fik fleere, saa var Geheime Raad Gersdorf gaaet
ind med en Ansøgning, at da Grev Danneskiold ingen Sønner
havde, Marseillisborg, som da tilfaldt Kongen, maatte blive hans,
og dette blev bevilget uden at Greven vidste det mindste deraf,
og det imedens han var i fuld Arbeide med Dokken og øvrige
Søevæsen. Kongen selv troede det bortgivet med den Restric
tion, om Greven ingen Søn fik, thi han sagde til Greven, da
Grevinden derefter needkom med en Søn, nu blev det da hans,
men da Greven, ved at vise ham Bevillingen, overtydede ham
om Moddeelen, blev han først taus men sagde da, det skulle
blive godtgiort ved et andet, men skeede aldrig. Mange syn
tes endog al det havde været rimeligere, at Kongen havde gi
vet Greven det, der alt var hans, paa sine Døttre med, end at
give det bort til een Fremmed, som intet udrettede til det al
mindeliges vel. Han blev da i Altona til Sønnen reiste til den
Franske Armee, da han drog til Aarhuus, som ligger kun en
fiærding vey fra Marseillisborg, hvor han kiøbte en Gaard i
Byen, da der ingen beboelig Bygning var paa Baroniet, kun en
lille Forpagtergaard, og da han kun havde Baroniet paa sin
Levetiid, ville han ikke bygge der. Han havde kun een Datter
med til Altona og en Datter af sin Datter, der var Enke, men
boede i Kiøbenhavn; men den lille døde strax efter han var
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kommen der. Jmidlertiid maatte han understytte Enken, der
kun havde 600 af post og Enke Kasse.
Pag. 45. Greven forlangde saa lidet sin Afskeed fra
Sorøe, at han endog tilbød sig at vedblive at være Amtmand
og dirigere Jndtægterne, om Kongen efter hans Forslag ville
needlægge Academiet nogle Aar (dog troer jeg ikke det var meere
end 6 Aar) for at samle Fond til dets igien oprettelse, da han
viiste at udgifterne stedse oversteg Indkomsterne, og altsaa
maatte falde af sig selv. Den følgende tiid har og viist det
ikke kunde holde sig. Men ved her og er talt om Forvalte
rens forandring, maae jeg erindre en urigtighed jeg har seet i
et nyelig udkommen blad, hvor man siger, han ikke alleene fik
Bassedow forjaget fra Sorøe, men endog ville have ham forjaget
fra Altona. Dette sidste er aldeelis usandt, da han, efter at
Bassedow forlod Sorøe, aldrig melerede sig i noget ham ved
kommende.1) Det første er kun halv sandt, thi vel var han
Anleedning til at Basedow forlod Akademiet, men dette gik saa
til. Den Theologiske Professor havde altiid læst over Theologie, indtil Bassedow kom, som da fik 200 Rd. tillæg for at
læse derover. Da nu Greven som altiid var Repetitions Dagene
tilstæde hørte hvor mange Meeninger han havde som afveeg fra
det Greven troede at være det rette, giorde han en Forestilling
om det ikke var best, at den der var Theologisk Professor,
læste over sit Fag, og Bassedow, der egentlig var ansat som
Professor i belles léttres eller de smukke Videnskaber, læste
over sit; men bad endog Bassedow maatte beholde de ham til
lagde 200 Rd., da hans Kaar ikke vare store. Da dette blev
bevilget, var det maaskee Aarsagen, at han søgte at komme til
Altona, især da Professor Sneedorf, der var hans meget gode
Ven, forlod Sorøe, for at blive Prinds Friderichs Informator.
Pag. 48. Det franske Brev fik Greven et par tiimer efter
*) Dette er en Fejltagelse; thi da Danneskjold under Kristian VII blev
Minister, benyttede han sig virkelig af sin Stilling til at faa Basedow
fjærnet fra Professoratet i Altona, idet han tillige foreslog, at B. skulde
forsørges enten ved et Embede >ikkun undtagen Lærer-Embede« eller
med en Pension; men at det dog i begge Tilfælde skulde forbydes ham
at skrive eller docere offentligt, da han »udi sine Skrifter har gjort sig
uværdig til at nyde en Frihed, han saa højlig misbruger.« (Luxdorphiana 1ste Del: Grev Danneskjold mod Professor Basedow).
15*
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han var kommen fra Hoffet, hvor han havde havd sit Referat
for Søe Etaten, og spist ved Taffelet. Indholdet var omtrent
at da det mærkedes at han nu begyndte at gaae i Barndom
men, havde han besluttet at give ham sin Afskeed fra alle sine
Embeder, med befaling inden 3 Dage at forlade Byen, og for
føye sig til Marseillisborg. De 7000 Rdr. maatte han beholde.
Her maae jeg erindre, at disse 7000 vare ham ingenlunde givne
som pension, men som en Donation, der nok neppe kunde ryk
kes, saa meget meere, som det tillæg var giordt at det var en
Gave, som 1 pro cent af det han ved sin Administration havde
sparet Søe Etaten.

S. 217 L 26—27: »vis paa«; Kongen har først skrevet »forsikkret«. Or
dene »i andre Ting« i samme Sætning ere skrevne over Linien.
— 218 L. 31. Dronningens Brev har følgende Udskrift: A Monsieur Le
Comte De Danneskiold Samsoe a Copenhague.

Nogle Bemærkninger om Tingdage.
Af Cand. jur. Johannes C. H. R. Steenstrup.

I en Afhandling i første Bind af Danske Samlingers anden Række

(p. 378 ff.) har A. D. Jørgensen søgt ad en ny Vej at udfinde,
paa hvilket Ting Kong Erik Emun blev dræbt. Da Mordet nem
lig fandt Sted en Lørdag paa et ordinært Ting ikke altfor
Qærnt fra Ribe, kan det kun være forefaldet paa Urnehoved
Landsting. Denne Sejr over alle tidligere Tvivlsmaal om, hvor
Begivenheden skete, mener jeg, Forfatteren har vundet altfor
let, og skal derfor nu fremsætte de Sider af Sagen, som, før
end jeg læste A. D. Jørgensens Afhandling, havde overbevist
mig om, at der ad den af Forf. fulgte Vej intet Nyt var al
hente. For at kunne bevise dette nøjere, skal jeg her nær
mere omtale adskillige Forhold vedrørende vore ældre Tingtider,
som hidtil synes mindre heldigt fremstillede.
Overlærer Kinch har i en Afhandling i Samlinger til jydsk
Historie og Topografi, 1ste Bind S. 66 ff. og S. 431 ff. frem
draget en Række Exempler paa, at der i alle Landets Egne er
bleven afholdt nogle Gange om Aaret Ting med særegne
Navne. Bekjendtest er Snapslandstinget i Viborg, der
holdtes anden Lørdag efter Hellig tre Konger og samtidigt med
hvilket der var Marked og Termin i Byen. Snapslandsting
holdtes kun denne ene Gang om Aaret, men paa Viborg By
ting var der flere Snapsting i Aarets Løb, bl. A. om Efteraaret. Paa andre jydske By- og Herredsting blev der afholdt
Drik tin g. Der haves Exempler paa saadanne fra meget forskjellige Tider af Aaret især efter Jul og Paaske. De Sager,
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som foretoges, vare især Ejendomsklager, Illen og Kæren.
Fra Sønderjylland kjendes Allemandsting, der har været
helliget til netop samme Retshandler som de foran nævnte
Ting. I Østifterne og Skaane træffe vi endelig Søgneting
baade ved Landsting og By- og Herredsting paa samme Tider
og med samme Betydning. — Forfatteren fortjener ganske vist
Tak for at have indsamlet Oplysninger om disse forskjellige
Ting, men det forekommer mig, at han ikke ret har kunnet
belyse disses egentlige Betydning. Det henstaar som en Vilkaarlighed, at der paa visse Tider af Aaret, i Reglen efter
Kirkefesterne, men ogsaa til andre Tider f. Ex. om Høsten,
er bleven afholdt Ting med særegne Navne, hvor stundom de
sædvanlige Retssager, stundom særegne Klager ere bievne
foretagne. I Stemanns Retshistorie (p. 220) sættes disse Ting
ogsaa i Forbindelse med de store Fester.
Med Festerne have de imidlertid ikke direkte Noget at
gjøre — men derimod med Retsferierne, der atter knyttede
sig til de gamle Helg eller Fredstider. Ved at sætte
dem i Forhold; til disse vil man ikke alene forstaa, at disse
Ting ere bievne afholdte paa de anførte Tider af Aaret, men
vi ville kunne tolke Oprindelsen til nogle af de Navne, der til
lægges dem, og Grunden, hvorfor netop visse bestemte Retstrætter foretoges paa dem.
Tingene afholdtes fra Oldtiden af ikke hele Aaret igjennem. Det ansaas for en almindelig Pligt at søge Ting, og
skulde denne Forpligtelse udstrække sig over hele Aaret, vilde
al Tid blive optaget med Tingfærd. Der var derfor indrettet
Retsferier, som knyttede sig foruden til Saa- og Høsttiden til
de store Gudefester og efter Kristendommens Indførelse til
Kirkefesterne. Disse Helg, der indtog endog mere end Halv
delen af Aaret, vare Fredstider og kaldes f. Ex. i de gi. Svenske
Love »Julafridhær, Warfridhær, Anfridhær (Høstfred)« osv.1)
Forbrydelser begaaede paa disse Tider straffedes særligt som
Overtrædelser af Kirkens Fred. Processer turde derhos ikke
finde Sted. Ingen var forpligtet til at søge Ting; men

’) Om de svenske Loves Fredstider se Nordstrom, Sv. Sammhällsförfattningens Historia, II. 513 tf.
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Tingstederne vare paa den anden Side ikke lukkede for For
handlinger. Undtagelsesvis kunde enkelte Sager foretages i
Retsferierne, og Ed endog aflægges angaaende disse, skjønt
der i Helgene ellers ikke turde sværges paa Bog. Ligeledes
kunde Biskoppen tillade, at Ed aflagdes i Sager, naar Parterne
vare enige om at foretage disse til Tinge. Saaledes ses det,
at Nævninger have sværget paa Sjællands Landsting den 3die
Febr. 1328 i Sagen mellem Erik Valdemarsøn af Sverrig og St.
Agnetes Kloster i Roeskilde med udtrykkelig Tilladelse af Bis
pen paa Grund af den da begyndte Vaarferie. (Habitis super
huiusmodi juramento propter tempus feriatum viri venerabilis,
Domini Johannis Episcopi Roskildensis licencia et assensu.1)
Er. Sj. L. II. 49 er Hovedlovstedet om de gamle Retsfe
rier og indeholder saa Meget til Oplysning om Sagen, at jeg
her aftrykker det helt:
Æn iulæ hælgh oc fastæ hælgh oc paskæ hælgh oc pingæzdaghæ hælgh
oc host hælgh oc lethings hælgh, thet a man at nutæ um allæ mål
utæn um thiufnæth, at man tharf ey socnum svaræ, æn thiufnæth sin
ma man soke æm væl innæn hælgh sum utæn. Æn kumær sva at nokær
man takær thiuf oc vil fdræ innæn hælgh til things, tha thær foræ at man
scal ey takæ saclosæn man oc forcummæ han mæth thiuf sac, oc cummæ ey
andræ men til things æn the han bithær til, tha ma ey thing meth minnæ
væræ æn mæth fyuræ men oc tivghæ. — Oc vil han domæ mannæn, tha
latæ han the men dømæ, ær bondæ men æræ i hæræthæ oc laghfastæ men
oc thot hvaræn the ær ey æræ hans suzlinge oc ey hans landbo, hins ærthiuuæn hauær til forth, oc ma man æller hauæ thing i hælgh, sva sum
fastæ ær, um pløghning, um annær man vil annærs manz hæftbir af hanum takæ ællær vangruf vithær han goræ æller man skil um giærthæ, thet
ma man um hælgh gøræ, æller um han vil ulaghæ haslæ af domæ af cor□æ — Oc um man kopær iorth af them ær næst æræ at kopæ, thet ma
man oc i hælgh goræ, oc ey ma thær annær scotning varthæ skot æn
man scotær sin næstæ niuæ, oc ey ma thær liusning tho varthæ, for thu at
thet scal almænnings thing væræ ær thes en næ scal liusæ.

I Helgene holdes altsaa ikke Ting. Den, som vil have
sin Tyv dømt, maa selv skaffe Mænd til at holde Tinget; for
at sikre Tyven for Forurettelse skal der endog være 24 Mænd
(som ikke ere den Bestjaalnes Landboer og Slægtninge) til
stede, medens Tinget ellers kunde sættes med 12 Mænd. Der
er i Helgene Frihed for Søgsmaal, »fridhær i soknum« som det
hedder i de svenske Love. Ingen kunde stævnes til et saadant
Ting; kun frivillige Retshandler (jurisdictio voluntaria) kunde
l) Diplom. Svec. IV. 46.
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foretages, og det endda kun hvis tredie Mands Ret ikke der
ved berørtes; thi var f. Ex. den Jord, der skjødedes, bunden
til Slægten, da kunde den kun overdrages til de i Følge Familiebaandet nærmest Berettigede. Lysning af Jord kunde kun
ske paa et Almænningsting, hvor Alle skulde møde eller antoges at møde. Fra den anførte Regel gjaldt der disse Undtagel
ser. Først og fremmest kunde kriminelle Sager behandles
paa Ting i Ferierne «for thy at morthær oc thiuf oc rans mæn
skulæ aldrik frith hauæ mæthæn the frithæ ængi man.« (J. L. II.
6.) Dernæst kunde i Følge det ovenfor citerede Bud Trætter om
Agerbruget, om Grænselinien mellem Marklodderne og Jor
dernes Benyttelse afgjøres, thi Dyrkningen skulde have sin
Gang. Omtrent de samme Bestemmelser ville gjenfindes i de
svenske Love f. Ex. Westgötalagen II Adit. 5 § 3: »Wæthæ eth
oc thiufs etha. oc ethæ firi akerskathæ them ma gangæ sakløst vm hælghæ daghæ oc fastodaghæ«. Østgotalagen Bygda B.
XXII: »Nu i thæmma frith tha ma ængin stæmna ok egh etha
seia: firi utan iortha delur. ælla manhælghis mal ælla man
kræui øk sin um uar æn han ær skiptær uith han. ælla korngiald til sæth sinna. ælla røghtar hæghnath sin«.
Et Ting, hvorpaa Søgsmaal (soen) kan finde Sted, et Soenet in g, og ?t Ting, paa hvilket Alle kunne ventes eller dog Enhver
kan tvinges til at være tilstede, et Almænningting, modsættes
i det citerede Lovbud det Ting, man selv sætter i en Retsferie
angaaende en speciel Sag, maaske ikke paa den sædvanlige
Tingtid. Nu maatte efter en Ferie, stundom paa to Maaneder, nødvendigvis en Mængde Retssager have samlet sig i Ju
risdiktionen og vente paa Afgjørelse. Det første Socneting
maatte blive stærkt besøgt, og man kan forstaa, at dette fortrins
vis optager Betegnelsen Søgneting1) ligesom, at alle Ejendoms
klager, Illen og Kæren henlægges til det, skjønt de kunde have
været behandlede til et senere Ting. Da Er. Sj. Lov siger, at
Lysning skal ske paa Allemandsting, er det naturligt, at

x) Søgneting betegnes iøvrigt ofte paa den rigtigere Maade »første SøgnetiQg,« se f. Ex. Flakkebjergherreds Tingbog 1602: Then 21 Januarij
wor første SøgnetiDg effter Juli (Thottske Samlg. paa Kgl. Bibi. Nr.
2023, 4!?).
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saadaut sker paa det første af disse Ting, og at dette særlig
optager denne Titel. Betegnelsen Lysningting (fra Odense By
ting) er ligeledes forklaret ved det ovenanførte Lovsted. Hvad
Navnet Drik ting angaar, da forekommer det mig ikke tvivlsomt,
at Drikkelag og Selskabelighed har knyttet sig til disse Retssessionernes første Ting. Det store Antal Tingsøgende, de
mange Handler, der ere bievne afsluttede med tilhørende Litkjøbsdrik, den ved Saa- eller Høsttidens Ende naturlig oprømte
Stemning, Alt har bidraget til at give Forhandlingerne et livlig
ere Præg. Man maa heller ikke tænke sig de ældre Tiders Ting
som vore Retssale, hvor nærmest kun Processer afgjøres; de vare
tillige at anse som Børser og Mødesteder for Handlende, som
almindeligt Stævnested for Jurisdiktionens Beboere. Torvene
sluttede sig saaledes til Tingstederne. Hertug Erik af Jylland gi
ver 1261 Byen Slesvig det særegne Handelsprivilegium, at de
dér Torvsøgende ikke skulle betale Torvørtug eller Told, thi
Byen led ved, at der holdtes Torve i Oplandet omkring den paa
Tingsteder og Kjøbinge1). Erik Menved byder n/4 1299
Vinding Herreds Beboere at holde Ting hver Onsdag i Ny
borg og intet andet Sted, og samtidig giver han Nyborg Bor
gere Ret til at holde Torv i Byen om Onsdagen2). Det er
klart, at Kongen vil sikre Indvaanerne stadige Gjæster paa
Torvet. — Senere, navnlig da Drikningen tog den overordent
lige Overhaand i det 16de og 17de Aarh., er man gaaet den
modsatte Vej; man søgte at fjærne Herredstingene fra Byerne
og Kjøbstæderne. Under Kristian IV udkommer der Slag i Slag
Forordninger, som gjøre Forandringer heri og i det Hele tilsigte
at fjærne de »Uskikkeligheder«, som ved den onde Levemaade i
Drik havde trængt sig ind paa Tingstederne.8)

’) Noodt, Beyträge zur Erläuterung der Historie der Hertzogth. Schleswig
und Holstein. I. 165—166.
s) Suhrn, Hist, af Danmark XI. 310.
’) Følgende tre Aktstykker fra Kristian IV’s første Regjeringsaar ville —
foruden at vise Grunden til, at Tiden, hvorpaa Landstinget holdes, i Kr.
IV Reces 1615 c. 13 er ansat en Time tidligere end den, som bestemmes
i Kr. II gejstlige Lov c. 43 — bevise det Ovensagte og give et Billede
af Drikfældighedens uheldige Indflydelse paa Ro og Orden paa Tinge
Danske Samlinger.

2den Rakke.

II.

*
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Til den første Tingdag efter en Retsferie have. navnlig
Markederne knyttet sig. Samtidigt med Snaplandstinget i Vi-

•

I.
Kong-Matz: obnne breff ock forordningh, formeldendis, paa huad
thiid om Dagen Landztingene her offuer allt Rigitt skulle settis och begyndis.
Wy Christian thend Fierde Giøre alle witterligt, Epterdi wij komme
wdi forfaringe, thend møgit stuore wsckikelighed, som sig begiffuer och
thildrager, naar ther skall holdis landtzting her wdi wortt Rige Danmarck, att landtzting skulle først settis och begynndis fast høygdtt paa
dagen, saa at mange bode aff wore wnderszotter aff adell,
saa well som och aff borgernne, och bønder, som søge
landtzting, skulle werre druckne och fulde, naar the komme
paa landtztingit, och thiitt och offte skeer och foraarszagis stoer tu*
mult, rob, skreg, klammer och thrette, och anden atskillig wleiglighed, mangen och ther offuer forspildis, forhindris, eller och wdi langhsommelig thiid forhalis hans rett fore. Tha hafrue wij nu med wore
Elsk. Danmarckis Riigis Raad, som her huoss os thilstede ha flue werrit, thenne sags leiglighet offuerweyett, beraadslagitt och saa endeligen
for gott ansehett och besluttit altiid herepter at skulle holdis, att
wore landtzdomer wdj huert land skulle her epter huer dag heele
aarit igiennem, som landtztinget falder paa, søndage och andre landtz
hellige dage allenne wnderthagit, begynde at szette og holde landtz*
ting om sommeren wed siuff siett om morgenen, och om winteren
wed otte siett wdi thet seniste, och tha at forhielpe huer mand, som
for thennom med deris sager hender at indkomme, epter deris eed
och pligt til alle rette, paa thet att landtztingit saa møgit dieszbeder
snarligen maa bl i flue affholdit, och wnderszotterne paa alle sider wden
lang forhalinge thilbørlige och wparthiiske iett maa wederfaris Hvilcken
for^ forordning wy altiid her epter aff wore landtzdommere endeli
gen wille holdit, och epter kommit haffue, Hvor epter sig och alle wore
wnderszotte saa well aff adell, som andre, skulle haffue och wiide att
rette.
Datum Haffniæ 16 Februarii Anno 1593.
II.
Arrild Huittfeldt fik breff att skulle^fløtte Faxeherritzthing thill thett
gamble stedt.
Wy Christian d. Fierde Gjøre alle witterligtt, att effther som Faxe
herritz thing her wdj wortt Land Sielland skal nogen thiidt siiden were
fløtt aff thend stedt, som thett afl gammel! thidt liggit haffuer, och
lagdt vdj Faxeby, och fast menige herritz mendf thill stoer skade, for
stuor wskickelighedt medt druckenskab och vdj ander
maade, som ther aff foraarsagis, effther som fleste och beste Dannemend vdj herrittit sielff beklage och vnderdanigst haffuer weritt begie*
rendis thet egien att maatte henleggis paa sin forige gamble stedt.
Thaa wille wij her mett, therom saa forordnit och befallitt haffue, att
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borg var der et stort Marked i Byen, og samme Tid var Ter
min for hele Jylland. I Holsted, som er Tingsted for Gjørding-

for» Faxe herritt thing egien skall fløttis, leggis och her efflher holdis
paa thet^ stedt, som tbett thillforn och aff arritdtzthiid liggit haffuer
emellom Faxe och Hureløsz, wid ett stedt, som kaldis Skudelege, wed
ett Stendysz. Thj bede wij och biude Oss Elsk. Arrildt Huittfeldl wor
mand, Raad, Rügens Cantzler, och Embltzmand paa wor gaardt Tryggeweld, att hand mett thett første paa wore wegne fløtter och forordner
for?* Herritzthing paa for?? stedt, som thett thillforn liggit haffuer.
Thisligiste bede wij och biude mehnige herritzmend vdj for£? Faxe herrit, att the rette thennom effther paa thett stedt forskreffuit staar att
søge thieris rett och haffue och holde thett for thieris rette herritz och
wernething. Ladendis thett ingenlunde. Act. Haffniæ 29 Juny Anno 1588.

III.
Mennige Bønder vdj Odtzsberrit fik breff, dieris Heridtzthing paa
enn bequemdt Sted att heden fløtte.
Wy Christian: Giøre alle witterlig, att som wore wndersotte me
nige Bønder och Allmue wdj Odtzherrit haffue wnderdanigst suplicerit giffuindis thilkiende, huorledis thieris herridtzthing for nogen aar
siden wdj wor kierre Herre Faders salig och Hoglofflig lhuekommelsis
thiid skall werre henfløtt aff sitt gamble sted och forordnitt att skulle
holldis wdj wor kiøbstad Nykiøping ther wdj herrid, och for??, bønder
och almue ther j herritt siden ther effther haffuer forhuerffuit hogb**?
wor kierre Herr faders breff, thett igien att skulle fløttis och henleggis
paa sit gamble sted eller ett anditt bequem sted ther wdj herritt, huilckett
och skall werre skeed, och samme breff thennom siden er frakommit,
och thingett siden effther hogbe*? wor kierre her faders forige breff
och forordning thill thes haffuer werrit holditt wdj for?* wor Kjøbsted
Nykiøping, och eptherdj wij forfare thett att werre thend menige mand
thill stor besuerring och skade, om thingett althid ther sammestedtz
skulle holldis effther att møgen wskickelighedt med druckenskaff slagsmaall och andre onde thing, seder och skik, som paa thingett skier och
thildrager aff druckne folck, som kommer thiil thingett, och
paa thet sligt her effther maa affskaffis och forekommis, wille wij her
med alffuorligen haffue befallit oss elskel. Arrild Huidtfeld wor mand,
Raad, Rigens Kandtzeler och Embidtzmand paa wortt Slott Draxbollm, att
hand strax med thet aller første skall lade fløtte for?* Odtzherritzthing
fra Nykiøping och thett siden lade henlegge enthen paa thett sted, som
thett thillforn aff gammell thiid haffuer ligget, eller paa ett anditt be
quem sted ther wdj herrid, huor hannom siunis best och beleigligst att
werre, bedendis och biudendis menige herritz mend offuer allt for?*
Odtz herritt; att I efflher thenne dag i elter ether effther althid att
søge thill forn* thing paa thett sted, for?« Arrild Huidtfeld thett nu j
saa maade effther wor befallning lader forordne och henlegge och ther
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og Malt Herreder er der et Marked, som hedder Drikting, Tirs
dag efter Hellig tre Konger (Kinch S. 69), og dette har tidli-gere været holdt paa Herredets ældre Tingsted.
Efter disse Bemærkninger om Tingenes Navne, som det
anførte Lovsted har ført os ind paa, skulle vi fæste Opmærk
somheden paa, til hvilke Tider af Aaret de særlig benævnte Ting
ere bleve holdte, hvorved disses Forbindelse med de gamle
Tingferier end klarere vil ses.
Kun maa vi huske paa, at
de af Overlærer Kinch samlede Exempler saa godt som alle
ere fra en senere Tid (det 16de og 17de Aarh.) og at der i
de forskjellige Jurisdiktioner snart har holdt sig ét snart et an
det Ting om Aaret som Drik-, Almænning- eller Søgneting.
Julehelgen skal i Følge Skaanske Kirkelov vare »fran
thæn timæ ær hun gar in ok til atanda dagh æftir tolfta dagh«
hvilken Regel gjenfindes i mange ældre Lovbud1). Helgen va
rede saaledes fra Advent (mellem 27/h og 3/is) til 13. Jan.,
og det første ordinære Ting derefter kunde falde i den eft^er
den 13de Jan. følgende Uge, senest den 20de Jan., hvilket netop
var den Tid, paa hvilken Snapslandstinget i Viborg holdtes.
Angivelserne hos Kinch om de andre særlig benævnte Ting
ville findes at stemme hermed ; stundom er Tinget dog udsat til
sidst i Januar, stundom afholdt strax efter Hellig tre Konger go
Retsferien anset tilende med denne Dag.
Paaskehelgen skulde vare »fran ni uku fastu ok til paska
uku luks* o: fra Søndag Septuagesima til Paaskeugens Ende.
I Ugen efter denne findes flere af de af Kinch nævnte Søgne
ting og Drikting holdte, saaledes Driktinget i Ribe.
Pintseugen er derhos hellig (p'ngiz uku). Som første
Ting efter denne nævnes 1591 Skaane Søgne Landsting efter
Pintse. Et Markeskæl sværges 1354 »første Søgne Fredagh
effther Pintzeheligh«2) 1599 lyder en Stævning: »Thi sleffner

søge eders rett som thill ethers rette werne thing och icke andenstedlz.
Ladendis thett ingenlunde.
Haffniæ 8 Julij Anno 1598.
(Sjæll. Tegn, og Reg.)
’) Sjæll. Kirkelov. Anders Subesen VII. 15. Holbæk Stadsret § 21. lydske
L. II. 83. Roeskilde Stadsret 1268 § 5: usque octauas epifanie (13. Jan.).
*) Molbech og Petersen, Danske Diplomer, 1.
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ieg eder ther om alt møde for mig vdi rette till Siellandtzfar
Lantzlhingh Søgnethingh epter pindtzdagh, som holdisz skall
thend 6 Juny førstkommendis«1).
Endelig haves den lange Høs Ih elg, som varer «fran Olafs
mæssu (29. Juli) aftæn ok til en dagh æftir mikials mæssu dagh«
(29. Sept.). Der er ikke Tvivl om at følgende Ting have slut
tet sig til denne Feries Ende: Villands Herreds Søgneting efter
Dionysii (9. October) 1555. Sjællandsfar Landsting Søgneting
efter Mikkelsdag d. 15. Oct. 1578. Viborg Snapsting afholdt
om Efteraaret 1590 (i Tiden mellem 22. Sept. og 14. Dec.).—
Man kunde indvende, at det sidst anførte Ting ikke kan være
knyttet til nogen Retsferie, da Høsthelgen fra Begyndelsen af
det 13de Aarh. ikke kjendes i Jylland. Den bliver afskaffet for
Fyens Vedkommende ved Frdg. 1228 og findes ikke omtalt i
Jydske Lov II. 83., hvor de andre Helg nævnes. Men fordi
denne Helg afskaffes som en Tid, paa hvilken Helligbrøde kan
begaas (Frdg. 1228: »Episcopus deponet illud hælghæbrot,
quod autumpnale dicitur«2)), derfor nedlægges ikke Retsferien.
Den har bestaaet, før Kristendommen kom i Landet, og den var
altfor begrundet i Nødvendigheden af at have »fridher i socnum« i den travle Høsttid til at den skulde være nedlagt med
Helgen.
At Overholdelsen af alle de i de gamle Love nævnte Helg
skulde være bevaret gjennem hele Middelalderen, kan ikke ven
tes, men mærkeligt er det dog, at vi i tre af de af Kinch ci
terede Aktstykker finde, at Korshelgs ferien har vedlige
holdt sig til sene Tider. Sk. K. Lov nævner »Kryci uku« som hel
lig, det er den Uge, hvori Korsmisse om Vaaren (3 Maj) indfal
der8). Det paa Hvidding Herreds Drikting udstedte Dokument
af 1514 er dateret Mandagen efter St. Johannes Dag »ante por
tam Latinam,« hvilket er den første Mandag efter Korsuge.
Paa samme Tingdag er der i Aarene 1541 og 1543 udstedt

J) Arn. Mago. Dipl. Sämig, paa Univ. Bibi. fase. 35.
s) Geh. Arch. Aarsberetninger, V. 9.
a) Om Korsmisse om Efteraaret (14. Sept.) har været særlig Helg, véd jeg
ikke. Helveg nævner i den danske Kirkes Historie til Reformationen
I. 242. kun Korsmisse om Vaaren.
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Breve: Mandagen efter Ph. Jacobi (d. 1. Maj) »som Dricktingh
holdes i Hweding Herritt.« —
Foruden at, som paavist, den Tingdag, hvormed Retssessionerne begyndte, efter al Sandsynlighed maatte samle en Del
Tingsøgende, har det ganske vist ogsaa været anset for en
Borgerpligt, at alle Jurisdiktionens Beboere mødte
til Tinge nogle bestemte Dage om Aaret. I de ger
manske Lande holdtes der tre eller flere Gange om Aaret
»echte ding« (placitum generale, legitimum), hvor Alle vare
pligtige til uden Varsel at møde (ungebotenes ding), hvor of
fentlige Sager kundgjordes for Folket og Lovene oplæstes1).
I Sverrig omtales Lagthingsmandager, nemlig anden Mandag
efter Pintse, efter Mikkelmesse, og efter 13de Dag Jul og an
den Mandag efter Midtfastesøndag (de første efter de sluttede
Vaar-, Høst- og Juleferier, den sidste ved Begyndelsen af Vaarferien), paa hvilke man antager, at Lovene bleve oplæste.2) I
Danmark have utvivlsomt de særligt benævnte Ting været hel
ligede almene Anliggender. Bursprogene bleve jo oplæste paa
Driktinget i Ribe. I Følge Thord Degn Art. 50 skulde de Fred
løses Navne læses «omni anno ter vel quater, quando raaior
congregacio populi affucrit.« Bønderne skulde nævne Rans
nævninger og Biskopnævninger paa det Ting, som er næst efter
tolvte Dag Jul (J. L. IL 51, 78.). — Dette om Retsferierne og
til Forstaaelse af de særlig benævnte Ting.
Tingdagen, den Ugedag, paa hvilket Tinget skulde hol
des, var bestemt fra gammel Tid: »Timæn, thet ær tbærræ
laghdagæ, then ær the hauæ haft af arælde« (Er. Sj. L. 11.48.)
Dagen maatte ikke forandres; det er jo ogsaa bekjendt, at f. Ex.
Lørdagen i en Række af Aarhundreder holdt sig som Tingdag
for Viborg Landsting og Onsdagen for Sjællands. Af de i Dr.
Nielsens Bog om Sysseldelingen p. 37. samlede Dateringer for
Tingsvidner fra Varde Sysselting ses, at Onsdagen ufravigelig
var Tingdag. (Dog maa Angivelsen fra 1377, som Forf. ikke
bestemmer rigtig, rettes; crastino sanctorum Tiburtii et Valeriani er 15de og ikke 13de April.) Ikkun ganske særlige Forhold
x) Grimm, deutsche Rechtsalterthümer, 826 ff. Eichhorn, Staats- und Rechts
geschichte. 1. § 75.
*) Schlyter, Sveriges äldsta indelning i Landskap, 68.
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have kunnet foranledige, at Tingdagen en enkelt Gang er ble
ven forlagt til en anden Dag.1)
Jeg begyndte disse Bemærkninger med, at A. D. Jørgen
sen havde fulgt den Vejledning, som Tingdagen giver, for at
komme paa Spor efter Tingstedet, og det kunde da synes uri
meligt at forkaste denne Vej, naar jeg indrømmer, at Ugedagen
ufravigeligt fastholdes.
A. D. Jørgensens Paastand om, at der paa en Lørdag kun
kan have været holdt Landsting, men intet Herredsting,
er for det Første ikke rigtig. Beviset føres ved en Deduktion. »Da
de samme Sager forekom og de samme Personer (Sandemænd
osv.) vare sysselsatte begge Steder«, er det »ligefrem umuligt«,
at Herreds- og Landsting kunne være afholdte paa samme
Ugedag. Hvis disse Hensyn skulde være bestemmende, maatte
ogsaa andre Ugedage, navnlig Fredagen, paa mange Steder være
udelukkede derfra, thi det er klart, at Sandemændene i mange
Egne havde samme Vanskelighed for at være tilstede to nær
paa hinanden følgende Ugedage paa to forskjellige Steder; jfr.
J. L. II. 8. at Pligten til at lyse Drab paa det første Landsting
kun gjaldt, for saa vidt det var sket før Torsdag Aften. Disse
Hensyn have naturligvis Intet at sige. Sammenstødet med
Landstinget var jo heller ikke absolut, da dette kun holdtes
hver 14de Dag2). — Dersom Jørgensen, i Stedet for at Yære
tilfredsstillet ved en Deduktion, simpelt hen havde taget
Aktstykker for sig og f. Ex. blot holdt sig til Lygom Klo
sters Brevbog, hvor der findes Tingsvidner fra et stort Antal
sønderjydske Herreder, vilde han omtrent paa hver anden Side
i Bogen have fundet Tingsakter udstedte om Lørdagen, nemlig
paa Lygom Herredsting.8) I Gjørding Herred holdtes et Snaps
ting 1554 om Lørdagen, Driktinget i Ribe holdtes ligeledes om
Lørdagen.
Hvis det i et Aktstykke maatte findes, at Ting har været afholdt paa en
anden Ugedag end den sædvanlige, vilde jeg være meget mistænkelig
mod Dokumentets Datering. Det er rimeligere, at der er indløbet en
Fejl heri, end at Tinget skulde være holdt til usædvanlig Tid. Saaledes hidrøre nogle Afvigelser fra de sædvanlige Tingdage i Sorøbogen
(Ser. IV. 463 ff.) ganske sikkert fra Unøjagtigheder i Dateringen.
*) J. L. II. 6. Kr. II. gejstlige Lov 37.
•) Ser. VIII. 9, 10, 14, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 38, osv.
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Men set bort herfra, er der endnu et andet Punkt at be
mærke : Var Urnehovedting Landsting i almindelig Forstand?
Det er ikke Stedet her at gaa ind derpaa, men det forekom
mer mig, at man kun kan forklare dette Tings, saavelsom flere
mindre Landstings Betydning i den ældre Middelalder, ved at
tillægge det en specieliere Kompetence. De vare — efter min
Formening — Ting af nærmest politisk Betydning, hvor Kon
gerne hyldedes og forhandlede med Undersaatterne om offent
lige Forhold.
Lad os imidlertid antage, at Urnehovedting var et sædvan
lig Landsting. Her holdtes Ting om Lørdagen, et Tingsvidne
af 1397 er ialfald udstedt en Lørdag. Naar Kongen kom
til Landet og holdt Ting, blev den sædvanlige Tingdag
imidlertid ikke iagttaget. Det synes jo næsten urimeligt, at
Kongen skulde vente maaske en 14 Dage paa, at det ordent
lige Ting indtraf. Han lod naturligvis sammenkalde Ting ved
Sendebud til Ombudsmændene og disse ved Budstikker om i
Herredet eller paa anden Maade. At alene et kgl. Brevskab
eller Bud kunde berettige til at sammenkalde Tinget paa en
anden Dag end den sædvanlige, ses jo af de svenske Love.
Saaledes siger Uplandslagen, Thingmalæ B. I. »Hwarn siundæ
dagh ma lænsman. thing hawæ. a rættum thingxstath thy at eno
flerum sinnum. at kununx buth kan k'omæ. æi ma lænsman.
buthkafflæ upp skiæræ. utæn buthskapær komi af kununx alwm.
ællr læns hærræ wili thing hawæ.« og Sødermannalagen Thing
malæ B. I. »Hwarn siunda dagh ma lænsmather thing hawa
a rættum thinx stath. thy at enost optare. at han hawi kununx
bref æller buthskap fangit. Ei ma lænsmather buthkaula vpskera
oc hundare til thinx*! quæliæ. ytan buthskaper kunne coma a
kununx wæghnæ. ællær laghmather wili thing hawa. æller nocor
annær hærra thær kununx buth hawer til hundaris wili thing
halda.« Hvormeget snarere maatte da ikke Kongens Nærvæ
relse bevirke extraordinære Ting? Han bestemte selv Tingdag
og Tingsted. — Jørgensen siger, at alle Kilder ere enige om,
at Drabet skete paa et sædvanligt Ting, ikke paa noget kon
geligt Hirdstævne. Dette Sidste er vist rigtigt nok. Men der
er Forskjel paa, at Kongen kalder de stridende Parter til at
fremsætte deres Tvist for Folk af hans eget Hof, et Hirdstævne,
og saa dette, at han henviser Sagen til Afgjørelse paa et sæd-
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vanligt Ting, det vil sige et saadant, som holdes for et bestemt
Omraades Beboere paa det sædvanlige Sted. At Tinget ogsaa
skulde være afholdt paa den sædvanlige Tingdag, er ingenlunde
fornødent.
Men endelig er det nødvendigt, at det Ting, hvorpaa Kong
Erik Emun mødte og hvor han efter nogle Kilder afgjorde en
Retstvist, og efter andre paalagde Skatter, maa have været
et extraordinært, særlig sammenkaldt Ting; thi Kong
Eriks Dødsdag den 18de Sept. (1137) faldt midt i den Retsferie, som kaldes Høsthelg, i hvilken ingen ordinære Ting
holdes. Hermed svinder enhver Mulighed for ved Hjælp a
Ugedagen at bestemme Kong Eriks Dødssted. — At Drabet
alligevel kan have fundet Sted paa Urnehoved Ting, er dermed
ikke benægtet.

16

Sm aa 8 tyk ker.
5.

Nogle literære Smånotitser.
(Seren Tvilling. — Søren Terkelsen. — Holberg’s Peder Pårs,
Don Ranudo'og Erasmus Montanus. — Ambrosius Stub.)

Ved S. Birket Smith.

Døren Tvilling.
Om S. T., Forfatteren til det bekjendte og
mange Gange udgivne satiriske Digt: QvidTua? véd man ikke
synderlig andet, end hvad der anføres i Nyerup’s Literatur
lexikon, at han »var kongelig Sanger og fik 1631 Degnekaldet
på Kronborg Slot.«
Der findes dog et Par Kongebreve ved
rørende ham i Sjællandske Registre (Geh.-Ark.), og skjønt
de ikke give mange nye Data, fortjene de vistnok at kjendes.
Jeg gjengiver dem her med ny Retskrivning:
»G. A. V. At
eftersom nærværende »Søffren Thuillingh« en Tid lang haver
tjent os udi vor Sanger Kapel og for nogen Tid siden derfra
er forløvet, da have vi nådigst undt, bevilget og tilladt og nu
med dette vort åbne Brev unde, bevilge og tillade, at dersom
forne Søvren Tvilling til nogen Bestilling lovligen og efter
Ordinantsen kan blive kaldet, han da dertil må admitteres og
befordres. Cum inhibitione prohibita. Hafniæ den 7 Martij
Ao. 1629.« — Det andet Brev er så lydende: »G. A. V. At
eftersom vi nådigst haver befalet nærværende Søvren Tvilling,
som en Tid lang haver været forløvet af Kapellet, at skulle
indstille sig udi vores Kapel igjen, og han underdanigst er begjærendes, efterdi han er voceret til Degnekaldet på vort Slot
Kronborg, at må tillige med Kapellet betjene samme Degne
kald, da haver vi efter hans underdanigst Begjæring nådigst
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bevilget og tilladt og nu hermed bevilger og tillader, at forne
Søvren Tvilling må tillige med Kapellets Opvartning betjene
forskrevne Degnekald, dog at han skal holde en Substitut, som
samme Degnekald kan betjene, når han med Opvartning er
forhindret. Forbydendes etc. Givet Frederiksborg den 13
Martij Anno 1631«.
Søren Terkelsen. Han havde som bekjendt været Kammer
tjener hos Christian IV., før han blev Tolder i Gluckstadt.
Efter Nyerup’s Lit.-Lex. fik han denne sidste Plads 1633,
men N. M. Peter.sen synes at drage^ Rigtigheden af Nyerup’s
Angivelse i Tvivl og henstiller som et Spørgsmål, om det ikke var
1636 (Danske Lit. Hist. 2 (Jdg. 3 Bd. S. 454). At Nyerup dog
har Ret, fremgår af et Brev fra Kongen til Rentemestrene,
dateret »Glyckstad den 28 Augusti Anno 1633«. Det hedder heri
om Søren Terkelsen (bogstavret): »Heer udi glyckstad haffuer
Jeg forordnid myn forrige Kammertiener Søren terckelssøn tiil
tolier med den forrige, Huorfor y Eder Om En dychtig persohn
skall Erkundigé, som Jeg vdi hanfi sted igen kan bruge.«
(Efter Afskrifterne af Chr. IV.’s Breve i det store kgl. Bibi.).

Både Werlauff og andre have udtalt,
at Navnet Peder Pårs mulig er det samme som det i den
danske Historie oftere forekommende Peder Pors. Men hvad
man næppe har lagt Mærke til før, er, at en Person af dette
eller et meget lignende Navn allerede før Holbergs Tid synes
at have spillet en Rolle i Folkebevidstheden som komisk Figur,
eller i det mindste, at der til et Navn, der meget ligner Peder
Pårses (r’et i Pårs er som bekjendt næppe hørligt i daglig
Tale), allerede i det 17de Århundrede knyttede sig en Fore
stilling om noget særdeles naragtigt (og vulgært?). At dette dog
er så, synes med Sikkerhed at fremgå af nogle Linier i den
hidtil utrykte gamle Komedie om »Adonia og Salomon«, som
blev opført på Herlufsholm »af adelige og fornemme Folks
Børn« den 9de November 1697.
Kurtisanen — den ældre
Komedies Nar — fremstiller sig nemlig her for Tilskuerne
med følgende Ord:
»leg Cortisan, som vil ey Pickelheiring heede,
Ey Gieck, ey Spille Fugl, leg vilde gierne beede,
16*
Holberg’s Peder Pårs.
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Ey nogen vil dog [saa] forringe min Respect,
Een maatte troe, leg var udaf Pér-Poses slect1).«
Holberg’s Erasmus Montanus.
Den bekjendte Syllogisme i
Stykkets 2. Akt 3. Scene: Quicunque bene bibit, bene dormit etc.
ér vistnok en Ungdomserindring fra Holbergs første Studenterår.
Den findes i det mindste mellem en Række Theses (»Theses
quædam logicæ«), som B en edict Meizon (Faxovius) den 15de
Februar 1703 forsvarede for det Skeelske Stipendium2). Jeg af
trykker her de 3 sidste Theses i hele Rækken:
XV.

»Cohærentia terminorum non est vituperanda in hoc Sorite:
Qvi bene bibit, bene dormit,
Qvi bene dormit, non peccat,
Qvi non peccat, est beatus,
Ergo qvi bene bibit, est beatus.
XVI.

Sed culpanda est in tali Sorite.
Qvicqvid est rationale, est animal,
Qvicqvid est animal, non est lapis,
Qvicqvid est lapis, non est arbor,
Ergo qvicqvid est rationale, non est arbor.
XVII.

Si nihil in sorite observetur, nisi terminorum cohærentia,
concedatur omnino hic Sorites.
Qvicqvid est homo, est animal,
Qvoddam, qvod est animal, est brutum,
Qvicqvid est brutum, non est homo,
Ergo qvicqvid est homo, non est homo.«
Mellem den ikke helt uefne Poet
(og Konferentsråd) Vilh. Helt’s Digte findes et ved Navn
Holberg’s Don Ranudo.

l) Efter en Afskrift af Komedien i Kail’s Samling Nr. 400, 4to (Kgl. Bibi ).
I en anden Afskrift i Thott’s Samlng. Nr. 742, Fol., lyde de 2 sidste
Linier således:
Ey nogen vilde saa forringe min respect,
En maatte troe, leg var udaff Per-pooses Siegt.
*) At Disputationerne for dette Stipendium ikke sjældent behandledes som
en halv Spøg, fremgår af flere Vidnesbyrd.
Exempelvis skal jeg her
anføre, at der til en Disputats af G. Bang (1703) om det hebraiske
Sprog er føjet nogle Theses, hvoriblandt også følgende: Dulcius est
amare quam amari. — Oscula sunt licita. — Etc.
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»Irus«, der har efterladt sig umiskjendelige Spor i Don Ranudo.
Man vil selv kunne dømme herom ved følgende Brudstykke af
Digtet, som jeg gjengiver efter (Luxdorph’s) Samling af smukke
danske Vers. 2 Opl. 1 Bd. S. 61—62:
Hånd [Irus] til sin Fattigdom ti tusind Kunster har,
Som giør, at ingen Mand den seer og bliver var,
Hånd ved med største Kunst at svelte og at skreppe;
Naar hånd harMeelgrød ædt, med Feeren af en Sneppe
Hånd stanger Tænderne, saa mangen karrig Fildt
Med Croeso seer sin Harm, at Irus æder Vildt
Hånd gierne gaar til Giest, men naar det ham kand feyle
(Som ofte skeer desvær), hånd gaar og bider Sneyle,
Og giør sit Giestebud ret som Guds egen Mand,
Elias, for sigqselv, med bare Brød og Vand.
Sin Vært hånd dog giør viis, band spiser med en Greve,
Thi Irus er ey vant blandt mindre Folk at leve,
Den Vært ved Grevens Navn ret store Øyne faar
Og Kammer-Leyen ham ey kræver i et Aar.
Hånd roser Vertens Mad, hans Grød, hans Kaal og Ærter,
Hånd aldrig finde kand i Suppe, Steeg og Tærter
Ved Grevens eget Bord saa nydelig en Smag,
Hvad er Forandring dog en meget herlig Sag!
Den Vært ret glad derved udbeeder sig den Ære,
At Irus da hans Giæst paa Kaal og Flæsk vil være,
Og Iri Høflighed tilstæder ham det ey
Udi en ringe Ting at sige nogen Ney.
Hånd under Roser sig dermed hos Verten setter,
Af Ærter, Flesk og Kaal og andre Huusmands Rætter
Hans Bug sin Rettighed for fire Dage faaer,
Men syv Personers Kaast der med i Løbet gaaer; o. s. v.
I de fremhævede Ord har man åbenbart Kilden til Donna
Olympias bekjendte Replik (2. Akt 3. Sc.): »Madame pardoneer
mig ellers, at jeg sidder og stikker mine Tænder; thi vi sad
nu nyeligen og aade en Kapun, og dens Kiød incommoderer
altiid mine Tænder.« På samme Måde synes de følgende Linier
mig at indeholde i det mindste Spiren til den kostelige Scene,
hvor Don Ranudo og Donna Olympia nedlade sig til at spise
Bondens Ost. At det ikke er Helt, der har kjendt Holbergs
Arbejde, men at det omvendte må være Tilfældet, synes sikkert
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nok. Thi skjønt »Don Ran udo« sandsynligvis er bleven til
1723
i det mindste i dens ældre Skikkelse —, henlå Stykket
uden Tvivl længe i Holbergs Pult, før det blev bekjendt, medens
Helt allerede døde den 16de Januar 1724.
Ambrosius Stub.
Dennes Digt i Anledning af Løvenørns
Død (Barfod’s Udg. S. 123—27) har tidligere været trykt i
Rahbek’s Hesperus 3 Bd. S. 301—5 efter en Afskrift, som har
været i den Løvenørn’ske Families Eje, og som af den Grund ikke
er uden Betydning. I det hele står Aftrykket i »Hesperus«
den Text nærmest, som omtales af Kinch i hans »Bidrag til
A. S.s saml. Digte« (1854) S. 11—13. — I det samme Bind
af »Hesperus« S. 306 — 8 er aftrykt — ligeledes efter Løven
ørn’ske Papirer — et til Løvenørn selv rettet Digt, som Rahbek
ikke véd at nævne nogen Forfatter til, men som han i hvert
Fald mener næppe kan være af Stub, »da i Verset tales dels om
oppebåren Nåde, dels om at være blandt Skriverkarles Tal.«
Hertil kan bemærkes, at skjønt man ikke hidtil netop har vidst,
at Løvenørn var en af Stubs Patroner, er der dog, efter hvad
vi ellers kjende til dennes Forhold, i og for sig intet usand
synligt deri, for ikke at tale om, at Stubs Digt i Anledning af
L.s Død herved vilde få en mere personlig Begrundelse. Og
at Betegnelsen »Skriverkarl« netop passer aldeles nøjagtigt på
Stub, er ved Barfods Levnedsskildring bleven vitterligt for alle.
Lige så træffende er det, når Forfatteren siger om sig selv:
»i mange År var jeg iblandt Studenterflokken«, og når han
ytrer, at det går lige så langsomt med hans Lykke som med
Dokken : »Gud ved, om noget af os begge blive skal.« Men ikke
mindre end disse ydre Grunde synes indre Grunde mig at tale
for Stubs Forfatterskab til Digtet, og frem for alt skal jeg hen
vise til det antithetisk-epigrammatiske i Slutningsversene, som
jeg aftrykker her:

»Før skal der blive godt af kiøbenhavnske Drenge,
Før Luften være reen ved Gammelholms Canal,
Før skal Fabrikerne forskaffe Landet Penge,
Før skal Hr. Evald1) gaae paa Sviir hos Cardinal*),
*) Den bekjendte Vajsenhus-Præst, Fader til Johannes Evald.
*) I Følge »Hesperus« et bekjendt Værts- og Spillehus.
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Før skal en Lieutenant ei mere kunde prale,
Før skal i Danmark ei en Tydsker være til,
Før skal jeg al den Gieid, jeg skyldig er, betale,
Før jeg din Naade og min Pligt forglemme vil.«

Når i en Afskrift af Digtet (Additam Nr. 249, 4to, S. 745)
Forfatteren betegnes som »C. Müller«1), svækker denne An
givelse næppe Sandsynligheden af min Formodning, thi de *satiriske Småudfald i Slutningen af Digtet måtte i hin Tid gjøre
det næsten nødvendigt for den egenlige Forfatter at skjule sit
Navn, og da der ikke i Afskriften i selve de Løvenørn’ske Pa
pirer fandtes angivet nogen Forfatter, kan man være temmelig
sikker på, at ethvert Navn, der andet Steds findes nævnet,
enten beror på løs Gjætning eller er et Pseudonym, som er
sat i Omløb — rimeligst af Løvenørn selv — for at dække det
virkelige Navn. At *»0. Müller« er et Pseudonym, er så meget
rimeligere, som dette Navn er helt ukjendt i hin Tids Literatur.
— løvrigt drager det ene det andet efter sig. Hvis nemlig det
omtalte Digt er af Stub, må det samme være Tilfældet med
endnu et Digt, som ikke tidligere har været henført til ham,
nemlig en rimet Replik, hvormed Forfatteren af hint første Digt
besvarede et på ham i Anledning af Digtet rettet Angreb. Be
gyndelsen er trykt i »Hesperus« 5 Bd. S. 252—53. Der er
dog næppe ved dette sidste Digt vundet noget for Literaturen.

6.
Et Brev fra M. F. Liebenberg til C. Paveis.
Meddelt af C hr. Bruun.

Khavn d. 11 Febr. 1812.

Kiæreste Paveis!

Jeg lovede dig i mit sidste Brev, at indlade mig i nogle Be
mærkninger over vore nyeste litteraire Produkter. Jeg vil begynde
med et af de allernyeste, da det just ligger for mig, og da
du sikkert ogsaa maae kiende det, siden det især henvender sig
*) Jvf. »Hesperus« 5 Bd. S. 246, hvor en unavngiven meddeler, at han et
Steds har set Digtets Forfatter kalde »Møller«.
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til dine Landsmænd: Grundvigs Qvad til Kongen paa hans
Fødselsdag1). Det forekommer mig ikke at være noget ud
mærket Produkt.
Hensigten deraf er vist ret god, ogsaa er
det vel et Ord i rette Tid, at advare mod den Nationalstolthed,
som stedse var Nordmandens Skiødesynd, og som nu ved Tids
omstændighederne synes at trives heel frodigen. Men neppe
har G, svinget nogen Øxe, der vil [kunne omhugge den ved
Roden, maaskee ei engang afkappe nogle af dens Vandgrene.
En Hovedfeil ved hans Muse finder jeg at være hendes Snak
somhed, der yttrer sig i Vidtløftighed, Gientagelser, og stundum
Platheder, Feil, der allermindst tilgives saa ung en Dame, og
som lader befrygte en Snakken uden Ende, naar hun efterhaanden ældes. At hans eget Klammerie med nogle Præster i
Khavn paraderer i Spidsen af et Digt, der har en saa rigtig
patriotisk Tendenz, er ilde.
Han vil dog vel ikke træde i
gamle Bruuns Spor, der i en Række af henved 40 Aar har
vedblevet i hvert sit Hjernefoster at udtømme sin Harme mod
salig Guldberg og stakkels Balle. Fremdeles har jeg at udsætte
paa vor nidkiære unge Præstemand, at han, saavel i Prosa som
i Vers, idelig jager efter at tale billedlig, og derved ofte bliver
aldeles mystisk og uforstaaelig, ofte forplumrer sig saaledes i
sine Billeder, at de ligne ingenting in rerum natura. Saaledes
høre vi her om den danske Ark, der skal strande paa Norges
Fjelde, og ved denne Stranding skal N. betale gammel Gieid
til D. Det forstaaer jeg ei, min Faer! Længer hen giør han
D. til en Amme, og geraader ved den Lejlighed ind i en Amme
snak, som synes mig at være det matteste og meest vandede
i hele Digtet.
Den Dunkelhed, som de fleste af vore nyere
Skribenter indhylle sig i, gaaer — for at bruge et af Nutidens
stærke Udtryk — giennem hele Digtet. For mig idet mindste
er f. Ex. disse to Linier aldeles mørke: »Du har betalt med
D.s gamle Gieid den stærkeste af dine Kongestole.« Afbetale
noget med Gie Id, kaldte man i vore Dage Pølsesnak; nu er
det vel sagtens høi Visdom. At han kun utydeligen omtaler
det Kløverblad, som N. faaer til Faddergave, bør man vel ikke
’) Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de
Januarii 1812. Ved N. F. S. Grundtvig. Kbh. 8°. 16 S. Paa Titel*
bladet som Motto: Amicus Socrates, amicus Plato, magis amica veritas.

dadle ham for, men lignsaa kriudréf åom ufOrstaafelig er dog
vist den Lide: »Def blomstrer nu, som dét, i Ds Hatfe.t —
Jeg har feaålédes her ladet gaafe en ubarmhjertig Dom over
Pjecen; mén dermed vil jeg ikke have sagt, at déh bør frakiendes alt Værd. Man maatte være, hvad jeg ingenlunde er,
lidenskabeligen indtaget imod Forfatteren, for at kunne miskiende det meget baade stærkfe og hjertelige, som her frem
siges. Især synes mig de fem sidste Sider baade fra Ud
trykkets og fra Indholdets Side at have høit Værd. Kun
begriber jeg ikke, hvorledes Evald dratter ind i Skildringen
af sjette Christjans Dage, og hvad det er for el krampetrukket Bil led, han mener. — — Herfra syntes nu Over
gangen rfaturlig til det wergelandske Prisskrift med Tilbehør.
Men, Prisskriftet selv har jeg ikke læst, og af Recensionen derover
kun de sidste Nummere; saa at jeg herom ikke kan sige andet,
end at jeg, allerede førend Rec. I6g fat paa W., hørte dygtige Mænd
harme sig over Tonen i Prisskriftet og forarge sig over, at
Kommitteen ved at krone det havde ligesom adopteret og sank
tioneret samme. Man nævner Ass. Ørsted som Forf. afRecens.
Ikke uden Indignation kan man læse W.s Replik i Khavns
Skilderi, hvor han fornedrer sig til at byde Rec. Penge for at tie;
en saadan tirrende Spot bærer alt for kiendeligl Præg af utaaleligt
Hovmod. — Ved de øvrige litteraire Nyheder kan jeg heller
ikke nu indlade mig i noget Detail, da jeg kun ved Laan fra
Klubben har faaet dem til flygtig Giennemlæsning, men i flere
Aar ingen nye Bøger har kunnet anskaffe mig til Eiendom, da
det dog i alt Fald bedre lader sig giøre at laane aandelig
end legemlig Føde.
Grundtvigs Saga er rigelig udstyret
baade med hans individuelle Fortrin og Mangler. Fortalen er stilet
i det forblommede Sprog, som han jager efter, men som giør
ham uforstaaelig for enhver Stakkel, der er Davus og ikke
Oedipus. Hans Bisterhed paa den sidste Side mod dem, der
ikke ville finde den jydske Mortens natlige Syn mirakuløst,
grændser noget nær til zelotisk Iver. Poesierne ere af meget
ulige Værd; i mange af dem hersker, ved Siden af enkelte
skiønne, stærke og hjertelige Steder, megen Snaksomhed og
forfeilet Billedsprog. Nogle derimod gaae ved déreAInderlighed
og kraftfulde Varme lige til Hjertet, f. Ex.: Btyllupsdigtet til
Blicher og Afskeden til Hersléb, samt Mkribde Kirke. SværDanske Samlinger, 2den Rakke.

II.

*
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meriet har enkelte udmærket herlige Tanker og smukke Steder,
men er nok i det Hele en mislykket og langtrukken Allegori,
hvori der indbringes saare meget, som slet ikke passer til
Hovedbiiledet. Den Varme, hvormed han i det nævnte Digt
til Blicher ivrer mod fraskilte Ægtefolks nye Forbindelser med
en anden Ægtefælle, kan Moral og Religion ei undlade i sig
selv aldeles at billige. Ikke desmindre kunde det dog vel være
betænkeligt, saaledes plat ud og uden Indskrænkning at erklære
slige Ægteskaber for Hoer. I min ikke udstrakte Embedskreds
og Kiendskabskreds har jeg truffet ikke faa, baade Mænd og
Qvinder, som i sidste Forbindelse saavel har fundet som skabt
det huslige Held, de i den første savnede, eller endog selv
nedbrød. Det være sig nu, at Erfaring og egen Skade har
gjort dem klogere, eller en modneref Alder sindigere og
mindre opbrusende, nok, for saadanne er det dog en vel nærgaaende og krænkende Dom, G. her lader gaae over dem.
Dette skal imidlertid ingenlunde gieide som Medhold med vore
Dages løse Principer; kun lider jeg ikke, at man skiærer alle
over een Kam. — Nyerups Idunna har iblandt sine Poesier
lidet eller intet udmærket godt; men den prosaiske Deel synes
mig saare vakker, især har Kruses Hjerterdame megen Interesse
og er vist en sand Prydelse for vor skiønne Litteratur. —
N. T. Bruuns Vinterblomsler svare til deres Navn, Planter uden
Saft og uden Duft; det er et herligt Opiat, at læse disse Baga
teller Blad efter Blad. Af samme Bruun have vi faaet et nyt
Skuespil, Hittebarnet, der skal have giort megen Lykke ved
Opførelsen, fordi han i Følge sit nøie Bekiendtskab med det
nuværende Personale har sørget for at indbringe passende
Roller for alle de faa duelige Subjekter, Theatret har tilbage.
Forresten er det nok i temmelig uegentlig Betydning, Stykket
kan kaldes originalt, da det forekommer mig at indeholde næsten
idel Reminiscenzer fra forskiellige gangbare Theaterstykker og
Romaner. Hovedpersonen er nok den maadeligste af alle de
Handlende i Dramet, thi egentlig, handler ban slet ikke, men
snakker endeel, som vel skal gieide for smukke Ting, men
falder meget i det unaturlige, følsomme og svulstige. Ud
viklingen har ikke kostet ham stort Hovedbrud. Gamle Bruun
har ligeledes forelagt Publikum et Drama, som Theaterdirektionen til hans store Ærgrelse har vovet at bortvise. Det fore-
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kommer mig helt maadeligt saavel i Udførelse som Karakter
tegning og Stil. Jeg finder hverken Liv eller Kraft eller In
teresse deri. Enevoldsmagtens Indførelse kunde dog vel afgive
Stof til noget langt bedre Stykke, naar det kom i en Forfatters
[lænder, som havde Talent for det dramatiske* Bruun synes
aldeles at fattes dette. Kongen og Dronningen og fremfor alt
Kronprindsen ere de kiedsommeligste Personer i hele Stykket. —
Faruk er der ikke meget at sige om. Man havde bebudet det
som en høist komisk Farce, men ganske uden Grund, da der
kun er en komisk Person i hele Stykket, og hans Vittigheder, paa
et Par nær, synes temmelig hverdags. Sproget er hist og her
næsten skiødesløst behandlet. Naar slige orientalske Eventyr
skal blive interessante, troer jeg de udkræve en vidtløftigere
Plads til at udmales, det være sig enten i en dramatiseret Roman
som Aladdin, eller i en Fortælling som Ali og Gulhindy. I en
Opera dynger sig det Vidunderlige alt for meget sammen, og
til slige psychologiske Udviklinger, som i hine holder os rigeligen skadesløse for det usandsynlige Vehikel, er Rummet for
indskrænket og Tendencen for ubetydelig. Man maae ellers
give Faruk, ligesaavelsom Aly og Gulhindy, den Ret, at der
ligger en stor moralsk Betydning i den. — Stærkodder har jeg
endnu ikke læst; heller ikke Rahbeks Peder Skram. Derimod
har jeg seet en vidtløftig Bedømmelse over Oehlenslågers dra
matiske Værker af en Dahlmann fra Kiel, som kalder sig Docent
ved Khavns Universitet. Bogen er, saa vidt jeg veed, ikke
annonceret til Salg. Den er skreven f særdeles rent og smukt
Dansk, og synes at røbe et meget rigtigt philosophisk Blik,
men da jeg ikke er initieret i den nyere tydske Philosophie,
kan jeg ikke allevegne følge ham. Uden al Lidenskab drøfter
han sin Forfatter, og betragter især Correggio, som han sætter
øverst iblandt Ø.s Arbeider, fra en rigtigere Synspunkt, end de
to hidsige Klopfægtere, der kævledes sidst om den.1) — Forsom
har nylig givet et Deklamatorium, som jeg ikke hørte. Han
skal have fremsagt sin Anpart med mindre Livlighed og Kraft
end de forrige Gange.
Derimod havde han en herlig Medbjelperinde i Madame Spindler, forrige Mad. Lange, som frem*) Dahlmanns Bedømmelse skal være skreven paa Tydsk, men oversat af
en Petersen, der ved flere Ledigheder har viist sig paa Forfatterbanen;
Bogen er nu senere bleven averteret i Avisen.
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sagde Todes: Oldtiden havde en godSkik, i et heldigt Costume,
siddende ved sin Rok. Men i de alvorlige Stykker skal hun
have været affekteret. Man siger, at Heger holder næste Vinter
et Deklamatorium. I Dreiers Klub er det paa Bane at indføre
Deklamatorier, men det lader, som det, der styrtede de 4 store
Monarkier, ogsaa her vil drive sit Spil. Nogle, hvoriblandt min
Ringhed, vil have alt Theatervæsen udelukket derfra, saa at
man fra en Talerstol skal recitere Stykkerne, dog uden at læse
af Bogen; andre ville have Kulisser og Dække, som ved en
Komedie. Seire de sidste, tager jeg naturligviis ingen Deel
deri. Skuespil faae vi nok ikke i vor Klub i Vinter, ligeledes
af Mangel paa Enighed og Samhold. Den forrige Vinter havde
vi dog derved stundum en morsom Aften. — I det Borupske
Selskab saae jeg for noget siden en meget skiøn Forestilling
af Maleren og Ligene, et Stykke, som jeg hidtil slet ikke
kiendte, men er et godt Intriguestykke.
Fru Bartholin,
som spildte Datteren, har meget Talent; et ungt Menneske,
Søn af Skindergadens høie Amberg, spillede Maleren fortræffe
lig, Adler og Thortsen de to Elskere ligeledes meget godt.
En Mad. Laurizen spilte en ret god Soubrette, og ingen Rolle
blev forfusket. — Udentvivl har jeg fortalt det sørgelige, at
G. T. Bang allerede for mere end et Aar siden har faaet saa
hyppige Anfald af Slag, at han har maattet gaae ud af Rente
kammeret med en liden Pension. Nu er hans Tilstand saaledes forværret, at Forstanden til sine Tider er ganske borte.
Det hedder, at han ved Drikfældighed skal have forvoldet sin
Elendighed. — Birch lever nu i det glade Haab, at det vil
lykkes ham at blive Præst til Nørre Aabye i Fyen, hvortil saavel
Odense Amts Skoledirektion som ogsaa Bisk. Plum specielt
har anbefalet ham. Direktionen for Vemmetofte Kloster har
imod Forventning drevet sin Paastand igiennem, at beholde jus
propon. til Spjellerup, og har nu proponeret Lang i Endersløv,
Birch og en Candidat Thaning. Det slaaer ikke feil, at jo Lang
seirer, men da Birch dog her staaer saa nær Maalet, saa synes
det desmere at bestyrke Haabet om, at han ved Nørre Aabyes
Besættelse kan vinde Prisen. Det er sandelig ogsaa høi Tid,
at han kommer til noget Bedre, da han, uagtet det sidste ikke
ubetydelige Tillæg i Gage, kommer aarlig dybere i Gieid, og
har nu trællet for Befordring næsten ligesaa længe som Jacob
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for sin Brud; Himlen forbyde, at Cancelliet skulde være som
en Laban, og lægge 7 Aar til!------- Mynsters prækener har
jeg endnu ikke fundet Leilighed til at høre; derimod har jeg
hørt en særdeles smuk Præken af Gutfeld over Bønnen^ Værd,
ligesom ogsaa en vakker Tale af ham ved Høitideligheden paa
Rosenborg, hvor han greb Leiligheden til at sige nogle saare
vægtfulde Ord imod Dueller, der just paa den senere Tid synes
at gribe om sig. Gutfelds Prækener har umaadelig Søgning,
men vil neppe beholde den i Tidens Længde, thi ligesaa vist
som hans blomstrende og smukke Sprog og behagelige Fore
drag nødvendigen maae indtage, ligesaa vist er det slige over
fladiske Fortrin, som snarest tabe deres Værd og tiltrækkende
Kraft; den derimod, som hos Prædikanten sætter høiere Priis
paa Kiærnen end paa Skallen, vil nok ved gientagne Besøg hos
G. snart savne tilstrækkelig og solid Næring for Aand og Hjerte.
To Ting har man allerede at udsætte paa ham : man finder, at
han præker for kort og for sjeldent; ved det sidste er det
maaskee kun beregnet paa at skiærpe Appetiten, men slige
Kunstgreb lykkes dog kun for en Tid. — En Høilidelighed af
særdeles Beskaffenhed bivaanede jeg for noget siden i Trin.
Kirke, hvor en Pige og 3 Drenge fra de Døvstummes Institut
bleve overhørte i ^Religionen og confirmerede af den i dette
Øiemed ordinerede Katechet Schram. Jeg er tvivlraadig, om
jeg maaskee allerede i mit forrige Brev har omtalt denne Akt,
men da det dog snarest forekommer mig, at det er til Birch
og ikke til dig jeg har omtalt den, saa maae du tilgive, om
jeg her uforvarende gientager mig selv. Schram holdt en ret
god, dog ikke udmærket lille Tale førend Overhøringen. Denne
foregik ved Hjelp af en stor Tavle, paa hvilken Børnene skrivtlig besvarede hans Spørgsmaal, hvilke han kun fremsagde for
Tilhørernes Skyld og paa samme Tid gjorde Confirmanden forstaaelig ved Fingersproget; det skrevne Svar oplæste derpaa
Schram og paa samme Tid gjorde Confirmanden forstaaelig
ved Fingersproget; det skrevne Svar oplæste derpaa Schram
selv. Pigen, der som den fermeste blev først overhørt, og de
øverste af Drengene skilte sig godt ved deres Svar. Den sidste
Dreng var noget langsommere og tungnæmmere, men det Hele
vilde dog have endet sig ret smukt og opbyggeligt, naar ikke
den pudserlige Biskop Munter, der skal have sin Næse alle-
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vegne, havde faaet en af sine sædvanlige Raptusser, hvorved
han forplumrede og fordærvede alting. Han trængte sig nemlig
forbi de andre 2 Bisper, Balle og Bech nemlig, videre forbi
Prinds Christjan, der sad Tavlen nærmest, derfra ud paa Kirke
gulvet, rundt om Tavlen hen, hvor Præsterne og Professor
Castberg stod. Denne sidste hvidskede han i Øret, at han
maatte paalægge Schram, at invertere Spørgsmaalene. Denne
Begiæring blev forplantet til Schram, som derved kom ganske
ud af Fatning, og har formodentlig anseet det for en Irette
sættelse. Nu maatte da den arme nederste Dreng, der havde
ondt nok for at fatte det simpleste, der fremsattes ligefrem,
lade giøre Kunster med~sig, hvorved baade han og Schram
viklede sig ind i et Vilderede, der bragte Prindsen til at smile,
og mig og flere til at beklage Schram og ærgre os over M.s
Fadaise. Fra det Øieblik af veeg den gode Aand og Stemning
bort fra hele Handlingen. Ved Løftets Aflæggelse, hvor Schram
holdt Ritualen for dem, fremsagde Ordene paa deres Vegne,
og lod dem svare Ja, hvilket Drengene kunde, men Pigen ikke,
var han forvirret og forstemt, men endnu mere under den lange
Slutningsbøn, som han, efter Mtinters udtrykkelige Befaling,
oplæste, men i en kold og jagende Tone og formodentlig uden
at have gienn^mgaaet den forud, da han rigtig nok forandrede
C 7 til F VI, men derimod bad for salig Enkedronningen,
mærkede først Feilen, da Ordet var udtalt, vilde rette det, men
lavede derved Plukkefisk af det Hele. — Aldeles uforsvarlig var
denne M.s Fremfærd, især mod en ung Mand, der Dagen efter
sin Ordination træder frem ved en saa overordentlig og van
skelig Leilighed. Til Slutning communicerede Confirmanderne
tilligemed Castberg, hans Familie og de andre Lærere.
Af en Efterskrift dateret d. 6. Marts, hvis Begyndelse er af ligegyldigt
Indhold, Lyder Slutningen saaledes.

Dette Brev, hvis Korthed i det mindste du ikke skal klage
over, slutter jeg da nu med Efterretning om, at jeg lever ved
god Helbred og taalelig godt Humeur. Min største Sorg for
Øieblikket er, at min Kones Helbred er høist maadelig; hun
lider næsten idelig af gigtisk Hovedpine, Tandpine, Rygpine
etc. etc. Børnene ere for det meste raske, og Sophie glæder
mig meget ved sit herlige Næmme; Carl derimod er luddoven.
— Mad. Schiønning har paalagt mig at hilse dig og sende
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dig Efterretning, at hun har solgt sin Gaard fordelagtig og
betalt al sin Gieid. Tusinde Hilsener sendes dig og din gode
Maria fra min Anthoinette og fra eders trofaste
Liebenberg.
Din Tale paa Kongens Fødselsdag, som Rahbek har citeret
i Dagen, har jeg endnu ikke seet. Sandsigeren er nu aldeles
ophørt.
Originalen ejes af Universitetsbibliothekar L. Daae i Christiania.

Rigsraad Eske Broeks Dagbøger

for
1604, 1609, 1619 og 1622.
Meddelte af Overauditør L. Moltke.

Omtrent 1780 eller over halvandethundrede Aar efter Eske
Broeks Død (1625) opdagedes hans Dagbog for 1612, og omtrent
tredsindstyve Aar. senere, i Aaret 1842, den for 1608. Det
følgende Aar 1843 bragte Dagbogen for 1613 for Lyset, og de
to Dagbøger for 1604 og 1622 bleve, saavidt vides, fundne
omtr. 10 Aar derefter. — Idet der med Hensyn til nærmere
Enkeltheder ved disse 5 Dagbøgers Opdagelseshistorie maa
henvises til Vedel Simonsen’s Bidrag til Rigsraad Eske
Broeks Levnetsbeskrivelse I, 3—4 og II, 6, og til Braseh’s
Vemmetoftes Historie I, 109—10, skulle vi kun her tilføje, at
Skovrider Dreier paa Rosenholm blev engang i Aaret 1855
eller 1856 tilfældigvis opmærksom paa, at Børnene i en Mølle
i GI. Estrup Egnen legede med nogle beskrevne gamle Alma
nakker, som han paa Grund af deres Ælde antog kunde være
af Interesse og derfor afleverede paa Rosenholm. Det viste
sig da at være Eske Broeks Dagbøger for 1609 og 1619, samt
en Almanak for 1615, hvori R. R. Jørgen Skeel havde indført
korte Notitser.
De Optegnelser i Dagbogen for 1612, der ere af mere
historisk Indhold, Ondes trykte i Magazin for den danske
Adelshistorie 1ste Bind 1824, og hvad der var udeladt i
dette Udtog, fordi det nærmest angik Eske Broeks private Forhold,
blev optaget i Vedel Simonsen’s Eske Brock I, 88—106,
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jfr. II, 6—15, Dagbøger^ for 1608 og 1613 ere fuldstændig
trykte i sidstnævnte Bog. De andre 4 Dagbøger have ikke
tidligere været trykte; men de for 1604 og 1622 ere benyttede
til og enkelte Brudstykker af dem optagne i den i Braøch’s
Vemmetoftes Hist. f, 106—134 givne Skildring af Eske Brocks
Liv og Landets indre Forhold paa hans Tid. — Samtlige 7
Dagbøger findes i det Kgl. Geh. Arkiv.
De her aftrykte Dagbøger ere gjengivpe med Originalernes
Retskrivning, kun med nogen Afvigelse i Brugen af store og
smaa Bogstaver.
1604.

[Dagbogen er ført i David Herlicii Kalender. Efter et Op
hold i Viborg til Snapslandsting fra 14de til 24de Januar, blev
E. B. syg. Den 1ste Maj afrejste han til Herredagen i Kjøbenhavn, som holdtes fra 14de til 24de s. M. I den sidste
Del af Juni tiltraadte han Rejsen til Rettertinget i Bergen og korti
tilbage til Sjælland den 1ste August. Den 18de s. M. drog han
fra Vemmetofte paa Rejsen til Odense, hVor Rigsraadet den
25de holdt Samling, og kom den 31te s. M. hjem til Dronning
borg efter fire Maaneders Fraværelse. Den 21de September
drog han til Viborg, hvor Adelen den 24de blev mynstret af
Kongen. I Aarets tre sidste Maaneder handles mest om Jagt
og Lenets og hans private Økonomi].

Eske Brock egen handt1).
[Januar.]
Den 8 drog til til (!) Sønderhalherritzting med Niels
Krabbe2). Med den iagtt bleff opBett j 3 vger; belte 2 réffue
j Tustrup kier.
Den 9 til Thorqp ladegrdt.8); hiem strax.
2) Vedel Simonsen, Eske Brock II, 65—66. Af Hensyn til Pladsen
betegnes dette Værk i de følgende Anmærkninger kun ved Bogstaverne
E. B., ligesom Brasch’s Vemmetoftes Historie ved: V. Hist, og
Slange’s Christian IV., oversat af Schlegel ved: Si. d. Schl.
’) Niels Krabbe Kjeldsen til Brusgaard, Veslevgaard og Tostelund f 1626
(Hofmans Adelsmænd II, 201 Tab. 1). Han nævnes Dbg. 1608 17/n
(E. B. I, 71) og Dbg. 1609 2t/ei og i Oktober omtales Trætter mellem
ham og Kresten Holck.
3) Torup Ladegaard o: Frisenvold. Dronningborgs Lensmand havde Lade*
gaardens Avl kvit og fri (E. B. 1, 26. 34).
17
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Den 10 kom Olluff Roûenspar och Lyûebett1) hidt til mig.
Druckett en sneBertt*) med hanom.
Den 11 droge de bortt.
Den 14 droge ieg, Chrestenûe8) til Viborig snapslantzting4).
Den 16 fordrett Peder Munck Manderup Parsberig vdj
Viborig5), och kom Prebern Gilden stiern6) och ieg der imellom,
sa de icke kom samens.
[Uden Dato.] Drack med Preben och Olluff Roûenspar
itt rus.-f-7)
Den 20 drack med Olluff Roûenspar vdj hans LoÛementt
itt rus. 4zt)
Den 21 betaide ieg Lubertt itt hundrede daller pa den vin,
ieg haffuer bekomett aff hanom.
Den 24 drogge vj hiem fra Viborig til Drottningborg, haffde
5 heste och sielf 14 perûoner.
Kiøffte der imedtlertid haffre
til de 5 heste, inthet fra slottett.
S. Pouels dag j aar var mørck, dog dett icke bleste; dog
først om morgenen regnede dett flux.
Den 26 Januarij betaide ieg Pede[r] snecker aff Aars
2
for dett skrin, 3
for j korre seng at indrame och
med stolper, 2 fy for badstuffuen och j skillerom j arnestuffuen att forferdige.
E. B. e. handt.
Den 26 lod ieg, Chrestenûe och Jøtte8) oû koppe9).
*) R. R. Oluf Rosensparre til Vallø og Skarbolt f 1624 * Lisbet Gylden*
stjerne (E. B. Il, 99).
*) En lille Rus, maaske af Schnitzger.
’) Krestense Viffert, E. B.s Hustru (E. B. I, 14—15. 124—25. II, 54—55.
V. Hist. I, 108).
4) Om Livet under Opholdet ved Snapstinget V. Hist. I, 121—22.
5) R. R. Peder Munk til Estvadgaard f 1623 (E. B. II, 97. Denne Dbg. 28/s).
— R. R. Manderup Parsberg til Hagisholm f 1626 (E. B. II, 97—98;
jfr. 67). Hans Duel med Tyge Brahe Hofmans Adelsmænd III, S. 4.
Dgb. 1609 ,8/i omtales en Duel ligeledes i Viborg under Snapslandstinget.
•) E. B.s Bedstemoder Jytte Podebusk ♦ 1) Niels Brock, 2) Knud Henrik
Gyldenstjerne. Preben G. var en Søn af sidstnævnte Ægteskab, altsaa
E. B.s Farbroder (V. Hist. I, 67. 141. 143. Svanholm i Skånska Herre
gårdar 1. Bd.).
’) Disse Tegn udtrykke uden Tvivl de forskjellige Grader i Sviren eller
Rusen (E. B I, 42—43).
8) E. B.s Datter f. 1595 f 1640 * Jørgen Skeel (E. B. I, 18—19. 132 og
fl. St.; II, 26—27).
•) Almanakkerne gave, som bekjendt, rigelig Anvisning til den rette Brug
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Den 27 blef ieg siug aff meOlinger ocb motte til sengs1).
Den 28, 29, 30 da var ieg møget suag och møget vntt
aff bede. Den 30 kom doctor Maties och doctor Johanis afif
Viborig hidt2).
af Aareladning og Kopsætning, og E. B. fulgte den ved at lade sig og
sin Familie kopsætte den 26de Januar; thi denne Dag er i Almanakken
for 1604 mærket med Tegnene «Vduald Aareladend« og »Gaat Bad oc
koppe«. Som oftest vil man ogsaa bag i Almanakkerne finde en Under
visning om Aareladende og at sætte Kopper, hvori opstilles som Hoved
regel, »at mand icke skal lade noget Lædemod, naar Maanen er i det
samme Lædemods Tegn«, og denne Lære, der skyldes »den Mester
udi Lægekunsten Ptolemæus«, gjøres anskuelig ved en menneskelig
Figur, omgiven af Dyrekredsens Tegn, hvorfra Linier ere dragne til
Legemsdelene, «udi huilcken mand kan see oc forstaae, huilcket Læde
mod huert Tegn er undergiffuet«. Saalænge Lægerne hyldede mystisk
astrologiske Theorier og ikke kjendte Blodets Kredsløb (opd. 1619), var
dette siaaende Vidnesbyrd om Lægevidenskabens Stillestaaen gjennem
lange Tider mindre paafaldende; men man skulde ikke vente, at dette
samme Aareladningssystem uforandret, kun maaske noget mindre bunden
til mystiske Forskrivter, endnu for en Snes Aar tilbage var kjendt og
udbredt overalt paa Island, og at man i en ligesaa nærliggende Tid har
fundet Spor af dets Anvendelse saavel i Sjælland og Jylland, som i
Sverrig (Island, undersøgt fra et lægevidenskabeligt Synspunkt af P. A.
Schleisner. S. 172—77. 190—191). Henrik Harpestrengs Forskrivter
for Aareladende (Molbechs Nordisk Tidsskrift III, 276—77) angaa
nærmest, hvilke Dage der skal vælges til Aareladning.
*) Om E. B s Helbred og Sygdomme V. Hist. I, 108.
*) Mathias Jacobæus, f. 1569, var fra 1614—20 Kongens Livlæge; men
saavel før som efter den Tid opholdt han sig i Aarhus, hvor ban døde
1636. Han nævnes ogsaa i Dbg. 1613 (E. B. 11, 36) og 1622 *%, og
ligesom det fremgaar, at han blev hentet fra en anden By, saaledes
falde disse Aarstal netop paa hans Ophold i Aarhus. — Doktor Jo
hannes maa være Hans Paludan f. 1538 f 1615, der var medicus ordinarius for Nørrejylland. — Da det ikke er berørt af Ved. Sim., be
mærkes, at den i Dbg. 1613 (E. B. II, 35) nævnte Doktor Lucas af Viborg er
Lucas Paludan f 1638, og i Dbg. 1622 omtales paa fl. St. DoktorPeder
Iversen, ligeledes af Viborg f. 1555 f 1629. Under sit Ophold i Kbhvn.
i 1613 benyttede E. B. Doktor Christian (E. B. 11, 33), hvormed er ment
Christian Bording, der som Hovmester havde ledsaget Sten Rosen
sparre i Udlandet og endnu i 1613 var Prinds Christians Livlæge. —
Af Biskop Jens Gjødesens Ligprædiken over E. B. vides, at denne »først
forgangne Herredag«, hvormed formodentlig er ment Herredagen i Kbhvn.
i Febr. 1625, brugte Doktor Henning Arnisæus, Kongens Livlæge , og
i sin sidste Sygdom tilkaldte saavel de fornævnte Doktorer Peder Iver
sen og Lucas Paludan, som Doktor Niels Kristensen Foss fra Lund. —
Man ser saaledes, at E. B. hentede Læge fra Viborg eller Aarhus, naar
han opholdt sig paa Dronningborg; thi der var ingen saadan i Randers
17*
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[Februar.]
Den 3 Feb* da begintte ieg om afftenen da lydelt aU opflidde. '.;
Den 4 sad ieg da effter middag flux op. Kom Mouriø
Stigge1) hid, effter molthidt drog bort. Jomfru Anne Juel2)
kom hidt, bleff her om natthen.
Den 9 Feb. drog doctor Johanis af Viborig bortt”).
Den 22 kom Albret Skiel’ til Jungergd.4) hidt; bleff her j
byen om natten.
Den 22; Feb. delt møde pa Starupgardt y den sag imellom
Thames Maltesen och Axel Rosenkrans om Niels KoOes barns
ver^emol5).

1)
2)

3)

4)

5)

paa hans Tid (Doktor Goids Disputats • Lægevæsenet og Lægerne under
Christian d. 4de« S. 62—63. 84—85. 88. 90. Samlinger til den danske
Medicinalhistorie af Herholdt og Mansa. Kbhvn. 1835. 1, 29—33. 103—4.
SI. d. Schl. I, 535. Christian 4des Breve ved Molbech I, 76. 491).
Christian Bording erholdt 4 Rosenobler for nogle Besøg hos Fru
Krestense og Lave Brock; dette Salær gav E. B. ogsaa til Mathias Jacobæus, skjøndt denne maatte rejse til Randers og opholde sig der i
otte Dage, og Doktor Lucas modtog 10 Rd. for et Besøg i Randers af
samme Varighed (E. B. II, 33. 35.37). 1 1622 betalte han Peder Iversen
10 halve Kroner for nogle Sygebesøg i Randers.
Maurits Stygge til Holbekgaard * Anne Lykke. Han døde i 1604, og E. B.
talte over hans Grev. Denne Dbg. 24-25/n, E. B. I, 13. 105. II, 83.
Maaske en Datter af Ove Juel til Mejlgaard og Johanne Kaas, der i saa
Fald endnu ikke var gift med Holger Bille Knudsen til Bjørnsholm
(Hofm. Ad. II, 35 Tab. 3).
Da Rigsraaderne erfarede, at Kongen fra Haderslev havde tilskrevet alle
jydske Kjøbstæder om at sende Deputerede til Horsens i Midten af Fe
bruar 1604, ilede de til Haderslev og bragte Kongen til at opgive sit
Forsæt. SI. d. Schl. I, 353. Dagbogen lader i Januar og Februar saa
mange Dage uomtalte, at dens Taushed ikke bestemt udelukker Mulig
heden af, et E. B ogsaa, før eller efter Sygdommen, kan være rejst til
Haderslev, hvor Rigsraaderne efter Slange ikke bleve naadig modtagne.
Albert Skeel til Jungertgaard * Anne Kaas. Han blev henrettet i 1609
(SI. d. Schl. I, 304 og Dbg. 1609
E B. I, 78).
Miels Kaas til Starupgaard var en Brodersøn af Kantsier Miels Kaas og
døde den Ilte April 1597 * Birgitte Rosenkrantz (Hofm. Ad. Il, 77.
Tab. 1), som den 29de Juni 1603 blev halshugget, fordi hun havde
ladet sig besvangre af sin Mands Fætter Gjord Kaas til Thorup, der først
blev henrettet i 1616 (E. B. I, iii. II, 61. 85). Det nævnte Barn hed
efter Stamtavlen i Hofm. Ad I, 157 Anne og blev gift med Albert
Rostrup.
Axel Nielsen Rosenkrantz f. 1552 t 1623 * 1) 1588—1603 Ellen
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Den 25 drog ieg och ChrestenBe til Thorup ladégordt;
hiem strax.
Ao. 1604 den 27 Februarij stede Mogens Nielsen i Haffrum den otting iordt kaldes Øerens (?) ottingh sin liffs thidt.
Den 29 kom Chresten Jensen j Handerup hid att forhøre
Chresten Matzens regenskaff1).
[Marts.]
Den 7 skal gode mendt vere pa de aasteder j Benstrup
med den lanztings gr[a]nsktiing.
Den 9 Martij sende iegh Lubbertt medt lielle Tames itt
halfft hundrede daller pa regnskaff.
Den 9 drog ieg och ChrestenBe til Viborg. 3 h.
Den 10 til Thielle2).
Den 11 til Drottningborg.
Den 21 drog Chresten Jensen j Handerup bort fra Chresten
Matzens regnskaff; vor her j 3 vgger.
Den 23 Martij kiøffte ieg sex thønder koile aff Bertel
JenBen, boendes y Aalbeck, och gaff ieg hanom 9 for thønden.
Noch 500 flønder for 5
huilcke penge ieg betallede sielff.
Aalbeck liger ved Skaffuen. j tønde der aff kom til Estrup
den 24 Martij.
Gaff ieg s: Margrette Viffert8) j thønde kollo.
Den 24 droge ieg och ChrestenBe til Mariager4). 6 h.
v vogenb. j iagt k.

*)

*)
’)

4)

Juel, 2) 1608 Anne Høg. Han var Birgitte Rosenkrantzes Farbroder
(Hofm. Ad. Il, 77. Tab. 1. Danske Herregaarde B. 17 under Buderupholm).
Da Birgitte Rosenkrantzes Morfader hed Kristoffer Maltes en Viftert,
ledes man til at søge Axel Rosenkrantzes Modpart Thomas Maltesen i
den viffertske Slægt; men vi Lave ikke fundet ham der og antage, at
det maa være Thomas Maltesen Sehested til Bekmark og Tanderup
i 1609 * Anne Lunge, Sødskendebarn til Birgitte R.s Fader Tymme
R. Man ser imidlertid ikke, hvorpaa han kunde grunde sin Værgeret.
I Aarene 1609, 1612 og 1613 foretoges Regnskabernes Revision af
Peder Knap fra Grenaa, som derfor honoreredes med 10 eller 20 Daler
og en Fdg. Smør (Dbg. 1609 80/e og ,4/% E. B. I, 83. Il, 23).
Efter Jørgen Skram t 1592 ♦ Hilleborg Daa kom det af ham opførte
Tjele til hans Søster Anne Skram * Kresten Munk. Tjele i Danske Hgde.
Margrete Viffert til Viffertsholm ♦ 1) Enevold Sefeld, 2) Jørgen Urne til
Broby, var Fru Krestenses Søster. Hun døde 3die Febr. 1622 (E. B.
15. II, 55. V. Hist 1, 124. Dbg. 1622 */s). »s:« kan betyde samme
Dag eller Søster.
Oluf Rosensparre var Lensmand paa Mariager Kloster, til han 1610
blev forlenet med Draxbolm (E. B. II, 64).
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Den 26 Martij bleff s. Erich Hardenberg til Materup1)
nederßett vdj Skoffsbo kyrcke.
Den 26 droge vj hiem til Drotningborg igen.
Den 30 kom Olluff Roßenspar och Lyßebet hidt til slottet
och droge pa reyßen til Siellandt.
Den 31 droge de vdt til Heines och haffde 3 aff mine
vogne, 7 h.2).
[April.]
Den j kom mine 3 vogne hiem igien, der og vdt til
Heines medt Olluff.
Den 4 kom Mouris Stige hidt; drog om afftenen bort.
Same dag kom hidt 16 vnge hopper af den spansk artt, och
efter hans mayttz. mißiue nu ville holde sin egen studt och
hest her.
Den 5 Aprilis lod ieg vandet aff den øster dam vdløbe
[ved] Flos, och tog ieg 18 aff de allerstørste sette karper, och
den 6 Aprilis sette ieg j den lyile dam ved Hellerup 7 karper
och j den nedenfor xj karper; de andre, som ieg tog aff
damen ved Flos, som vare 244 smo, dem tog Peder skriffuer
med sig til Estrup at slippe j den dam ved møllen3).
Den 6 Aprilis bekom ieg kog. mayttz. breff att skulle op
til Norge med flere aff rodet at forhøre sager.
Paaske dag och morgen var vinden suduest och siden
vesten. Paaske Mandag østen vind strom. For bemeltt dag
bekom Chresten løgtmager j lest rug her pa slothet effter min
sedel, och haffde ieg tilforen bekomet aff hanom thre thønder
s. kollo, 4 vorer langer och torsk, 500 flønder, 600 huiling,
[som] er her vdj affregnett, och bliffuer mig 16 daller iij %
skyllig, som hånd med fysk skall affbetalle, effter som kiøffuet
er hos andre.
Den 12 april, bleff Offue Juels lig til Medelgdt. nederßett
her vdj s. Morth. kyrcke, och thalde ieg offner graffuen. Laa
*) R R. Erik Hardenberg, Befalingsmand paa Hagenskov * Anne Rønnov,
ejede Skovsbo og døde der. (V. Hist. I, 105. E. B. II, 98. Vedel Si
monsens Hagenskov S. 51—57).
®) Om Rejseruten til Sjælland V. Hist. I, 126.
®) Floes i Virring S. Bjellerup Ladegaard hørte^ til Lenet, og for dens
Indkomst skulde Lensmanden gjøre Regnskab (E. B. I, 27). Om E. B.s
Iver for Fiskeri V. Hist. 1, 114.
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her pa slottet Kresten Hoick1) och Chresten Munck®). Den 13
och x 3).
Den 14 droge de bortt. Och same dag kiøffte ieg den
gdt. j Kiøffuenhaffn vdj Kiødmager gade och vdt til Pellestredett
for 2,300 daller; betallis pa Thrusholm Juel dagh førstkmdis4).
Den 19 gaff ieg Lauris skriffuer myn quitans pa 14 lester
maltt, Jehan K. bekomet haffuer; der af er 5 lester aff Estrup
maltt. Noch pa 55 tønder rug, Mouris Lanskrone med bekom,
som ieg icke for de 50 tønder er betaldt, och skal hand giffue
vj
for tønde rugh.
Den 20 kom Soffießylle5) och Margrette Haes j Horsens )?)
hidt med
6) heste, och same dag drog .Margrette Viffertt
bortt och kom hidt.
Den 20 sende ieg Niels Jacopsen7) xjx daler for j Portugaløfier, hand Margrette Viffert lontt hafde.
Den 21 droge ieg, Chrestenße til Aars til brølup. 9 h.
(Den 22.) Skal Klaus Does brølup stande j Aars med
Henrich Beloffs dather8).
x) R. R. Kresten Holck, Befalingsmand paa Hald fra 1602—10 (E. B. II, 99).
2) Kresten Munk til Giessinggaard f 1612 * Anne Skram j- 1613. Sø
S. 261 Anm. 2. E. B. I, 35. 42. 11,27. Ved. Sim. Rugaard II, 1,S. 65—66.
’) E. B. siger >och«, fordi han i den trykte Almanak har sat
ved d.
Ilte, X ved d. 12te og
ved den Ude April.
4) E. B. har ejet 2 Gaarde i Kbhvn., samt en Gaard i Randers, i Vejle
og i Viborg (E. B. I, 116. II, 90. Dbg. 1609 rø/4). Trudsholm ejedes
af Jakob Høg.
5) Fru Sofie Bille f 1608 * R. R. Jacob Enevoldsen Sefeld til Visborg
t 1599 (E. B. I, 52. 54. 55), eller maaske Jomfru Sofie Bille, en Datter
af Erik Bille til Lindved og Søster til den Margrete Bille, der fore*
kommer i Dagbøgerne for 1608, 9 og 13 (E. B. I, 55. 60. II, 45. 67.
Hofm. Ad. III, 323 Tab. 1).
e) Hvor som her og i det Følgende paa enkelte Steder Plads er ladet
aaben for et Tal eller Ord, staar det ogsaa in blanco i Haandskrivtet.
’’) Niels Jacobsen, Raadmand og 19de Oktober 1619 udnævnt til Borge
mester i Randers (Dbg. 1619 19/io. E. B. I, 117—18. Hofm. Ad. II, 2—3).
•) Klaus Daa til Ravnstrup f. 1579 * 1) 22 April 1604 med Dorte Belov
j i Decbr. 1609, af hvilket Ægteskab var Oluf Daa til Holmegaard og
Elisabet Daa, hvis Bryllup med Jacob Ulfeld til Bavelse omtales i Dbg.
1622 2,3/a 2) 2den Maj 1613 med Ingeborg Parsberg (E. B. II, 28), som
kun overlevede sin Ægtefælle fra den 30te Marts 1641 til d. 10de April
næstefter (E. B. II, 101. SI. d. Schl. II, 213. Hans Biografi under
Lystrup i D. Herreg. 5te B. og i Christian 4des Breve I, 107. 238.
Biskop Hans Michelsens Ligp. over Klaus Daa og Ingeborg Parsberg).
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Den 22 -f-.
Den 23 X.
Den 24 droge vj hiem; fultis Lauris Kruße1) med os. +Den 25 drog hand bort, h- Lont min vogn. 2 heste.
Den 25 anamet 30 daller af Mauris vdj Lantzkrone pa de
50 tønder rug.
Den 26 droge vj til Estrup. 5 heste.
Den 27 sende ieg Maties bøgemester meth lille Tamis
30 daller. E. B. e. handt.
Den 27 andtvorede Peder Pedersen pa Estrup 14 sider
fiesk til gordts behoff. Noch bleff hanom tiltaldt pa fleskloffthet
itt hundrede tresindtztiuffue och halfftredie sider flesk.
Den 30 droge mit folck til Aars att Sielandt til Vemetofft.
Den 30 Aprilis fick ieg Jacop Chrestensen xv daller och
Matz Jensen iij daller til terrepenge at Sieland.
[Maj.]
Den j Maij droge ieg, Chrestenße och børnen til Heines
prestgordt pa veyn til herredagh. — Gud forhielpe alting til
god ende.
Den 3 korne vj offuer til Samsø. Droge siden offuer landtz ;
til Kallingborg same afften.
Den 4 til Tersløfie.
Den 5 til Brendtvedt2).
Den 6 til Vemetofft.
Same dag korne mit folck didt
syldig.
Den 11 drog Chrestenße til Kløffuenhaffn.
Den 12 drog ieg til Kiøffuenhaffn.
Den 13 kom kongl. mayttz. hidt.
Henrik Belov R. R. (E. B. II, 98). Kort efter, den 16de Juni 1604,
blev hans Datter Marie gift med Kresten Holck.
’) Laurids Kruse til Svenstrup j- 1609, Lensmand paa Bergenhus 1597
(Klevenfeld) og paa Dueholm 1606 (Dansk Atl. V, 59. E. B. 1, 42.
Dbg. 1609 Vs).
•) R. R. Sten Brahe havde faaet Skjøde paa Bregentved af Kristoffer
Gjøe. Da sidstnævnte imidlertid aldrig havde havt Gaarden i Besiddelse,
eftersom Anne Hardenberg havde den for sin Livstid, og hun overlevede
Kristoffer Gjøe, blev Skjødets Gyldighed efter hendes Død 11589 bestridt af
dennes Arvinger; men Kongens og Rigsraadets Dom faldt ud til Fordel
for Sten Brahe (Kolderup-Rosenvinge, Gamle Domme IV, 188).
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Den 14begindis herredagen j Kiøffuenhaffn *). Gud forhielp
alting till en god ende.
Den 14 beginttis sagerne att forhøres.
Den 20 var Korfitz Rudz brølup med Berette Roßenspar
vdj kompenijet, och var kongl. mayttz. och drottningen der9).
Den 23 gick dom imellom Korfits och Knudt Rudt om de
lodder med deris skiffte, och blef magtherleß dømpt3).
Den 24 bleff alle sager forhørt, och fick rodett deris
affskeidt.
Den 26 May 1604 beseglede ieg det forloffs breff for
Peder Munck til kongl. mayttz. pa 24,000 daller, som skal betallis til s. Mickelsdag, renthe 6 aff hundredett, och erre der
for med mig forloffuer Preben Gyldenstiern, Henrich Løcke4),
Klaus Podebusk5), Mogens Vlfeldt6) och Jacop Roßenkrantz7).
Jndmanelße er vdj Kiøffuenhaffn, huor och pengen vdj hans
mayttz. egett kamer skal betalies8).
Fra dette breff til kongl. maytz. haffuer ieg bekomitt myn
hand och segel igen; dog haffuer ieg loffuitt til kongl. maytz.
for hanom for den same summa, och er den same mening
vden betalling til s. Mortens dag.

s)

8)

4)
6)

0)

7)

®)

Herredagen fra 14de til 24de Maj omtales hverken af Slange eller
Schlegel, men af S. Grubbe (E. B. II, 62).
Korfits Rud f. 1573 t 1630 (E. B. II, 66). — Berette Rosensparre, en
Datter af Oluf R. og Lisbet Gyldenstjerne. Se om dem begge Ved.
Sim. «De danske Ruder« II, 182—195.
Knud Rud (store Knud) f. 1556 f 1611, Korfitses Broder, * Kirstine
Munks Moder, Ellen Marsvin (E. B. II, 66. De d. Ruder II, 167—182.
Ved. Sim. Rugaard II, 1, S. 82 flg.).
R. R. Henrik Lykke var Fader til Frands Lykke, der blev E. B.s Svi
gersøn (E. B. I, 120. II, 99).
Klaus Podebusk til Krapperup f d. 26de August 1616 * Sofie Ulfstand
1 1625 (E.B. I, 21-22. V. Hist. I, 98—100. Kjørup i D. Hgde 14de B.
Krapperup i • Skånska Herregårdar« 1ste B. Ligpræd. af Hans Arnoldissøn de Fine). Ved. Sim. bemærker i E. B. 11, 57, at Klaus P. efter
Kali Rasmussen allerede var død 1610, men der maa have fundet en
Misforstaaelse Sted.
Mogens Ulfeldt, senere R. R. og Rigsadmiral (E. B. II, 100. Cbr. d.
4des Breve I, 139).
Jacob Rosenkrantz, Lensmand paa Nyborg og senere paa Hagenskov,
t 1616 eller 1618 * Pernille Gyldenstjerne f 1622 (Hofm. Ad. II, 77.
Tab. 2. Ved. Sim. Hagenskov 58—59).
Hele dette Stykke er senere overstreget.
Danske Samlinger. 2den Række.

II.

*
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Den 29 seylede kongl. mayttz. her fra pa veyen til Norrige.
[Juni.]
Den 7 gick de lodder imellom de Rudder, och fallt Sand
holt och Ruberig gdt. Knudt Rudt til och Engordt och Fugelsang Korfitz Rudt1).
Den 8 var den sag j rette om de Kaasers (?) arff.
Den 8 skal ieg verre her [i] Kiøffuenhaffn vdj den be
falling om skiffte effter fru Jdde Wistandt pa Falckes 2 søners
vegne, ieg j det skiffte skal vere verge for2).
Den 14 giorde ieg Kasten verachtig8).
Den 15 gick de loder imellom fru Jde Vlstantz arffuinger j Helliggestus stuffue.
Den 17 skal vj effter cantzelerens pa kongl. mayttz. vegne
muntlig befalling gange her for Kiøffuenhaffn til skiffs pa den
reyße til Norge, sager att forhøre4). Gud giffue til gode lycke.
Den 18 drog ieg och Chrestenße fra Kiøffuenhaffn til Helfiingør pa den reyse til Norge. Gud forhielp til gode lycke.
Jmellom Thorsdag och Fredag om natben, der klocken
var ved x siett, gick Sthen Brahe6), Henrich Beloff och ieg til
skiffs ved Helfiingør pa Hector.
Den 24 seylede vj Skaffuen forbj ved xij siett middag.
Den 26 kom vj ind vdj Lang sundt, som den sallt syding
sker, vdj Bransborig lehn.
’) Rugbjerggaard og Fuglsang paa Lolland, Enggaard (Gyldensten) og Sandholtj paa Fyen. Knud og Korfits Ruds Forældre vare forlængst døde,
nemlig Faderen R. R. Erik Rud 1577 og Moderen Anne Hardenberg 1575,
da dette endelige Skifte foretoges, hvori deres Søster Sofie Rud * Jacob
Lykke til Tanderup ogsaa tog Del. Om de mange Trætter, der, efterat
Knud havde ægtet Ellen Marsvin, fandt Sted mellem disse Sødskende
og efter Knuds Død mellem Korfils og hende se Ved. Sim. De d.
Ruder p. anf. Stdr.
4) Ide Ulfstand ♦ Falk Gjøe til Skjersø havde, foruden andre Børn, Sønnen
Falk j- 3die Januar 1594, som havde efterladt sig to Sønner, Iver og
Falk, samt Datteren Helvig * Eske Bille til Ellinge (Hofm. Ad I, 149
Tab). Det var for disse Ide Ulfstands Sønnesønner, at E. B. skulde
være Værge.
•) Ved saadan Lejlighed fik’ Karlen Penge paa Haanden, og der var Gilde
i Borgestuen (Dbg. 1619 18/s).
4) E. B. var blandt de Rigsraader, som Ghr. d. 4de tog med til de
norske Herredage (V. Hist. I, 104 og Dbg. 1622 Juli og August. Si. d.
Schl. I, 281).
*) Sten Brahe E. B. II, 97. Ovenfor S. 264 Anm 2.
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Den 27 Junij var dett de Lybsker skiød sa j Langsundt, der
vj la der j haffn tilsamens.
Den 29 Junij ved thre siett effter myddag seylede vi vdt
aff Langsundt, och strax gick vinden oB imodt, och blefif strax
en stor storm,, sa vij haffde icke vden paBelige gott j søen.
[Juli.]
Den j Julij kom vj| vdj Merør, som er sex vge søes1) fra
Langsundt, och pa de 6 vge søes seylede wj vdj 2 netter och
pa 3 dagh, och vor dis imellom icke vden paBerlig løst for
storm och skiffs vortighedt skyldt.
Den j kom vj vdj Merør haffn.
Den 2 droge vj til Throm kyrcke, som ligger en halff
miel fra Merør.
Den 6 løb vj vdt aff Merø, och bleff vinden strax suduest
med en stor blest den ganske dagh.
Den 9 skal rettertinget begindis til Bergen j Norge.
Den 9 kom vj da først j Ny Sieløer, som ligger strax vidt
LydtneBnes2) och erre xiij vge søes fra Merør, och var vinden
oB mesten allt imodt.
Den 13 om morgenen ved thre siett rippede vj ancker och
fick en god vindt.
Den 14 kom Sthen Bra, Henrich Beloff och ieg til Bergen,
och haffde kongl. mayttz. da vdj otte dage tilforen sidett rettertinge med cantzeleren Rrestian Frys, Jørgen Fris3) och Anders
Green, som da vdj Bergen bleff rigens cantzeler vdj Norge.
Den 16 gick vj da pa rodstuffuen med kongl. mayttz. sager
att forhøre.
Den 16 var kongl. mayttz. och vj andre Sthen Byldes4) giest. -+Den 17 var kongl. mayttz. och vj andre bijspens och canickerens giest til bijspens. -t- Vette med k. may. [hvortil
ved et Henvisningslegn længere nede er tilføjet:]
Den 17 vette ieg med k. mayttz., der hans mayttz. var
bijspens och canickerens giest til Bergen, at greffue Mouritz
den dag haffde SlyuB intaget, och hans mayttz. sagde nye om
en hest. £
r) 3: Sømil.
Lindesnæs.
3) Jørgen Friis, Norges Statholder (E. B. II, 99).
4) Sten Bille var Lensmand i Trondbjem (SI. d. Schl. I, 552. IL 7—8).
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Den 18 vor Henrich Belou, Jørgen Fris och ieg pa Victor
kongl. maytt. giest
och siden j byen hos Mogens Gijø1).
Den 20 vor kongl. maytt. och vj andre borgemester och
rodtz giest vdj rodhußett. +- Siden same afften kom vj vdj byen,
vore bode til Jørgen Frijsis och til Mogens Gijøes £ Libera
nos domine.
Den 22 haffde kongl. mayttz. den norske adel, fruer och
iomfruer, byspen och nogle canicker, lauffmenden, borgemestere
och nogle aff rodmenden til giest. £
Den 24 drog k. mayttz. och rodett vdt til dett skiff
Vygtor pa hiemreyßen, och fultis med hans maytz. cantzeleren,
Sthen Brha, Henrich Belou och ieg2).
Den 25 gick vj til segels.
Des imedtlerthidt pa skiffuet tapte ieg 400 daller med
krempen, som kongl. mayttz. vantt.
[August.]
Den j Augustj korne vj alle hiem for Kroneborigh lyckerlig och vel. Drog kongl. mayttz. strax til Frederixborig, och
bleff rodett der effter hans befalling belegendis.
Den 2 kom kongl. m. tilbage, och fultis Henrich Belou
och ieg pa vognen med hans mayttz. vd til de kober och iern
møller3). Vore hans m. giest om afftenen. i:
Den 5 haffde den engelske gesant audiens och de heste
til kongl. mayttz. offuerleffuerett. £
Den 6 varre Sthen Bra, Henrich Belou och ieg pa iagthen med
kongl. mayttz. och gesanthen och same dag fick voris afskeydl.
Til Kiøffuenhaffn om afftenen.
Den 7 Augustj bleff Chrestense Wiffertt, Brede Rantzous4),
lig nederßett vdj Vor Fru kyreke j Kiøffuenhaffn.
Den 8 Augustj tipgitt ieg med Andres suerfeyer om xiij

*) Sidste Sætning er igjen udstreget. Mogens Gjøe til Gunderslevholm,
Jægermester * Hilleborg Krause (E. B. 1, 68. II, 68. Hofm. Ad I, 149
Tabel. Schlegels Saml. II, 3, S. 81).

Om denne norske Herredag SI. d. Schl. I, 355—358. V. Hist. I, 130—31.
3) Om en af Kongen anlagt Kobbermølle ved Kronborg SI. d. Schl II, 136.
4) Krestense Viffert, Datter af Korfits V. til Næs * Anne Gyldenstjerne og
en Farbroderdatter til E. B.s Hustru. Hun var gift med Statholder
Breide Rantzau f 1618 (E. B. II, 89. 98. SI. d. Schl. Il, 109).

269

kortelaßer1), |hand med al tilbehøring med dobeltte skeder och
j sabel [skal forfærdige?]. Skal giffue hanom for huer iiij
daller; x daller fick hand strax pa handen, som ieg sende
hanom med lyile Thamis.
Den 11 droge ieg och Chrestenße fra Kiøffuenhaffn til
Vallø.
Den 12 til Vemetufft.
Den 13 aferdiget Jacop Chrestensen til Kiøffuenhaffn;
fick ieg hanom viij daller terrepenge och ij daller lontt penge
aff baskerens quinde Emerich.
Den 14 droge Hans Plyskoff med flere myne folck pa
reyßen til Drottningborg. Fick hanom til there penge xj daller.
Den 18 drogge ieg, Chrestenße och børnen fra Vemetofft
pa reyßen til Odenße, til Skielbj om afftenen.
Den 19 til Korfiør.
Den 20 kom vj med Brede Rantzo offuer vdj iij thimer
och la den natt pa Nyborig slott, och drog Brede bortt.
Den 21 til Lyøgtuedt2). 4 mil.
Den 24 droge vj til Odenße.
Den 25 skal altt rodit møde j Odenße effter ko[n]gel.
maytz. befalling. Gud hielpe alting til en god ende.
Den 25 vare altt rodit forsamlitt pa Odenße gardt vndertagendis Henrich Ramel3) och Jørgen Frys, och møtte kongl.
mayttz. icke, for kørførsten aff Brandenborg kom til Kiøffuenhaffn.
Den 28 droge vj til Medelfar.
Den 29 til Ølstedt herritzfogdt Mickel Hanßen.
Den 30 til Aars.
Den 31 til Drottningborg, och kom Karl Bryske4) j herberge
til mig. -t—

J) Anders Sværdfeger boede paa Kjøbmagergade (E. B. I, 93). Kortelas
o: et kort Sværd (E. B. Il, 93. V. Hist. I, 117).
Løjtved og Rørbæk ejedes af Absalon Gjøe (som var død 1613, E. B.
Il, 34) * Else Lindenov. E. B. havde Andel i begge Gaarde (Dbg. 1622 Vn).
fl) Kongens krigerske Proposition til Rigsraadet, dat. Kbhvns Slot d 18de
August 1604, og Udtog af Raadets Betænkning, dat. 27de s M., i Chr.
4des Breve I, 5—8. Om Forhandlingerne paa Herredagen og Kongens
Svigerfaders Besøg se SI. d. Schl. 1, 361—62. — R. R. Henrik Rammel
E. B. 11, 99. SI. d. Schl. I, 62. 67.
4) Karl Bryske til Margaard f 1613 Lensmand paa Aarhusgaard fra 1602—13,
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[September.]
Den j skal adelen munstris j Skonne til Lundt.
Den j kom Olluff Roßenspar, Lyßebett och Chresten
Munck hidt. Droge effter moltitt1) bortt.
Den 2 kom Mouritz Styge; effter moltid bort.
Den 2 afferdigett Hans Plyskoff til Kiøffuenhaffn effter de
kortelaßer.
Fick hanom xxxvj daller til dem, i$ daller til
tering (?), 5 daller til striger och munstøcker.
Den 9 skal Jacop Hiøgs brølup vere j Odenße med Eyler
Bryskis datter2).
Den 11 iagett ieg i Aarsløff kralt. Fick 2 reffue, 2 harer
j garn; 4 harer bette med hunde.
Den 13 drog Chrestenße til Estrup och siden til Skieruadt®).
Den 14 skal munstringen vere vdj Odenße j Fyen.
Den 15 iaget Oluff Roßenspar och ieg j Dyrby krat; skiød
Olluffs dreng j reff; bette ieg 2 harer.
Den 16 kom hun [o: Fru Chrestense] hiem. 2 v. heste.
Den 20 gick mine heste pa veyen til Viborg til munstrin
gen. 14 rideheste och 11 ridendis. 3 daller fortert.
Den 21 droge Chrestenße och ieg til Viborig.
Den 24 skal munstringen vere vdj Viborigb.
Den 24 Nouemb. om morgenen, der klocken var 6, bleste
dett 3 gang j thrometerne, och der vj kom halff veyen imellom
Haidt och Viborig, der møtte kongl. mayttz. oß och haffde om
natten legett pa Haidt.
Och bleffue vj der alle monstredt,
♦ 1) 1de eller Mette Ulfstand f1579, 2) Lisbet Bille t 1621. Efter sin
første Hustru erholdt han en Part i Bygningerne paa GI. Estrup, som
E. B. i 1585 afkjøbte ham for 4000 gamle Daler. — Hans Fader Gert
Ejlersen Bryske f 1552 var gift med Anne Viffert f 1586, en Faster
til Fru Krestense, Eske Brocks, og hun og Gert Bryskes Børn vare
saaledes Sødskendebørn (E. B. II, 36. Rugaard II, l.S. 68—71. GI. Estrup
i D. Herregde. 4 B.).
!) Origin. har: mottrtt.
*) Jakob Høg til Trudsholm + 1610 ♦ 1) Lisbet Sehested f 1600, 2) 1604
Maren Bryske. Sidstnævnte var en Datter af Ejler Bryske til Dallund
t 1614 * Gertrud Lunge (en Broder til foranførte Karl B. og til den
oftere i Dgbgrne forekommende Krestense B., Thomas Fastis Enke) og
Søster til den som genealogisk Forfatterinde bekjendte Lisbet Bryske
(E. B. I, 42. Il, 64. Rugaard I, 2, S. 107—8. II, 1, S. 44. 92. 96).
n) Skjærvad ejedes dengang af R. R. Jacob Sefelds Enke Sofie Bille (f 1608)
og tilfaldt efter hende Hans Sefeld.
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først rodett, der nest alle lensmenden och siden de andre aff
adelen, och der munstringen var offuerstanden, bleffue vj
først slagen j thogorning, 5 mand sterk, dernest j slagtorning,
30 sterck, och der nest altingst var offuerstanden, blefif efifter
hans mayz. befifaling slagit en ring om hans mayttz., och tacket
Mandrup Parsberig adelen pa hans mayttz. vegne for deris
hørsamhedt, de vare møtt, och bad al adelen til giest til
bijspens, ochsa fruer och iomfruer, och vore lystig til 3 siett
om morgenen, och drog hans mayttz. sa til Haldt1).
Den 24 om afftenen drog k. maytz. til Hald.
Den 27 gick min heste hiem.
Den 27 7tb. skal Verner Parsberigs brølup vere vdj Viborg
med Agatta Sefeldt2).
Den 30 drog ieg til Vingigardt at iage. Drog Chrestenße hiem.
[Oktober.]
Den 2 kom Olufif Roßenspar och Klaus Podebusk til
Vingigardt.
Den 3 kom hiem til Drottningborig.
Mitt bod møde j Rolling at kiøffue homel.
Den 8 och 9 iagett ieg i Larberig krat och Vett skofif; flck
2 refifue, 5 harer.
Den 10 møde j Østergardt8) at kiøffue øxen.
Den 14 gick ieg och Chrestenße til gudtz bordt j Drottningborg kyrcke.
Den 16 octob. afferdigett ieg min dreng Jacop Krestenßen
fra Drottningborg och andtvorde ieg hanom 500 daller, som
hand skulle leffuere Ebbe Munk4). Noch 40 daller, om Ebbe
ville haffue renthe och til terre penge, och skal hand tage mitt
breff igen pa same 500 daller, som Ebbe Munck haffuer5).
’) Om Mynstringen ved Viborg i 1609 se Dbg. 1609 8,®/s.
2) Verner Parsberg til Lynderup (Rinds Hd.) en Son af Niels Parsberg til
Sandbygaard og Lisbet Sehesled. — Agate Sefeld, Niels Skrams Enke,
en Datier af R. R. Jakob Sefeld og Sofie Bille (E. B. I, 45. II, 65.
Hofm. Ad 11, 293 Tab ).
3) Ostergaard i Vellef S. Hovelberg Hd.
4) Ebbe Munk til Fjellebro, Lensmand paa Andvorskov f 1622. Dbg. 1619
M/s og 1622 ö/s. Hans Biografi i Sl. d. Schl. II, 201. Cbr. 4des Br.
I, 63.
5) Dette Stykke er senere overstreget.
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Dette forbemeltte er klartt giortt.
Same thidt andtvorede ieg hanom Chresten Albretzens1)
breff j Kiøffuenhaffn pa 128 d. for maltt, hånd enthen skulle
tage breffue tilbage igen eller och flj mig penge med sich*).
Igen anamett 14 9br. Ao 1604.
Den 16 drog ieg til Viborig. 3 h. 4 p.
Jaget j Skierne8) hestehaffue same dag. Bette j reff; 3
bleffue skot.
Den 17 vere j Viborg y kongl. maytz. befalling j den sag
med Anne Krabe och Godtzløff Budde4).
Den 19 drog ieg hiem til Drottbg.
Den 22 iaget j Fløstrup kier och Tustrup kier; bette 2
reffue, j harre.
Same dag kom Anne Skram hidt.
Den 24 drog ieg och ChrestenBe til Estrup. 4 h. 8 p.
Kiøffte øxen.
Den 26 til Drottingborg igen.
Den 27 drog ieg til Ensløff5).
Den 28 til Vrop.
’) Kresten Albertsen forekommer ogsaa i Dbg. 1608 (E. B. I, 69. 71) og
er maaske den Borger af dette Navn, der nævnes i Rigens Indtægt i
Schl. Saml.' I, 1. S. 94.
*) Dette Stykke er senere overstreget.
8) Skjern Slot og Gods i Skjern S. Medelsom Hd. Viborg A. 1608 kjøbte
E. B. Anne Krabbes Anpart i Skjern for 1100 Daler (E. B. I, 66—67) og
1613 Dorte Krabbes Anpart i samme Gaard og Gods for 1500 Daler (smds.
II, 28. 45). I 1563 tilhørte Skjern Kristoffer Rosenkrantzes Arvinger
(E. B. I, 76. D. Atl. IV, 691 — 2), og af hans Søstre var Anne R. gift
gift med Tyge Krabbe, og Mette R. med Erik Eriksen Banner. Fru
Anne Krabbe til Stenalt var en Sønnedatter af fornævnte Anne R., og
Fru Dorte Krabbe ( * 1) Bendix Ahlefeldt, 2) Erik Lykke) og Fru Anne
Krabbe til Vorgaard Datterbørn af hendes Søster Mette R. Det kan
derfor synes tvivlsomt, hvilken Anne Krabbe det var, som solgte Anparten.
*) Anne Krabbe til Stenalt, genealogisk Forfatterinde +1618 * Jakob Bjørn
(E. B. I, 45. 66. 76. Il, 80). — Godslev Budde til Nessov eller Nedtzov,
Befalingsmand paa Børglum Kloster | 1622 * Sidsel Bjørn og Anne
Krabbes Svoger (Kolderup Rosenvinge GI. Domme IV, 335 Anm. 2 og
459. Dbg 1622 «Vlo).
5) Enslev i Vellef S. Hovelb. H.
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Den 29 vere pa Vrup effter k. maytlz. beffalling imellom
Eske Byide1) och Peder Mund2) med flere om itt marckeskiel.
Fra marcken til Borum [hos] Anders Perflen.
Den 29 var ieg pa marcken imellem Ørskoff och Biede8).
Vantt Eske.
Den 31 fra Borum til Drottingborg.
Den 31 Octob. skal Jngeborig Skiels4) lig begraffuis j Vorre
kyrcke j VenfløBel.
[November.]
Den 3 kom Eske Byide J.5) och Enuoldt Krufie6) hidt. 4’) Eske Bille Pedersen ti) Svanholm f 1608 (Hofm. Åd. III, 323 Tab. 1
har 1603) * Elsebe Skram, der bragte ham Urupgaard (i Østbirk Sogn,
Vor Hd., opført af hendes Bedstefader, Rigsadmiral Peder Skram), Høvringholm, Nebbe, Lynderup og Gundersløv i Jylland, samt Skedal i
Halland, som alle tilligemed Svanholm bleve solgte efter hans Død, og
af hvilke E. B. kjøbte Høvringholm (E. B. 57. 77. II, 80). I 1604 laante
Eske Bille 5000 Daler af Kongen, og var E. B. en af hans Forlovere
(E. B. 1, 37).
*) Peder Mund, en Søn,'af Søfren Mund til Serritslevgaard og Kirsten Glambek
♦ Vibeke Griis, Kongens Kjøgemester fra Efteraaret 1596 til 1ste Maj 1604,
Lensmand paa Frederiksborg og Abrahamstrup, derefter forlenet med
Skanderborg og Aakjær. Han kaldes 1599 til Serritslev og 1604 til Sandbygaard (Wegeners Abrahamstrup Gaard 1, 105—118, jfr. II, 324.
Ny
Kirkehist. Saml. V, 55).
8) Ørskov og Biede i Ørridslev og Nebel Sogne, Vor H.
4) Ingeborg Skeel fra Nygaard * Otte Banner f 1585. Om Arvesager efter
hende se E. B. I, 60. 62. II, 69 og Dbg. 1609 *7/«. V. Skeel, Familien
Skeel S. 120 flg.
a) Eske Bille Jørgensen til Ellinge, en Søn af Jørgen Bille og Margrete
Brock, var gift med Helvig Gjøe f 18de Juli 1612 i Halmstad, en Datter
af Falk Gjøe til Skjærsø og Karen Krabbe.
Han var Lensmand paa
Helsingborg 1602—10 og efter Oluf Rosensparre paa Mariager Kloster,
hvor han døde den 21de Januar 1619. Han havde alt i Faderens Live
faaet Ellinge, og efter Broderen Peder arvede han Valden; Ørtofte
erhvervede han ved Kjøb af Gottfred Lindenov, og Skedal kjøbte han
rimlv. efter sin Fætter Eske Bille Pedersen; Bollerup og Asdal kom til
ham ved hans Hustru. Han forekommer ofte i E. B.s Dagbøger som
hans Gjest og Omgangsven; i Dbg. 1619 handles om E. B.s Arv efter
ham (E. B. 1, 36. 58. 60. 67. 68. 69. 7i. 88. 91. 101. 115. II, 20. 22.
32. 38. 41. 46. 62. 79. 88—90. Se S. 282 Anm. 1. Skånska Herre
gårdar 4 B. under Ørtofte og Ellinge. Hallandske Hrgde, beskr. af P.
v. Møller, 1ste Hefte under Wallen, hvor hans Biografi findes).
•) Der var tre samtidige Kruser med dette Navn: Enevold K. til Vingegaard
(S. Lyng Hd.), Enevold K. til Hjermitsløfgaard (R. R. 1608 f 1621) og
Enevold K. til Tulsted f 1626. Den i Dbgn nævnte maa være den
Danske Samlinger. 2den Række.
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Den 5 kom Oluff Roßenspar, Lauris Naulff1) hidt. Same
dag iaget j Romaltt och ladegardtz kier; bette 5 reflue.
Den 6 bette voris folck der j reff. £
Ao. 1604 den 6 9bris kiøffte ieg Kiergordt aff Eske Bylde;
der for skal giffue 1300 datier, huilcke ieg 14 dage for Juel
ao. 1605 skal betalte efter mitt breffs indholdt2).
E. B. e. handt.
er betald.
Den 7 iagett vj vdj Kastrup och Assen[t]hoff kiere. Fick
der 6 reffue, j rodyr, j hare. Drog Eske bortt. Droge til
Estrup om afftenen.
Den 8 iagett j Flos kier. Fick der 4 reffue, j vdi Grue kier.
Den 9 kom Otte Baner3) j iagt med.
Den 9 iaget j Allinge kier. Bette 2 reffue. Aff diße reffue
thoge støffuerne 2 reffue, iegerdrengen beholtt. Kom Godzloff
Bude her.
Den 10 drog Olluff Roßenspar, Lauris Naulff och Godzloff
och Otte Baner bortt.
Bekom Søffren Nielsen i Thiøgstrup 2 føl. Der for en
oxe ferdig til s. Mickelsdag førstkom.
Den 13 9b. bette i Alling snabe j reff, i Østeraling kier
j hare.
Den 14 9b. ao. 1604 anam. aff min dreng Jacop Chrestensen xxx daller, som Ebbe Munck sende Chrestenße Bryske4)
renthe penge. Der pa tage hindis beuis hanom att tilskicke5).
De ere Krestenße tilskicket, och haffuer hindis quitans
til Ebe Munck pa denom.
Ao. 1604 den 17 9bris lontte ieg vij ct daller aff Peder

*)
9)
,

8)
4)
6)

første, der var gift med Anne Vind (Kold. Ros. GI. D. IV, 393), og som
E. B. nylig havde gjestet som Jæger, jvf. E. B. I, 70.
Laurids Naul * 1) Anne Juel Sørensdatter fra Mejlgaard (E. B. I, 61), 2)
Karen Krag, en Datter af Henrik Krag, Lensmand paa Island.
Dette Punktum er senere overstreget. Kjærgaard i Vejlby S., S. Hald
H. Den 27de August 1612 bortfæstede E. B. Gaarden for 80 Rgdlr.
og 1 Oxe til Søren Bang (E. B. I, 73. 100. II, 24).
Otte Andersen Banner til Giessingholm (Løvenholm) f 1625 (E. B. I,
61. 74. Løvenholm i D. Hgd. 3 B ).
Krestense Bryske se S. 270 Anm. 2. Hun døde 1611 (E. B. I, 54—55.
II, 45. Katholm i D. Hgde 4 Bd.).
Dette Punktum er senere overstreget.
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Laßen1), som ieg til fastelaffuens Søndag førstkomindis skal
hanom igen effter mit breffs lydelße betalle her j hans gardt
j Randers2).
Betaid strax effter.
Den 21 bette j Surkier och Klybo 2 reffue, 2 harer.
Den 22 drog ieg och Chrestenße til Drottningborg. Jagett
ieg pa veyen; bette j Littuedued (!) kierj2 reffue, 4 harer. Vdj
Vering kier neden hackeren j reff8).
Den 24 droge vj til Holbeckgardt til s. Mouris Stygis
begraffuelße.
Den 25 9b. skal Mouritz Stigis lig begraffuis j Holbeck
kircke.
Den 25 bleff hand begraffuett j Holbeck kyrcke, och tallede
ieg offuer hans graff, och same dag fultis Olluff Roßenspar,
Lyßebett G., ieg och Chrestenße til Gießingardt om afftenen.
J)en 26 drogge ieg hiem til Drottningborig.
Den 27 vere j kongl. mayttz. befalling i Sieland imellem
Sthen Bra med flere pa den ene [side] och Klaus Dapa den anden
imellom Glumsø och Skullerup.
Den 28 Nouemb. kom Helmer berider j tieniste til mig,
skal haffue til løn itt hundrede daller; skal lere mig en dreng
for dett same, och hand skal klede hanom, och skal hand
haffue itt kamer, dog icke ild att holdes.
Den 30 Nouemb. afferdige[t] ieg min dreng Jacop Chrestenßen her fra pa veyen til Peder Tott4) med jm daller
hoffuidstol Jet daller rentte och 10 daller til skott penge, 5
daller terre penge, och ere af de penge, ieg kiøffte dett
godtz for aff hanom, och der med er same godtz affbetaldt.
[December.]
Den j decemb. antvorede ieg Jacop Chrestenßen 5 daller
til 2 thønd. thyst øl att kiøffue mig j Aars.
Den 3 iagett j Tustrup kier j reff.
’) Peder Lassen, Borgemester i Randers fra 1590—1618 (E. B. II, 26.
Stadfeldt, Randersbeskr. S. 120).
*) Dette Punktum er senere overstreget.
8) Littuedued og Vering o: Lille Tved og Virring.
*) Peder Klausen Thott til Boltinggaard f 1607 (Hofm. Ad. I, 129 Tab. 2,
Kold. Ros. Gl. D. IV, 318 2)).
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Den 6 iaget j Verum Haslom kier och j Rakier; fick 5
reffue, 2 skøtt, 3 j garnen.
Den 8 iaget j Jnberig kratt och lam haffuen 2 reffue, 3
harer.
Den 9 var ieg til her Peders hospitals forstander1) hans
brølup her j byen.
Den 11 sende ieg Matias mure mester her pa Drottningborg X daller, som ere for dett hemerlighed2), han pa Estrup,
vidre ind hans fortegning var, opmurett til dett ny hus j lade
gården. Ved lyile Thames.
Den 12 skal fru Jaban Koes, Offne Juels til Palstrup,
hindis lig nedersettis j Viborg domkyrcke8).
Den 15 iagett j Thorup kier och Verum kier. Fick 3
reffue och 4 harer; de 2 reffue och de 2 harer bleffue skiøtt,
de 2 hare fick j garnen. Den ene reff thog støffueren.
Den 17 Decemb. soide ieg Peder Raßmusen j Gundestrup
en brunbleßett folie for tho øxen. Jdis til s. Mick elsdag førstk.
Same dag soide ieg Niels Chrestensen i Østrup, herritsf.,
ligge slig thydt en folie for 2 øxen och x4) daller. Pengen idis
med første øxen til s. Mickelsdag førstkomds.
Den 17 soide borge mester Jens Kore5) j brun folie for
xviij daller6). Vbetaldt. fr.7).
Den 17 bleff Peder Juels lig til Alstedt begraffuet j Huißel
kyrcke ved Alstedt8).
*) Formodenl. den samme Hospitalsforstander, der forekommer i Dbg. 1613
(E. B. II, 25) og 1619 (i Fortegnelsen over Lax), og forskjellig fra den
Hospitalsforstander af samme Navn, der tillige var Borgemester og rimlv.
er død omtr. 1590, i hvilket Aar der beskikkedes en ny Borgemester,
der kan have været hans Eftermand (Stadfeldt, Randersbeskr. S. 278»
jfr. 120).
*) o: Privet. Molb. Gloss. Ordet skal i denne Betydning endnu bruges
i Jylland.
8) Tildels overstreget igjen.
4) Tallet er senere overstreget, og der er tilsat et Tegn: fr., hvorved uden
Tvivl betegnes, at Pengene ere betalte.
5) Jens Andersen Kahr eller Kaard, Borgemester siden 1596 (Stadfeldt,
Randers S. 120. Hofm. Fund. II, 359).
8) Dette Punktum er senere overstreget.
i) Se Anmærkning 4.
®) Hofm. Ad. II, 35 Tab. 1 anfører Peder Juel til Alsted ♦ Margrete Ulfstand
som død d. 21de Septbr. 1612.
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Den 18 kom hidtt til slotthet fra Estrup ij thønder torsk,
tho fr. aall, som Jacop Baldeuin1) haffde sendt didt fra Fyøn.
Den 19 bleff fru Jehan Koes, Offue Juels effterleffuerske,
til Palstrup, hindis lig nedsat vdj Viborg domkyrcke.
Den 19 iaget j Thebestrup och Vorup kier; fick j reff,
j harre.
Den 21 kom Jacop Chrestensen, min dreng, fra Siellandt liiem.
Den 22 iagett j Thustrup kier; bett j reff, 2 harer.
Den 26 befallede ieg Lauris skriffuer att kiøffue her j
byen iiij tønder øl til mitt folck.
Den 28 flck ieg Knudt i Hiørning j daller pa hånden, for
hånd skulle med vere att lade kaste lymsten ved Thustrup.
Den 30 Decemb. vnderskreff och forßeglett ieg itt breff
for Eske Byide til Magnus Suob2) for halff fierde thusinde
daller, syff til rentte aff huertt hundrede. Klaus Podebusk
med forloffuere; indmanelße vdj Landtholsten, och haffuer ieg
ingen skadesløfi breff andett itt sende breff, hånd mig der om
tilskreff. Ao. 1604.

1609.

[Titelbladet og flere Blade mangle i Kalenderen, der uden
Tvivl er Dayid Herlicii Almanak. Af de hvide Blade, hvorpaa Dagbogen er ført, ere ogsaa flere udrevne. — Den
14de Januar drog E. B. til Viborg Snapslandsting og mødte
til Herredagen i Horsens, der begyndte den 25de s. M. Fra
13de til 16de Februar laa Kongen paa Dronningborg. Fra
28de til 31te Marts var E. B. i Kolding og den 15de Juli i
') Jakob Balduin nævnes ikke oftere i Dagbøgerne; men i 1613 bortfæstede
E. B. Skovshøjrup i Vends Hd. for 150 Rdlr. til Niels Balduin (E. B.
II, 19).
4) Fru Mette Speil var først gift med Johan Lindenov til Ørtofte f 1581
og efter ham med Mogens Svab til Svabesholm, der boede paa Ørtofte
og en Tid forvaltede Godset for sin Stedsøn Gottfred Lindenov. Da
Eske Bille til Ellinge havde kjøbt Ørtofte af Gottfred L., stod denne
Gjæld maaske i Forbindelse med Gaardkjøbet.
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Skanderborg for at forhøre og paadømme Sager. Den 6te
April drog han til Viborg for at taxere Adelen og var der igjen
fra 5te til Ilte Maj i Anledning af Mønstringen for Kongen.
Den 6te September var han tilstede ved Mønstringen ved Aar
hus. En Trætte med Jørgen Skeel varede hele Aaret og foraarsagede Møder til Herreds- og Landsting.]
[Januar.]
Den 2 andtvorede ieg Anders Jbßen xx
til tho tdr.
grosej, hånd skulle kiøffue hos Jens Baj1). Den ene td. skulle
hånd forskicke til Høffringholm*) och den 2 til Estrup.
Den 3 andtvorede Anders Jbsen xviij
danske til then
sten hamp, hånd skulle forskicke til Høffringholm til bongarn,
j
til j skepe sma saltt, vj
til loffte søm.
Same dag iaget ieg ved Støffringardt j reff och j Østrup
kratt iij reffue och 5 harer.
Same afften kom Eske Byide hidtt.
Den 4 kom Olluff Roßespar och Axel Brhae8) hidt.
Den 5 drog Olluff och Axel bortt.
Den 6 med Eske Byide 4-.
Den 9 drog ieg til Sønderhalherritzting, och fultis Eske
Byide til thinget, och møtte Jørgen Skiel4) der om den Ben-

f) Jens Bay af den gamle randerske Kjøbmandsfamilie forekommer i Dbgrne
1608, 9 og 13. 1 1608 havde Kantsleren sit Herberg i Jens BaysGaard:
Stenhuset, og Rigsraadet holdt Møde der (E. B. I, 70). Der havde
tidligere været to Borgemestere ved Navn Jens Bay, og det var rimlv.
den hernævnte der blev Raadmand 1619 og levede saa længe, at han i
denne Egenskab underskrev Suverænitets-Akten i 1661 (Stadf. Randers
. 119. 20. 29. 38 & 39. 40).
a) Den 21de Juli 1608 havde E. B. kjøbt Høvringholm af Eske Bille Pe
dersens Enke (E. B. I, 58—59).
8) Det kan være Axel Brahe til Krenkerup j- 1618, der i 1610 ægtede Oluf
Rosenspaires Datter Lisbet (SI. d. Schl I, 535, V. Hist. 1, 127) eller
R. R. Axel Brahe f 1616 * 1) Mette Gjøe, 2) Kirsten Hardenberg, og
hvis Søn af sidste Ægteskab Tycho Brahe 1618 blev gift med E. B.s
Datter Berete (Rugds. Hist. II, 1. 35—42. E. B. II, 99).
4) Jørgen Skeel f. 1578 f 1631 * 1) Kirsten Lunge, 2) Jytte Brock. Denne
Dbg. indeholder enkelte Personalia om ham, og i den for 1613 omtales
hans Forlovelse med Jytte B. og Kjøbet af Skjærvad (E. B. I, 107. 134.
II, 26—27. 44. 45. 83. 84. 94. SI. d. Schl. II. 6. 61. 340-41. Jfr.Molbechs Chr. 4. Br. S. 254. 292—3. Hofm. Ad. I, 42—43. GI. Estrup i
D.Hrgde4de B.) Hans kortfattede Almanak-Optegnelser f. 1615 bleve, som
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strup trette, och var den første thing dag Jørgen Skiel och ieg
møttis til thing.
Same dag drog Eske Byide fra thingett pa veyn til Skan
derborg, och ieg till Droningborgh.
Den 14 droge ieg och Chrestense til Viborg snapslantzting.
Den 17 kom Thamis MalteBens lig til Viborg1).
Same dag haffde ieg Mogens Giø, Eske Byide och Jffuer
Gyø2) til giest. +Den 18 bleff Tames MalteBens lig j domkyrcken neder satt.
Same morgen slogis Jffuer Gyø och Jørgen Krag3); och
bleff Jffuer Gyø ilde stucken j brøstedt.
Den 22 drog ieg fra Viborg pa reyBen til HorBens herre
dag. Laa j Porup om natten.
Den 23 til HorBens.
Den 24 kom kongl. maytz. til HorBens, och haffde hans
maytz. altt rodedt til giest.
Den 25 begintis herre dagen. Den aller mechtigst for
hielpe til en løcksalig ende.
Same dag gick der dom pa Albredt Skiels hals for en
koell, hand j Viborg ihielstack.
Same dag var friherren her Syuordt Rynskadt for retten.
Sagen til anden dag opsatt4).
Den 26 bleff friherren dømpt i itt euigt fenBel for mange
hans vtilbørlige gierninger, vden kongl. maytz. hanom benode vil.
Den 27 bleff Albredt Skiels hoffuidt pa HorBens torff
affhuggen.
Same dag bleff friheren forskicket pa veyen til Draxholm.
Same dag var Chrestoffer RoBenkrans for retten medt fru
Karen Strangis fuldmegtig5).

2)
8)
4)

&)

bemærket, fundne ved samme Lejlighed som E. B.s Dagbøger for 1609
og 1619. Skeels Optegnelser om Familien Skeel S. 170 flg.
Thomas Maltesen se S. 260 Anm. 5.
Mogens Gjøe S. 268 Anm. 1. Iver Gjøe, Eske Billes Svoger.
Jørgen Krag, maaske en Søn af Erik Krag til Kjellingborg (Hofm. Ad.
I, 185 Tab.).
Albert Skeel S. 260 Anm. 4. Skeel, Familien Skeel, S 114 flg. —
Sivard Rinskat, Friherre af Friberg * Josva v. Qvalens Enke, Magdalene
Munk. Om ham og hans Sag handles omstændelig i E. B. I, 64—65.
II, 69—79. Kold. Ros. GI. D. IV, 113—18.
Christoffer Rosenkrantz se SI. d. Schl. 1, 459—62. Holbergs Danm.s
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Den 28 bleff itt breff, ßom hun skulle haffue giffuet hanom
til forsickring, dømpt for itt falsk breff, sa och itt 4 m dallers
gield breff magterloß dømpt.
Den 29 bleff om adskilligt aff kongl. maytz. och rigens
rodt rodslaget. Gud forhielp til en løcksalig ende.
Same afften kongl. m. giester. 4=
Den 30 drog kongl. maytz. her fra til Skanderborig.
[Februar.]
Den 9 feste Niels Søffrensen den gardt j Øster Velling,
ßom Niels Vitten fradøde. Skal giffue til indfestning 40 rix
daller; hans fader Søffren Jensen j Øster Velling och Chresten
Søffrensen j Vollum forloffuere.
Betallis til s. Mouritij dag
førstkmd.
Den 13 feste Søfren gameis søn j Holbeck den bollig j
Hollbeck. Skai gifue til indfestning tho gode øxen; betallis til
s. Mickels dagh.
Den 13 kom kongl. maytz. hied, och var med hans maytz.
Hist. 1753 II, 607—8. Hof. Ad II, 91—92. Det følgende Aar blev der
paa herredagen i Kjøbenhavn afsagt tre Domme over ham:
1. Domb emellom Frue Karrine Strangisdaatter oc Christoffer Rosenkrantz, dateret KiøbenhaufTn slott dendt 17 Martii 1610 offueruerendes kongl. Maytt. oc allt Raadit. — Om falsche Breffue. Herre
dagens Dombog fol. 31 b.
2. Domb emellom Frue Anne Giørtzdatter oc Christoffer Roszenkrandtz
den 17 Martij Anno 1610. — Domme som med vrang Vnderwiszning
forhuerffuis bør ey att gieide. Herredagens Dombog fol. 38 b.
3. Domb emellom Niels Krag paa Kongl. Maytz Vegne oc Christoffer
Roszenkrandtz om nogen falsche Breffue, hånd hafde ladett digte
oc skriffue oc derfor er dombtt Erløs oc att straffis som en Falschener, dendt 17 Martij Anno 1610. Herredagens Dombog fol. 42 b.
(Klevenfeldts Uddrag).
Fru Karen Strange var en Datter af Otte Strangesen til Nørholm og Dorte
Daa, som efter hans Død ægtede Ove Juel til Kjeldgaard og Vosnæsgaard. Hun havde den 23de Oktober 1597 i Aarhus Bryllup med Kresten
Juel til Donslund f 23 Marts 1608 og begr. i Skjødstrup Kirke (Kali
Rasm.s Explr. af Hofm. Ad. i det K. Bibi. Vosnæsgaard i D. Hgde
16de B.) — I en Dom af 1591 om Donslund Mølle kaldes Kresten Juel
til Riisbølgaard, der ligger ved Donslund (K. Ros. GI. D. IV, 268—72).
Den 22de Septbr. 1608 kjøbte Kongen en Kjede af Karen Strange for
564 Dir. (Schl. Saml. II, 3, S. 87). — Hos Holberg og Hofman p. anf.
Stdr. kaldes den Enke, som Christ. R. vilde bedrage, urigtigt Anne
Lunge, der var gift med 1) Kresten Juel til Adstrup og 2) Thomas
Maltesen Sehested (Hof. Ad. II, 35 Tab. 1 & 2).
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Mogens Gyø, Niels Krag, Henrich Volff, Ernst Normandt, kamer
iuncker Mogens Gyldenstiern och Chrestoffer Greffuel1); same
afften min giest i min stuffue.
Den 14 var hans maytz. och min giest. X
Den 15 och min giest. £
Den 16 drog hans maytz. bortt och til Skanderborg, och
red ieg vd med hans maytz. j miel fra byen. Same afften
med Eske Byide
Den 18 drog ieg och Chrestense och børnen til Roßen
holm til s. iomfru Jde Roßenkrantzs begraffuelße2).
Den 19 bleff hun j Hornslett kyrcke begraffuet.
Den 20 drog ieg til Sønderhalherritzting, och same dag
bekom ieg icke de vinder, Raßmus Andersen j Vore 8 dags
dag baffde vdstedt, och til Estrup om afftenen.
Same dag var ieg vdj Benstrup och pa Benstrup fellis
holme och dennom besigtiget.
Den 21 feste ieg
Lauritzen j Lidtuedt hans faders
gardt ib. for 22 rixdaller. Be talli s til s. Mauritij; Raßmus
Brand och Søffren smedt j Faxing forloffuer.
Den 22 drog ieg til Droningborg och pa same reyße haffde
8 heste, noch 4 heste, som den 20 drog til Estrup medt
hundene.
Den 24 afftinget Peder Vdjbj j Hollindzberig pa Jens Henrixßens vegne ib. for hans forseelße med Jes Mourißens høstru
ib. Skal giffue j god oxe och 4 daller til s. Mickels dag førstk.;
Peder Vdbj forloffuer.
Den 24 drog ieg til Viborig och haffde steffnett Raßmus
Andersen j Voru och Anders Andersen herritzskriffuer for de
vinder mod Jørgen Skiel, hand mig forholdt.
Den 25 fich ieg dom, de haffde giordt mig vrett.
’) Niels Krag til Trudsholm * Jytte Høg, Oversekfetær i Kancelliet fra
1603—10. Hans Biografi i Chr. 4. Br. 1, 358—59
Ernst Normand til Selsø og Palsgaard * Ingeborg Arnfelt, blev 1615
Lensmand paa Bygholm og senere paa Koldinghus (D. Atl. IV, 154.
156. V, 1013. D. Hrgde 17 Bd. Bygholm.). — Mogens Gyldenstjerne til
Søholm, en Søn af Mogens G. og Helle Ulfeldt, * Sofie Rantzau. Han
nævnes i Chr. 4. Dbgr for 1607 og 8. Schl.s Saml. II Regist. — Kri
stoffer Greffuel eller v. Grøben, Kongens Jægermester * Jytte Gylden
stjerne, en Søster til Oluf Rosensparres Hustru (E. B. I, 48).
*) En Datter af Holger Rosenkrantz og Sofie Brahe, f. 22de Marts 1606 f
5te Febr. 1609. Ligpr. af Jens Lauritzen Zeuthen.
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Den 27 bekom ieg dornen offuer Raßmus Andersen.
Same dag var der sager j rette imellom Eske Bylde och
hans medarffuinger effter adgangene fru Jngeborgh Skiel.
Desligist blef och nogen forhandling giordt imellom hanom
och hans hustrues arfluinger1).
[Marts.]
Den 4 drog ieg til Droniogborg. Forterett for mad och
øll xvij daller ij
som Niels offuerskier fick, for vin vj daller
j Morthen Huaßis kieller, for hø och strøels v
j Olluff Roßenspars gordt, och lod ieg sielff førre haffre didt; quinden j
daller, pigerne j daller.
Den 5 drog ieg och Chrestenße til Estrup. 4 h. Sielff 7.
Den 6 til Sønderhalherritzting och bekom de vinder imod
Jørgen Skiel.
Den 6 sende j td. kollo til Høffringholm, som ieg sielff
betaide.
Den 7 til Droningborg, och kom Ane Frans Rantzous2)
til Estrup same dag och fuldtis til Droningborg.
Den 8 stede Jens Chrestensen itt gadehus j Handest for
ij daller, som ieg strax anamett.
Den 10 kiøfft j td. kollo for x
som ieg fich Anders
Jbsen och kom til Estrup.
Same dag kom Lauri6 Ebesen8) hidt och fultis strax med
hanom til Ølst effter kongl. maytz. befalling, dett godtz att
beßigte om magskifft imellom hans maytz. och Lauritz Ebbeßen
och til Droningborg same afften.
Den 11 drog ieg med hanom til Tullstrup, med hanom
mere godtz att besigte.
J) Ingeborg Skeel se S. 273 Anm. 4. Eske Billes Hustru Helvig Gjøe
t 1612 var en Datterdatter af Otte Banners Søster Magdalene * Iver
Krabbe (E. B. 1, 99). I Dbg. 1613 (E. B. 11, 20—21) omtales en For
handling om Arven efter hende.
’) Frands Rantzau f 1612 * Anne Rosenkrantz, en Broder til Statholderen
Breide Rantzau (Hofm. Ad. I, 125; jfr. 71 Tab. 3).
3) Laurids Ebbesen til Tulstrup (Houlberg Hd. Aarhus Stift) f. 1559 t 25de
Marts 1646 som Befalingsmand paa Skanderborg og Aakjær Slotte *
Ellen Gjøe Andersdatter til Krenkerup.
Forekommer i Dbgrne 1613,
1619, 22. E. B. II, 20. Dom af 30te Maj 1594 og Noterne til samme
i Kold. Ros. GI. Domme IV. 400 flg. D. Hrgde B 17 under Aakjær; jfr.
Bistrup i 7de B.
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Och vor Kuudt Brahe1) och der, öch bleff same godtzes
eydom och landgildt optegnett.
Den 12 drog ieg til Dronningborg.
Den 14 sende ieg Las Huidt j Randers2) medt Peder
kiellerdreng xx daller, regnet effter rix møntt, til att salthe
syld for mig j Nybe.
Den 15 drog ieg fra Droningborg och pa Benstrup
til Estrup der effter.
Den 16 haffde ieg xij suinßmend (!) pa Benstrup imellom
Jørgen Skiel med flere och mig om min gordt j Benstrup
var stuff.
Den 18 drog ieg och Chrestenße til Høffringholm. 7 h.
Den 19 till Viffuil kyicke.
Den 20 til Sønderhalhérritzting och tog det syeffn beskreffuelt om Benstrup
Til Høflringholm.
Den 21 kom Ane Lycke3) och Anne Krabe4) til Høffring
holm. V. o. h.
Den 22 drog de bort, och drog ieg til Estrup.
Anno 1609 den 25 marttj feste Morttenn Jensen j Hollendsberig den gaard j Heffring, som Søren Thameßen tilfornne
ibode, for penninge vj dir., øxen ij. Peningen och øxenen bethaldes till s. Michels dag. Peder Boeßen j Ørsted forloffuer5).
Den 25 soide ieg Søffren Jensen j Randers den gra
iagtklipper, Chrestenße Bryske gaff mig. Skal giffue mig en
rett god oxe til s. Mickelsdag; thj hesten var bedre.
Den 26 drog ieg til Skanderborig. 3 h.
2) Knud Brahe til Engelsholm f 1615 * Margrete Lange j- 1622 (Dbg.
1622 M/s), en Broder til Astronomen. Han var Befalingsmand paa Byg
holm (E. B. I, 50) og Ritmester (Dbg. 1609 9/s).
2) Laurids Hvid nævnes iDbgrne 1608, 13 og 19. Han besørgede Indkjøb
og Saltning af Sild og var formdi. den Randers Borger af dette Navn,
der i 1609 afhændede en Selvejergaard til Kronen (E. B. I, 78).
3) Rimlv. Landsdommer Maurids Stygges Enke, der i 1612 solgte tE. B.
Gods for 4,500 Rd. og i 1613 tilbød ham Holbækgaard tilkjøbs (E. B.
1, 105. II, 20. 24. 83).
Om tre andre samtidige Fruer af Navn Anne
Lykke se Chr. 4. Br. I, 392 *) og nedeof. S. 284 Anm. 1.
4) Anne Krabbe til Stenalt, Jacob Bjørns Enke, eller Fru Krestenses, E. B.s
Hustrus, Stedmoder Anne Krabbe, der oprettede Baggesvogn * 1) Axel
Viffert f 1580, 2) 10de Aug 1595 Erik Kaas til Vorgaard f 1598. Hun
døde paa sidstn. Gaard i Novbr. 1625 (E. B. I, 15. 44. 54. 55. 56).
Dette Stykke er ikke skrevet med E. B.s egen Haand.
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Den 27 til Engelstholm.
Den 28 til Rolling.
Den 29 møde j Rolling j den sag imellom Frederich
Quitzo och hans høstrues1) arffuinger.
Den 29 formydag vor den sag j rette imellom Frederich
Ruidzou och hans høstru Pernille Rudtz arffuinger. Om efftermydag var cantzeleren, Axel Brahe och ieg pa slothet och forhørde den sag med Chrestoffer RoBenkrantz.
Den 29 gick der dom om Frederichs sag. Efftermidag
pa slothet.
Den 31 drog Eske Byide pa veyen til Skone, och ieg til
Droningborg, til HorBens.
[April.]
Den j till Droningborg.
Den 6 drog ieg och ChrestenBe til Viborg.
Den 7 vare rodett tilsamens at offuerveye med den
taxering2).
Den 8 var rodett och all adelen forsamlett po domhuBett,
och bleff da al adelen taxerett.
Den 10 var Jørgen Skiel och ieg vdj rette bode med
RaBmus AnderBens sag och i andre mader.
Same dag drog ieg til Tielle.
Den 11 thil Droningb., och fuelte ChrestenBe Bryske oB
hiem. 4 h.
Den 12 kiøffte ieg xxij lerrett for allen 6 /?, beløb 2 daller
j
som ieg sielff betaide.
Same dag kiøfft 49 aline lerett, alnen til v /3 j alb., belob
4 daller 5 [i j alb., som ieg och betaide bege ved Axell.
Same dag kiøfft aff Pouel NielBen8) 45 alne sortt engelst
och skal giffue for alnen j daller. Vbetaldt.
x) Frederik Qvitzou til Qvitzousholm (Hofmansgave paa Fyen) * 1) 1589
Pernille Rud f. 1556 f 1608, en Datter af Otte Rud og Pernille Oxe
(Kold. Ros. GI. Domme IV, Nr. 101, 3 og 4 ang. Arvespørgsmaal efter
Pernilles Moster Sidsel Oxe, hvor hendes Slægtskabsforhold oplyses, og
Stamtavlen smds. S. 431. De d. Ruder II, 212—15), 2) Anne Lykke,
en Datter af Erik Lykke til Skougaard og Margrete Gjøe. Hun var fra
1629 til 1631 Hofmesterinde hos Kongens Døttre med Kirsten Munk
(Chr. 4. Br. I, 392 *). Rugd. Il, 1 S. 80. 106).
’) Taxeringen Sl. d. Schl. 1, 441.
8) Poul Nielsen nævnes i Dbgrne 1608, 12 og 13. E. B. kjøber Skind,
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Same dag kiøffte aff Pouel Nielsen 63 alne sortt bay, alnen
18 /?. Och vbetaldt.
Den 14 kiøffte j td. kollo for ix
som ieg ved Axel
sende Anders Jbsen; om [aftenen?] kom til Estrup.
Den 25 andtvorede ieg Niels Søffrensen i Nielstrupgrdt1)
x rixdaller, att hand skulle andtvore Kield pa Høffringholm att
kiøffue syldt for ved Jndesløff att salthe.
Den 25 betaldt Dyrich bøflemager j Randers vj daller for
mine bøfler och pistoller, hand haffde forferdigitt.
Same dag andtvorett Jacop skreder v $ til 12 alne leret.
Kom til drengens kleder.
Den 27 sende ieg Henrich berider med Axel Jet. daller i
fyre ji støeker, 34 li lybsk j huer daller, somMargrette Byide2)
begierde och sagde Erich Lycke til Rudgardt8) dem ville haffue
til Ions; ieg skulle nu j Viborg til munstringen bekome dem
igen. Jngen breff.
Den 28 andtvorede ieg
snecker en daller pa regenskaff pa hans arbeydt, och fick ieg hanom viij daller med sig,
hand skulle andtvore Jacop Skøtt j Viborg att kiøffue hø, strøels,
ved och andett til min bøgnings behoff til min gordt j Viborg.
Betaide ieg 2 quinder for leritt tho daller pa 2 /i ner for
21 alne lerett, ieg kiøffte, Chrestenfle anamett.
Noch same dag kiøffte 400 loffte søm for huert ct xx /i,
som ieg fich Anders Jbsen penge til, och korne same søm til
Viborg med form, snecker till myn gordt bøgning j stalden.
Den 30 gick ieg och Chrestenfle och børnen til gus bordt.
Den 30 kiøffte j td. tist øll aff Søffren
j Randers
for 9
Betaide ieg ved Anders Jbflen.
Salt og Alenvarer hos ham (E. B. I, 47. 54. 71). Raadmand 1590 og
Borgemester omtr. 1616 (Stadfeldts Randers S. 120. 128. Om et af
ham og hans Hustru skjenket Legat smds. S. 215). Den 16de Oktbr.
1608 stod hans Datters Bryllup med Mester Peder Thøgersen (E. B. 1,
68. 88. II, 24).
*) Se om Kjøbet af Nielstrupgaard (Nielstrup By Vivild S.) E. B. I, 68 76.
*) Maaske den Jomfru Margrete E. (o: Eriksdatter), som den 21de August
s. A. laante Penge af E. B. Hun var en Datter af Erik Bille til Lind
ved og i Huset hos Krestense Bryske (E. B. I, 55. 60. II, 45. 67).
8) Erik Lykke den yngre til Skougaard og Rudtgaard (o: Rygaard i Nør
ager Sogn, S. Hald H.) * 2) Margrete Gjøe var død 1592, men havde
en Søn Erik, der døde voxen ugift. E. B. kjøbte Rudtgaard af Margrete
Gjøe eller hendes Sønner Jørgen og Falk (E. B. I, 76. Trap. Danm
Sp. D. II, 510).
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Same dag kom en af kongl. maytz. koelle hidt med den
hest, der skulle goe med stoden.
[Maj.]
Den j drog ieg til Høffringholm.
Den 2 betaide ieg den themer mandt j Liffststrup, Bom
forgangen somer baffde hugitt pa Høffring mølle och var mester,
der for x
ved Nils i Nielstrup gordt.
Same thidtt en anden themer mandt pa mitt egitt pno
der for thre
)fi
Drog ieg till Droningborg.
Den 3 betaide ieg Dyrich bøBe mager j Randers 16 dale*
for tho par pistoler och fick hanom dem sielff.
Same dag betaide ieg Knudt remsnir j Randers for § salgior, 9 grimer, 9 par stiler1) siuff daller her pa stuffuen.
Same dag betaide ieg
hattemager j Randers 21
for 4 hatte, mine staldrenge ffch.
Den 4 kiøffte ieg 2 sthen hamp for x
Bom ieg sende
strax til Høffringholm. Strax betaldt ved Anders Jbsen.
Den 5 drog ieg och ChrestenBe til Viborg til munstring2).
Den 6 var Jørgen Skiel och ieg vdj rette.
Den 6 kom kongl. maytz. til Viborg.
Den 7 haffde hans maytz. rodett til giest.
Den 8 var munstringen vden for Viborg.
Same dag effter midag haffuer chanBeleren, Preben Gildenstiern och ieg effter kongl. maytz. beflaling offuerueyett
och ladett optegne rittmestere, lyttenanther och fendrichcker och
huem vnder huer fanne ryde skulle.
Den 9 var kongl. maytz. och altt adelen j marcken, och
bleff da tilforornitt Knudt Brhae rittmester, Jørgen Skiel hans
lyttenantt, Otte Chrestoffer RoBenkrans8) fenrich; til den Aal*) Stiler o: Stiglæder, Stigremme.
®) Mynstring skulde finde Sted 2 Gange aarlig, nemlig i Maj og Septem
ber (SI. d. Schl. I, 441).
8) Otte Kristoffer Rosenkrantz j- 1621 (Kali Rasm.). * Sidsel Podebusk f
1619 (Dbg 1619 16/a) var en Søn af den 1576 afdøde Holger R. til
Boller, R. R. og Marsk, og Karen Gyldenstjerne til Stjernholm t 1613
(E. B. II, 25), der af en Troldkvinde blev sigtet for at have forgjort Fru
Anne Hardenberg, Johan Ruds (De d. Ruder II, 199 flg. og 268—70). I
Aaret 1616 skjødede Otte Kristoffer Stjernholm til Kongen.
Hans øko
nomiske Forfatning synes ikke at have været god, og da Eske Bille
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borig farme Ølrich Sandberg1) rittmester, Klaus Daa lyttenandt
och Hans Lycke2) til Krabisholm fenrich; til Riber fane Albrett
Skiell8) rittmester, Knudt Gyldenstiern AxelGøn4) lutenandt och
Knudt Gyldenstiern Henrixsen5) fenrich. Och bleff huer fanne
først slagit j togorning, der nest vdj en ring, huor kongl. maytz. da
sielff holdt ordett til dem alle. Der nest alle fannerne slagitt
vdj slagttorning, och haffuer sa rittmesterne nogle gange suingit
'■pn vnder huer sin fane. — Thil midag haffde kongl. maytz. altt
r<
;ii giest. Och strax effter midag var altt adelen, fruer
och i-vinfruer ophedet vdj kongl. maytz. sal vdj byspens gardt. +„jften 10 om morgen drog kongl. maytz. bortt.
Den 11 lod ieg 17 aff mine rideheste.
uen 11 drog ieg och ChrestenGe til Droningborg, 7 vogn
heste, och fultis ChrestenGe Bryske med oG. 4 h.
Den 15 drog ieg och ChrestenGe til Estrup.
Den 16 lod ieg Jørgen Skiel vedt Thrudt Bryske6) och

’)
a)

8)

*)

5)

•)

havde staaet i Forløfte for ham, havde E. B. som den Førstes Arving i
1622Sag i den Anledning (Hofm. Ad. II, 77. Tab. 2. Bygholm i D. Hrgde.)
Ulrik Sandbergs Biografi i SI. d. Schl. II, 61—63.
HansLykke * 1) Johanne Parsberg, 2) Birgitte Sehested, en Søster til
Hannibal Sehested. Ved hans Moders Dorte Krabbes Giftermaal med
Erik Lykke til Eskjær kom Krabbesholm (ved Skivefjord i Resen S.)
til Familien Lykke. (Trap, Danm. Sp. D. II, 298).
Albert Skeel til Fusinge * Berte Friis, senere R. R. og Rigsadmiral
Hans Biografi i Chr. 4. Br. I, 316 ; jfr. Tillæget S. 486. E. B. I, 121—23
jfr. II, 92. 100. Sl.d.Schl.I, 261. II, 210. 213. 315. Hofm.Ad.l, 39—41
Forekommer i Dbg. 1608 (E. B. I, 43. 50. 67), 1613 (E. B. IP, 24.36),
1619 som Kommissær i den scliwabstedtske Trætte, C78,9/?. 4/ø. ll/io) og
1622 ved den norske Herredag (26/i), det spanske Saltkompagni (24,28 29/10.
Vh) samt Rigsraadsmødet i Horsens (31/n). Skeel, Fam. Skeel, S. 134 flg.
Knud Gyldenstjerne til Thim, Lensmand paa Hald * Øllegaard Huitfeld
(E. B. II, 89). Han var en Søn af R. R. Axel G. til Lyngbygaard og
Karen Gyldenstjerne.
Knud Gyldenstjerne til Aagard f. 1575 t 1027 * Sofie Lindenov, der
efter hans Død ægtede Henrik Rantzau til Schoneweide.
Han var en
Søn af Henrik G. f. 1540 f 1592 og Mette Rud (De d. Ruder II, 208—9.
224. Jørgen Brahe S. 43).
Trud Bryske, en Søn af Karl Bryske og Mette Ulfstand (se S. 269 Anm.
4) * Karen Friis, en Datter af den rige Albert Friis til Haraldskjær.
Efter deres Moder havde han og hans Broder Gert en Søsterlod i GI.
Estrup; men efterhaanden indkjøbte E. B. deres hele Lod og erholdt
endeligt Skjøde derpaa den 29de Oktbr. 1616, saaledes som nærmere
omhandles under GI. Estrup i D. Hrgde 4de B. — I Juli 1606 over
nattede S. Grubbe og hans Hustru engang paa Estrup hos Brødrene
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Anders Frijs1) thilbyede en lantztings granskningh och iche den
ville beuilge.
Den 17 betaide Søfiren Andersen j Øster Alling $ 4 ß
for arbeydt pa Heffring mølle.
Den 19 sende Maties bøge mester xiij daller j møntt medt
Axel for den stal j Viborg, hånd murit, och haffde band til
foren bekomet v daller.
Same dag drog ieg til Høffringholm; til Estrup om afftenen.
Same dag andtvorede de graffuer pa Høffringholm pa ar
beydt viij daller ved Niels j Nielstrupgd. Sende fyskeren pa
garden och ved Niels v daller j aars løn.
Den 23 sende sneckeren pa Estrup Søffren sex daller med
Axel.
Same dag droge vj til Droningborg.
Den 24 kiøffte en td. tyst øl aff Ancker Polsen for x
strax ved Anders Jbsen betaldt.
[Juni.]
Den j drog ieg och Chrestenße till Viborg til Lauris Krußis2) begrafuelße. 7 h.
Den 2 bleff hans lig vdj domkyrcken nederßet. Same
afften til Droningborg.
Den 7 kom Olluf Roßenspar och Lyßebe[tt].
Den 8 droge de bortt. 9 h.
Andt vorede ieg Oluff itt ct xx daller, hånd skulle leffuere
Eske Byide, som iomfru Maderlene Krabe8) skulle haffue [och]
Mogens Kos til Aas4) hinder pligtig er, och haffuer Anne

*).

*)
®)
4)

Bryske (E. B. I, 21), og i denne Dagbog haves ogsaa Vidnesbyrd om, at
Bryskerne boede der i 1609, nemlig d. 13de Juli, da Gert Bryske var tilgjest hos E. B. og «gik siden over«, og den 5te Decemb., da E. B. og
Jacob Høg vare Truds Gjester. I Dbg. 1613 nævnes »de Bryskers Jordt«
(E. B. II, 29). Om Trud Bryskes andre Ejendomme E. B. I, 21. II, 57.
Anders Friis, som kaldes til Estruplund, var en Broder til Kantsleren
Kristian Friis til Kragerup og Fætter til Karen Friis, Trud Bryskes
(Hofm. Ad. I, 21 Tab. 2).
I August 1609 holdt han Bryllup med Ide
Munk Jørgensdatter, se denne Dbg. 10*w/8. Et Mageskifte med Gods,
som han ejede i Hvidsten, omtales Dbg. 1619 18/ia.
Laurids Kruse se S. 264 Anm. 1.
Maaske denne Magdalene Krabbe var Tyge Krabbe til Bustrups Datter,
der blev gift med Otte Kruse (Hofm. Ad. II, 201 Tab. 1).
Mogens Eriksen Kaas * Agathe v. Mehlen. Han levede endnu i Juli
1652 (Kall-Rasm.). Aas i Tors S. Børglum Hd. D. Atl. V, 319.

289

Krabe myn quitans pa forbemeltte penge, att ieg bekom Eske
Byldis eller iomfru Madelene Krabis quitans pa dem och ind
frier min igen.
Den 10 drog ieg til Estrup medt høstru och børn. 9 h.
Den 11 drog ieg til Høffringholm och om afftenen til
Estrup igen.
Den 13 vere pa Mølerup x slet1).
Den 13 drog ieg til Myllerup att besigte den bøgning der
effter min farbroders2) begiering, och tøgte Gertt Bryske®) och
ieg, att den vdj søskind skiffter for fem hundrede daller kunde
taxeris4), och drog same dag der fra och til Kattholm, och
møtte Chrestenfie och børnen mig.
Same dag, før ieg drog fra Estrup, andtvorede ieg Anders
NielBen, fogett pa Estrup, otte daller, hånd same dag skulle
forskicke til Høffringholm till de graffuer, der ere pa arbeydt.
Den 15 drog ieg till Estrup.
Same afften drog ieg och Chrestenfie til Droningborg, och
bleff børnen pa Estrup vden Jøtte och Margrette5), Bombleffue
pa Kattholm.
Den 16 drog ieg til Viborg.
Den 17 var ieg j rette om den sag medt Jørgen Skiel,
och lod hånd giøre syuge sengs forfaldt, och bleff sagen j sex
vger opfiatt.
*) Denne Sætning er senere overstreget.
9) Farbroder o: Preben Gyldenstjerne.
3) Gert Bryske, Truds Broder, se S. 287 Anm. 6. Han var gift med Kirsten
Sandberg tii Isgaard og skrives til Asdal, Bogensholm, Vedø og Katholm.
Paa sidstnævnte Gaard havde hans Faster Krestense Bryske Livsbrev, og
hun tilkjøbte sig den i 1608 (GI. Estrup og Katholm i D. Hrgde 4de B.).
4) Efter Kresten Maltesen Viffert til Albæk f 1592 gik Møllerup (i Feidballe Sogn, S. Hd.) i Arv til Herman Kaas og Hartvig Kaas til Hessel,
Sønner af Erik Kaas til Gjeiskov og Damsgaard. Da Hartvig Kaas døde
uden Børn, arvedes hans Part af hans Broderbørn Iver Kaas til Ulstrup
og Anne Nieisdatter Kaas (f 1650) * Hartvig Bille til Damsgaard, hvil
ken sidste 1626 blev Eneejer af Møllerup (Trap, Danm. Sp. D. II, 549).
Vi kunne ikke give Hartvig Kaases Dødsaar; men det er rimeligt, at
der handles her om Skiftet efter ham.
5) E. B.s Datter Margrete blev i 1611 trolovet med Sten Rosensparre,
som blev skudt paa Skellinge Mark ved Varberg den 21de Februar 1612
(E. B. 1, 80. 110). Hun døde den 10de Juli 1615 i Kallun db o rg (Jørgen
Skeels Kalender af 1615).
Danske Samlinger.

2den Hsskke.

11.

19
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Den 18 drog ieg til Droningborg.
Den 19 drog ieg till Estrup.
Same dag drog Chrestenße fra Estrup pa veyen til
Thyrsbek.
Den 20 vere offuer den ^.keskeltrette imellom Chresten Hoick
ocb Niels Krabbe.
Den 21 drog ieg fra Estrup til Hoffuidt om afftenen.
Den 22 til Thyrsbeck.
Den 23 bleff s. Offue Lungis1) lig begraffuit j hans sogne
kyrcke Jngum, och talde Jffuer Juel landtzdomer2) offuer
graffuen. Och drog ieg til Tyrsbek fra kyrcken. +Den 24 handlett Jacop Hiøg och ieg imellom Eyler Bryske
och Berette Byide3) om deris arff elfter hanom.
Den 25 och 26 skiffle de løfiøre och j andre mader bleffue
forligtt.
Den 27 droge Chrestenße Bryske, ieg och mitt selskaf til
Stiernholm til Karen Holgers4).
Den 28 fultis vj til Voßnißgordt.
Same dag talde Chrestenße Bryske først medt mig om den
beuist leylighed. Den allermechtigst gud hielpe til de beste
raadt.
Same dag drog ieg och Chrestenße till Omestrup5), och vor
dett første ieg haffde verit der, siden ieg kiøffte same godz.
Same dag till Estrup.
Anden Pindtzdag lontte Bendtt Hanßen j Randers mig itt
thusinde daller effter mitt breffs lydelße, lx daller til årsdagen
renthe medt hoffuedtstolen att betaile.
x) Ove Iversen Lunge til Tirsbæk * Birte Bille, en Datter af. Peder Bille
til Svanholm. Efter hendes Død gik Tirsbæk over til Familien Bryske
(Trap, Danm. Sp. D. II, 878).
’) Iver Juel til Villestrup og Torupgaard f. 1563 | 1627, Landsdommer i
Nørrejylland, R. R. 1616, Befalingsmand paa Bøvling (Hofm. Ad. 11, 35
Tab. 3. E. B. II, 101).
•) Ove Lunges Søster Gertrud var gift med Ejler Bryske, og Jakob Høg
var gift med deres Datter. S. 270 Anm. 2.
4) Karen Holgers o: Karen Gyldenstjerne se S. 286 Anm. 3.
6) Da E. B. paa én Dag rejste fra Stjernholm over Vosnæsgaard og Ommestrup til Estrup, maa det have været Ommestrup i Mørke S. Øster Lisberg Hd. og ikke den By af samme Navn, som tidligere har ligget i Værum
S. Galten Hd. (Trap, Danm. Sp. D. II, 482).
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Den 30 kom Peder Enap af Grindo hidt att forhøre mine
fogders regnskaff.
[Juli.]
Den 4 drog ieg och ChrestenOe til Droningborg. 4 h.
Bleff børnen pa Estrup.
Den 6 droge vj till Estrup.
Den 8 drog ieg och ChrestenGe til Jsgardt til s. iomfru
Jde Bryskis begraffuelGe1). 6 h. 10 p.
Den 9 vor begraffuelGen.
Den 10 droge vj til Estrup.
Den 13 var Gertt Bryske min giest och gick siden offuer.
Den 13 bekom ieg cantzelers skriffuelGe, dett kongl. maytz.
den j Julij var bleffuen hefftig syg. Den allermechtigst forhielp
hans maytz. snartt och vel til sin gode hielbredt2).
Den 14 drog Peder Knap her fra, och gaff ieg hanom x
daller och j fr. smør.
Den 15 drog ieg til Skanderborg effter kongl. maytz. breff
att forhøre den dreng Lauritz Jessen [ell. Jensen], Gom haffde
skriffuet de suplicatzer offuer Karl Bryske. 2 h. 3 p.8).
Den 16 drog ieg til Estrup.
Den 18 bleff her soldt pa Estrup xx td. maltt thill en
mandt aff Viborg, huer td. for vj $ r.; pengen anamitt ieg
sielff.
Den same dag anamet ieg penge for 15 td. rug, 9
for

’) Isgaard i Tved S. Mols Hd. Ide Bryske var en Datter af Gert Bryske
og Kirsten Sandberg.
’) Kongen var saa stærkt angreben, at man næsten havde opgivet Haabet
om, at han kunde gaa det igjennem (SI. d. Schl. I, 435).
’) Ved Kongebrev af 28de Januar 1607 befaledes, at E. B. og Knud Brahe
skulde begive sig til Aarhus og der samle Menigheden paa Raadhuset
og ligeledes til alle Herredstingene (i Aarhus Len) opfordre Provster,
Præster og menige Almue for sig og høre, hvad de kunde have at be
svære sig over med Hensyn til Karl Bryske, som selv i Anledning af et
paa en af Kirkedørene i Aarhus opslaaet Skandskrift om hans tyranniske
Færd havde begjært en saadan Undersøgelse
Muligvis havde man i
Laurids Jessen opdaget Forfatteren til Skandskriftet, eller maaske han
aabenlyst som Følge af Kommissærernes Opfordring havde skrevet Supplikatser o: Klager over K. Bryske (E. B. I, 39 og især Rugds Hist. II,
1. S. 61—71).
19*
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huer td., halfft vdj rixpenge och halfft vdj slette daller. Noch
for 5 td. maltt for td. vij j møntt, och skulle same mandt ved
naffn Søffren Søffrensen j Gryndo same rug och maltt pa Høffring
holm aname effter min sedels indholdt.
Den 21 bekom ieg kongl. maytz. breff skiffsfolck vdj Ran
ders att vdtage.
Den 22 strax effter prediken drog ieg och ChrestenGe til
Randers och gick strax pa rodhuGett och talde medt borgmester
och nogle aff rodmenden der om; dog effter folcken da vare
fulde, bleff optogitt til anden dagen.
Den 23 vor ieg igen medt borgemester pa rodhuGett, och
bleff da vdtagett xj; thj der iche flere Oom thienligen vore att
bekome.
Den 24 drog ieg til Estrup, och same dag korne de folck
pa veyen til Ars, och lod denom didt age.
Den 24 betaldt ieg Chresten Andersen j Harritzløff halff
siette daller for j oxe, ieg tilforne aff hanom skal haffue bekomett, och berette vbetaldt att verre.
Den 25 kom en aff same skiffs karlle ved naffn
och beklagett, borgemester j Aars ville ingen befødring medt
fetallj eller ferge forskaffe dem, huor offuer ieg da andtvorede
hanom x daller slette. Aname betalling aff slotz skriffueren.
Den 28 drog ieg til Droningborg och strax til Viborg om
afftenen.
Den 29 var Jørgen Skiel och ieg j rette, och bleffue voris
sager opsatt til Mouritij medt beggis voris beuilling.
Same dag drog ieg til Drongbg.
Den 30 drog ieg til Thrushoflm] och vor fader til Thamis
Høg1). Gaff ieg 4 roGenobeler.
Den 31

[August.]
Den j drog ieg til Estrup, och fultis ChrestenGe Bryske
medt migh.
Den 7 afferdigett Thige och Niels Kus medt den soldater,
Anders Frijs hidt førde, som skulle till Kiøffuenhaffn. Andt-

*) Formdi. en Søn af Jakob Høg og Maren Bryske, men findes ikke blandt
deres Sønner paa Høgernes Stamtavle i Hofm. Ad. I, 57.
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vorede ieg Thige vj daller j myndt til fortering. Anname betalling aff slotz skriffueren.
Den 10 bleff forskickit til Droningborg 68 td. kalck, Bom
blef tagen her ved min leffoffuen, som EBenbek1) byrckmendt
frem og, och skal ieg haffue betalling der for. Korn til slotz
kyrcken.
Den 11 drog ieg fra Estrup til Droningborg och bette;
til Viborg om afftenen.
Den 12 redt ieg medt flere vdt medt Jffuer Juel lantzdomer
imodt hans dather iomfru Kyrsten Juel, som da skulle haffue
brølup medt Just VaBbyrdt2).
Den 13 var ieg och Chrestenße pa domhußett til brølup.
Den 14
Den 15 drog ieg til Droningborig.
Same dag kom
Eske Byide JørgenBøn hidt.
Den 16 red ieg medt Sthen Maltesen8) och nogle flere
gode mendt vdt imodt s. Kyrsten Lungis4) lig, som da her
vdj byen blef indførdt.
Den 17 bleff hindis lig her vdj s. Morthens kyrcke nederßatt.
Same dag her pa slothett 4-, thi her da la en hiel hoff
godtt folck her oppe.
Same dag gaf ieg Engelbredt x rixdaller til skiorter och sko.
Afferdigett ieg min thiener Peder Pedersen her fra och
offuer til Kiøffuenhaffn medt en aff mine rideheste, som droningen
hindis maytz. ved Eske Byide haffde bodi bos mig om5). Och
fick ieg hanom sex daller j mynt til fortering.
Same dag anamett itt ct daller, som Chrestoffer von Greuen
sende mig for en hest, och sende ieg hanom medt hans koell
hesten tilbage.
’) E. B. ejede Essenbæk Kloster i Virring S. (GI. Estrup i D. Hrgde 4de
B,). Om Navnets Oprindelse s. V. Hist. I. 17 4).
2) Just eller Jon Vadspyd eller Vadsbyrd til Søgaard f 1611 som Slægtens
sidste Mand (Hofm. Ad. II, 35 Tab. 3 og Adels Lex.).
•) Sten Maitesen Sehested til Holmegaard, f. 1553 f 1611, R. R. 1607 og
Rigsmarsk (Hofm. Ad. 111, 50—51. E. B. II, 99. SI. d. Schl. I, 193.
521—22).
4) Kirsten Lunge var Jørgen Skeels første Hustru. Senere blev hendes
Lig ført til Aarhus (E. B. I, 127. Skeel, Fam. Skeel, S. 171. 183—4).
5) Dronning Anna Katharina holdt af at ride og var en øvet Rytterske
(SI. d. Schl. 1, 530. V. Hist. 1, 119).
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Den 19 drog ieg och ChrestenBe till Viborg till Anders
FryBis och Jde Munckis brølup.
Den 21 pa domhuBett
Same dag lontte ieg iomfru
Margrette Byide E. thiuffue rix daller.
Same dag lontte ieg Thrudt Bryske sex BoBennobeler, som
ieg sende hanom medt Karen FryBis pige Margrette, som ieg
och iche fich betalling for.
Den 22 drog ieg och Chrestenfie till Droningborg och
fultis ChrestenBe Bryske och Margrette Byide hidt. 4 h.
Den 23 droge db bortt.
Same dag betaide ieg en Skaffbo 24
for 2 td. kabula,
10
for j td. kollo, 7
for en td. thore huilling runde, fem
daller for j m flagtte huilling ved Jacop Skøtt.
Den 24 kiøfft ved Anders Jbsen } skipundt d. iern aff
Bentt for sex rix daller. Strax betaldt.
Den 24 drog ieg och ChrestenBe till Estrup. 4 h.
Den 28 tog ieg Klaus kock j thienste.
Loffuit hanom
till aars løn 28 daller j oxen hudt, och skal vare bode kongl.
maytz. och mitt slagterij.
Same dag drog ieg til Droningborg. 2 h.
Den 29 anamet for landgildt aff Orup mølle for ao. 8 och
til ao. 9 781/a daller effter min quitans.
Den 30 kiøffte j td. kollo for ... (?) mark, Bom ieg sende
Niels Block1) same penge med Peder kiellerdreng. Same dag
kiøffte ieg ij vorer langer for iiij daller och j vore thorsk for
v
som ieg strax betaide.
Same dag drog ieg til Droningborg.
[September.]
Den 5 gick mine heste fra Droningborg til Aars.
Den 6 drog ieg til Aars och haffde Olluff RoBenspar, Knudt
Brahe til giest.
Den 7 vor munstringen vden for Aars och gick gud vere
loffuett vel aff. Same dag haffde Knud Brha al adelen vnder
den fane till giest. -tDen 8 haffde Otte Chrestoffer och al adelen til giest. +-

*) Niels Blok overtog Skriverstuen (paa Dronningborg?) i Maj 1608 (E. B.
I, 56) og nævnes ofte i Dbgn for samme Aar.
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Forterit ieg j Aars x$ daller. Verttinden j roßennobel och
pigerne j daller.
Kiøfft j td. thist ol 9
strax och betaldt ved Axell.
Vdj Aars den 8 feste ieg den game! mandtz son j Vorgdt.
hans faders anpartt, ßom hand oplodt. Skal giffue mig lxx rix
daller, j oxe; pengen att idis inden Juel, oxen til s. Mickelßdag
førstkomendis. Anders Persen j Borum forloffuer.
Same afften drog ieg till Estrup; fultis Olluff Roßenspar
medt mig. iij h.
Den 9 iagett j Arsløffkratt ij reffue, iij harer.
Same dag skod Henrich berijder Thygge Persen.
Den 9 skødt Henrich beryder Thygge her po slothet.
Den 10 døde hand.
Den 14 drog ieg til Droningborg.
Den 15 soide ieg Søffren Jenßen j Randers den fox, ßom
haffde mangel pa dett ene bagben, for thre gode øxen. Den
ene leffuerett mig, som hand bekom aff Anders Frijs; de tho
øxen att betalie mig till s. Mickelsdag førstkomendis.
Den 16 kiøfft den spettitt hest aff en koel j Huidsten for
xiiij daller, som ieg strax betaide och sendt hanom pengen ved
Chrestoffer Raffn.
Same dag kiøfft ieg 2 td. homel for xx
och j td. tyst
ol for 8
som ieg sielff strax betaide, aff tho Samsiger. Den
j td. homel tog ieg til Estrup; den anden anamet Erich.
Same dag drog ieg til Estrup.
Den 17 afferdigitt Engelbredt til Kiøffuenhaffn och Allerup *); fick hanom vj daller j myntt til fortering.
Same dag feste ieg Raßmus Mogensen den gardt j Øster
Alling, Raßmus Berregordt affdøde, for 35 daller. Mig betaldt.
Den 18 stede ieg Chresten Nielsen den gardt j Heffring,
Mickel Anderßen frarømpte, for 40 daler.
De 20 anamit; de
x til Juel och de andre x til s. Mickelsdag.
Den 19 lade mitt bod møde pa Bystrup2) att vdtage de
breffue och føre til Viborg. Bleff same skrin førtt til Viborg.
Den 28 bleff optagitt och fantis iche vdj dett skrin, ßom
Allerup eller Alnerup i Skaane, som E. B.s Hustru havde arvet efter
sin Fader (E. B. I, 15).
Bistrup ejedes i 1609 af Knud Gyldenstjerne til Thim og Lyngbygaard.
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formentis penge att haffue vdj veritt, vden iij poßer med gamel
4 huider vdj, och bleff same skrin med tho breffueskrin ind*
Datt i cappitelshuß j foruaring.
Den 20 stede ieg Peder Jensen den gardt j Hollindtzberg
for xxxvj daller. De 20 daller haffuer ieg strax anamett; den
siste rest til Juell. Peder Vdbj forloffuer.
Den 21 drog ieg och ChrestenDe til Droningborg.
Den 22 til Viborg, 5 h., vdj den trette imellom Jørgen
Skiel och mig.
Den 25 var Jørgen Skiel och ieg j rette, och bekom
ieg herritzfogdens Raßmus Andersen dom magterløD.
Same tidt bleff ieg tilfunden den granskning pa Benstrup
marck att forhuerffue.
Den 27 gaff ieg Chrestoffer Raffn xx daller til sko och
skiortter.
Same dag Axel Chrestensen1) x daller til sko och skiorther.
Den 29 kom Eske Byide til Viborg.
[Oktober.]
Den j haffde Eske Byide til giest.
Den 2 drog Chresten Holck och ieg pa reyßen til Hannes
offuer den trette med hanom och Niels Krabbe. Til Stranbj
om afftenen.
Den 3 til Amtofft, som tretten sig begaff.
Den 4 var vj 6 herremendt efifter k. m. beffalling der, och
bleff sagen opßatt. Same afften til Hafifgardt, liger ved Agers*
sundt. 3 m.2)
Den 5 til Hoflfbro; til Droningb. om afftenen. 10 mielle.
Den 6 betaide ieg Kortt salmager xv daller for 4 nye saller
9 Axel Kristensen nævnes første Gang d. 4de April 1608 (E. B. I, 54)
og erholdt maaske den d. 16de Marts s. A. afdøde Skriver Kaspers
Plads (smds. S. 50). Han forekommer i Dbrgne 1608, 9, 12, 13 og 19.
Se om Slotsskriverens Antagelse og Lønning smds. S. 27. Efter 1660
benævntes Slotsskriveren Amtsskriver og fra 1710 Amtsforvalter (smds.
111 og Stadf. Rand. S. 129).
*) Strandby i Sognet af samme Navn i Gislum Hd. Amtofte i Vesløs
Sogn paa Hannæs, og er derfra til Aggersund søværts omt. 3 Mil.
Maaske det her nævnte Havgaard er den Gaard af dette Navn, som
ejedes af Jørgen Kaas Eriksen til Birkelse, en Broder til Mogens
Kaas til Støvringgaard (Jydske Saml. II, 4 H. 1869 under Hemmestrup).
Niels Krabbe havde Vesløsgaard paa Hannæs.
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och andett, hand haffuer giordt for mig, och er hanom nu
inthet skillig.
Same dag betaldt Hans skomager her for slotzporthen x
rixdall. for itt par støffle til mig sielff och v par støffle til
staldrengen och til Axel, och sende den same penge ved Chrestoffer Raffn. .
Den 7 drog ieg til Estrup.
Den 8, 9 och 10 vor ieg nogit ilde tilpas.
Den 11 drog ieg til Droningborg och ChrestenBe medt.
5 h.
Den 12 kiøffte ieg sex thønder kollo, och gaff iegx^L for
td., och andtvorede ieg Peder Munckdrup1) sielff pengen att
betalie same fijsk medt.
Gaff ieg ChrestenBe xj daller, hun gaff Maren fadeburs
quinde, der hun kom bortt.
Den 13 lod ieg leffuere Erich kiellersuendt j td. grasey
aff min kieller til Threl och andre pa k. m. vegne att spiBe aff.
Same dag var der da vdj min saltt kieller saltett fysk viij
td. kollo med de sex td., ieg j goer kiøffte, tbre td. syldt, j
td. kabula, j td. groseij.
Den 13 kiøfft aff Knudt Nielsen j Hornbeck j sortt slagtestud for xviij
Bom ieg hanom strax betaide.
Same dag kiøffte ieg tho ruBer for j daller, j thogger for
iij
som ieg andtvorede lille Olluff tysker pengen, att handt
och skulle tyske medt same garen (?); noch gaff ieg hanom
leritt til j skiortte.
Den 14 skal Niels PerBen borgemester j Aarhus haffue de
530 daller; leffueris j hans gardt2).
[Flere Blade mangle.]
[November.]
Den 23 drog ieg och ChrestenBe til Droningborg och bekom
ved Estrup 21 reffue med j, støffueren togh.
Den 27 drog ieg och ChrestenBe til Ensløff til Jørgen
HanBes begraffuelBe.
*) 1 Stadf. Rand. S. 134 nævnes Byfoged Peder Munkdrup, der var i Em*
bedet indtil i Aaret 1612. Han forekommer ogsaa i Dbg. 1608 **/s (E.
B. I, 51).
*) Senere overstreget.
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Same dag afferdigit lille Raßmus postdreng til Fyen elfter
homel. Andtvorede hanom x
Den 28 afferdigit Jacop Skøtt til Sielland och Skone. Til
terpenge x daller j myndtt1)- Leffuerit mig iij daller ij igen.
[December.]
Den 2 drog ieg och Chrestenße til Estrup.
Den 3 kom Jacop Høg til mig.
Den 4 var ieg til Halherritzting, och var Jacop Høg, Frans
Rantzo och Thrudt Bryske med migh, och møtte Jørgen Skiel
der.
Same afften med Jacop
Den 5 hos Trud med Jacop.
Den 8 drog ieg och Chrestenße til Droningborgh.
Den 11 bleff ieg nogett ilde til pas aff en febris, och
vartte dett ved en monett, før ieg kom til førligheden igen.
Den 12 stede ieg den j gardt j Østrup bortt til Peder
Nielßen, født j Regtrup, som Matz Søffrensen affdøde. Skal
giffue til indfestningh jet rixdaller, j partt betales til Juel førstkomindis och den j partt til Paaske. Niels Jensen j Regtrup
och Niels Raßmussen ib. forloffuere.

Gud allermecbstigst verre loffuett, som mig, min høstru
och børn vdj dette forgangene aar fra vløcke beuarett haffuer.
E. B. e. handt.

Fortegnelße pa, huis penge som ieg pa Hans Sefeldz
vegne2) haffuer opborret.

Dette Stykke er igjen overstreget.
Håns Sefeld var en Søn af Jacob Enevoldsen S. til Visborg f 1599 og
Sofie Bille til Soustrup j- 1608. Efter Kongens Befaling var E. B. paa
Hans Sefelds Vegne tilstede ved Skiftet efter Sofie Bille, og han havde
saaledes at varetage den Umyndiges Pengesager.
1 1608 var H. S.
Kongens Livdreng og i 1612 ved Hæren i Krigen mod Sverrig. Det
var i Halmstad, at han 19 Aar gi. afhændede Soustrup til Jørgen Skeel,
der Aaret efter ogsaa kjøbte hans anden Herregaard, Skjærvad.
»At
Gaardene ere tabte i Spil«, siger Professor Becker, »anser jeg for bevist,
men vanskeligere bliver det at afgjøre, om Jørgen Skeel har vundet
dem eller blot kjøbt dem af den ulykkelige Spiller«; men om det end
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Snapsting an am et aff Jffuer Juel landzdomer tho hundrede
daller hoffuedstol och xij daller, itt aars renthe.
Same tidt anamett aff Anne Mouris Styggis 24 daller, itt
ars rentte penge aff fyrre hundrede daller, hun hanom pligtig er.
Anamett aff fru Karen Banner1) jet och xx daller rentte
penge aff tho m daller, hun Hans Sefeldt skildig er.
Den 4 Feb. anamet aff Eske Kraufle2) 9 daller, som er itt
ars rentte penge aff i jet daller, hånd Hans Sefeldt pligtig er.
Den 10 Feb. anamett Ix daller, som ere itt ars rentte aff
m daller, Chrestoffer Kraufle Hans Sefeldt pligtig er.
Den 17 Feb. anamett 350 daller af Verner Parsberg pa
Hans Sefeldtz vegne. Noch 129 daller iij
Ao. 1609 den 12 Martij anamet thre daller, itt ars rentte
aff jet daller, iomfru Jnger Rofienkrans8) er Hans Sefeldt pligtig.
Den 8 April, anamett aff Jacop Høgh 24 daller, itt aars
rentte aff 400 daller, hånd Hans Sefeldt pligtig er.
Den 25 7tb. anamitt 3 daller, itt aars rentte aff i. Jnger
Rosenkrans af jet daller hoffuedstol.

2)

’)

’)

4)

er højst sandsynligt, at Souslrup er tabt i Spil og muligvis vundet af
Jørgen Skeel, fremgaar det af E. B s Dagbog for 1613, at han har faaet
Skjærvad ved Kjøb, om end Hans S. ved Spil kan have paadraget sig
den Gjeld, der gjorde Salget nødvendigt. Efter den af Becker anførte
Skrivelse fra Hans S. til hans Broder Enevold, er det dog ligesaa ri
meligt, at et Forløfte var Aarsag til, at han maatte sælge Skjærvad
(E. B. I, 52. 54. 55. 107. II, 43. 44. 45. 67. T. A. Becker, D. Hrgde
4de B. under GI. Estrup)
Karen Banner, en Datter af Erik Banner og Mette Rosenkrantz, var
Gregers Trudsen Ulfstands Enke (E. B. 1, 62. Il, 68).
Eske Krause til Tybjerggaard og Assendrup i Sjelland, f. paa Egholm
1552
t 1627 20/n * 22de Juli 1598 Pernille Banner, var en Søn
af Ejler K. til Egholm f 1580 og Hilleborg Bille og saaledes E. R.s
Mostersøn. Hans eneste Søn Ejler døde 18 eller 19 Aar gi. i Paris
den 17 Novbr. 1618, og Eske K. havde saaledes samme Skjebne som
E. B., der Aaret efter mistede sin eneste Søn omt. i samme Alder og
ligeledes i Paris (Nob. Dan. genealogiæ Thott 18. 77. 4to. E. B. I, 60.
II, 23. 68. 90. Hans Hanson Bucks Ligprædiken).
Kristoffer Krause til Egholm * Dorothea Banner, en Broder til fornævnte
Eske Ejlersen Krause (Nob. Dan. geneal.)
Jomfru Inger Rosenkrantz var maaske en Datter af Niels Rosenkrantz
til Ryhave og Maren Lunge Ovesdatter eller af Erik R. til Glimminge
og Margrele Ulfstand (Hofm. Ad. II, 77. Tab. 1).
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VdgifTt pa Hans Sefeldtz vegne.
Betaldt Lyder Brask, Dittmer Haars thiener1) ijct och xij
datier effter Jens Sparis2) skrtffuelße, som Hans Sefeldt hanom
pligtig var.
Betoldt Soffren Jacopsen, som haffuer thiendt salig Sophj
Bylde, och nu Hans Sefeldt, som hanom aff Hans Sefeldtz anpartt tilkom, xxxvij daher.
Betaldt fru Margrete Roßenkrans8) 70 dall. 3 $ effter
hindis quitans.
Betaldt Berndt von Oßede4) 59 daher effter hans beuis
och pa Hans Sefeldtz vegne.

*) Saavel Ditmer Haar som Lyder Brask nævnes I Chr. 4des Dbgr 1614
n/i l5/s, 162 0 80/a, 1625 2,/s (N. hist. Tidssk. IV, 250. Nyerup 88. 117).
’) Jens Sparre f. 1577 + 1632. Hans Biografi i Sl. d. Schl II, 60-61.
8) Fru Margrete Rosenkrantz f 1635, en Datter af Otte Rosenkrantz til
Næsbyholm og Søster til Jacob Sefelds første Hustru Sofie Rosenkrantz.
Hun var gift med Hans Johansen Lindenov f 1591 (Hofm. Ad. II, 77.
Tab. 2).
4) Berend von Ossede var Kjøbmand (E. B. I, 45).

(Sluttes.)

Til Karakteristik af nogle Kvinder og Mænd, horende til
„Svigersønnernes“ Kreds.
Ved S. Birket Smith.

Uvad her meddeles, er for det første nogle Breve, skrevne
af to af Christian IV’s og Kirsten Munks Døtre, Frøknerne
Elisabeth Augusta og Hedvig, samt af disses Mænd,
Hans Lin den ov og Ebbe Ulfe Idt. Skjønt Brevene væsen
lig ere af privat Natur og for største Delen endog dreje sig om
selve Ægtefællernes indbyrdes Forhold, ere de derfor ikke
mindre mærkelige. De give i flere Retninger et talende Bil
lede af Sæderne, Tænkemåden og Dannelsen hos nogle Kvin
der og Mænd, som, om de end høre til Svigersønnepartiets
mindre fremragende Medlemmer, dog under alle Omstændighe
der må regnes blandt de allerfornemste Personer i Landet. Bille
det er ikke videre opbyggeligt. Grov Usædelighed og en Råhed,
der ikke sjældent grændser til det ligefrem pøbelagtige, udgjør dets
mest fremtrædende Træk. Ægteskabsbrud, Skjældsord og Forban
delser, — Ægteskabsbrud, Forbandelser og Prygl, eller dog Trusler
om Prygl, dette er de stadige Omkvæd i disse to Ægteskaber, der
iøvrigt også skæmmedes af Laster, som enten kun ganske flygtigt
eller slet ikke omtales i Brevene. Det vilde nu ganske vist være
meget urigtigt at tro, at Forholdene i hin Tids store Familier over
alt vare således som de fremtræde her. Selv indenfor Svigersøn
nernes Kreds kommer Demoralisationen til Udtryk på temme
lig forskjellig Måde, og man vil f. Ex. ikke i det Ulfeldtske
Ægtepars Samliv kunne eftervise noget som ligner, hvad de
her meddelte Breve bringe for Dagen.
Men ligesom man
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til Svigersønnepartiets egen Karakteristik og til Bedømmelse
af den Stilling, det indtog i den offenlige Mening, ikke ret vel
vilde kunne undvære den Kundskab, som Brevene give på de
antydede Punkter, således lader Partiet sig heller ikke i den
Grad isolere, at ikke alle dets Lyder og Laster væsenlig høre
med til Billedet af hin Tids Adelsstand overhovedet og af det
stigende Forfald i denne Stand, som gjorde en hel ny For
deling af Magtforholdene til en Livsbetingelse for Staten.
Jeg må ved denne Lejlighed have Lov til at minde Læ
serne om den af mig i disse Samlinger (6 Bd. S. 348 flg.)
udgivne Satire »Fru Kirsten Munks Ballet«, som netop sær
lig er rettet mod Svigersønnernes Parti. Så plump og hade
fuld hin Satire er, indeholder den dog adskillige meget træf
fende Ting, og at Forfatteren i det hele har været vel under
rettet, viser sig ikke mindst tydeligt, når man sammenligner
den med de her meddelte Breve.
Jeg skal således bl. a.
nævne, at i Forgrunden af de Beskyldninger, som Satiren retter
mod Frøknerne Hedvig og Elisabeth Augusta, står netop også
Beskyldningen for Usædelighed, ja et sådant enkelt Træk som
det, at Narren i Satiren henvender sig til Frøken Hedvig
med de Ord: »Nådige Frøken, kysser mig en Gang, jeg er en
Studenter«, bliver endog først ret forståeligt, når man af
Brevene får at vide, at Frøken Hedvig løb bort fra sin Mand i
Følge med en Student, som var i deres Hus. Men også det,
at hele Balletoptoget i Satiren åbnes af Gudinden »Discordia«
med hendes Følge, er et såre udtryksfuldt Træk. Intet var i
Virkeligheden mere ejendommeligt for Svigersønnepartiet end
den Splid og > edragt, som herskede mellem dets Medlemmer.
Kun i de Tilfælde, hvor det gjaldt at hævde Partiets Interesser
udadtil, kunde der være Tale om et vist Sammenhold — en
»Concordia discors«, som Satiren virkelig vittigt betegner ved
Billedet af Samsons Ræve, der vare bundne sammen ved Ha
lerne, men vendte Hovederne fra hverandre —, men det va
rede kun et Øjeblik, så begyndte Krigen igjen. De Kjendsgjeminger, som de her aftrykte Breve bringe for Lyset i så
Henseende, lode sig med Lethed forøge med mangfoldige andre.
Det var i Virkeligheden ikke blot — som i Ebbe Ulfeldts, Hans
Lindenovs, og man kan tilføje Hannibal Sehesteds Ægteskab —
Mænd og Hustruer, der stod mod hinanden i denne Kreds,
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men Søskende stod mod Søskende, Børnene mod deres Moder,
Svogrene mod hinanden indbyrdes, mod Svigerinderne og Svi
germoderen o. s. v. o. s. v.1). På alle Kanter var der Bad og

*) Meget belærende i så Henseende er også en større Samling Breve
fra Kirsten Munk til Datteren Leonora Christina, skrevne i
Årene 1653 — 58 (Geh.-Ark., Ulfeldtske Sager Nr. 42), samt nogle Breve
fra Frøken Christiane, Hannibal Sehesteds Hustru, fra omtrent de
samme År (smstds. Ulfeldtske Sager Nr. 43). Af Kirsten Munks Breve
fremgår det bl. a., at hun efterhånden var kommen til at nære ligefrem
Had til sin eneste Søn, Valdemar Christian, der rigtignok også på
mange Måder plagede hende (jvfr. Danske Saml. 2 R. 1, 160), navn
lig ved idelig gjentagne Forsøg på Pengeudpresninger, ved hvilke han
ikke sjældent betjente sig af de skammeligste Midler. Moderens Breve
ere fulde af de heftigste Udfald mod Sønnen «det Skarn«, ligesom også
mod Hannibal Sehested og Hans Lindenov, der begge en Tid lang stod
på Valdemar Christians Side, og af hvilke den sidste desuden på sine
egne Pengeanliggenders Vegne lå i stadig Strid med Svigermoderen.
Jeg anfører til Prøve nogle Steder af Kirsten M.s Breve, hvorved dog
må bemærkes, at i flere af dem er det meste skrevet med Chifre, til
hvilke jeg ikke har Nøglen. I et Brev af M/e 1654 hedder det: »H. L.
[o: Hans Lindenov] giør mig all den fortred, hand kand, foruden huad
det forderffuelsens barn [□: Sønnen] uill nu och hette paa, fra ham
uenter Jeg Jnte andet end det uerste, hand kand aff sted korne.« — 1
et Brev fra 1654 (2 Septbr.?): »maat du ... . uiede, at Jeg hart for
følgis aff W.C. [o: Valdemar Christian] som min argeste fiende J dene
uerden; haud ymyger sig nu megit høyt for kongen, bekiender, hand
haffuer saa høyelig forset sig, begerer naade och uill ellis aldelis Jnte
begierre, uden at hand maa boe her J landit och holdis for en herre
mand« .................. «och alt huis hand haffuer giort, haffuer Jeg bracht
ham till, som hand aff mine breffue uill beuise«, — og han vil føje
nogle af Leonora Christinas Breve til, for at det kan sees, at det er
Moderen og hende, der have fået ham til at drage til Sverig. H. Sehested
har bragt Sagen for Kongen, men er nu rejst til Bryssel, og imens skal
H Lindenov drive Sagen igjennem. Sønnen vil dog lade være at vise
Kongen Brevene, hvis Moderen vil give ham en af sine Gårde. Han
har siden forlangt, at hun skal give ham noget vist om Året o. s. v.
— I et Brev af 18/ø 1654 hedder det i samme Anledning: »Den, Jeg
haffuer fød till uerden, skall staa effter ganske at uille forderffue mig,
haffuer Jeg for skylt det aff ham, daa døme gud der paa, Jeg ued, hand
faar sin løn, gud lade det skie snart, for Jeg kand umueligt lenge staa
dette ud, for Jeg kand Jcke uiede mig en time seker.«................ »hånd
haffuer ret uell tagit ued den lerdom, hans skolemesterer H. [o: Hann.
Sehested] och fanden till samen haffuer lert ham. H. er nu till antuerpen, gud lade wlycke och hiertesorig møde och følge ham, Jhuor hand
er. H. L. giør for sin part, huad hand kand, saa gud straffe ham.« —
I et Brev af
1655 omtaler K. M., hvorledes Datteren Christiane har
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Mistillid. Skjønt Leonora Christina ikke ganske gik Ram forbi,
synes hun i Virkeligheden at have været den eneste, som i
hin Lidenskabernes Brænding formåede i det mindste nogen
lunde at holde, sin Person i Respekt og at øve en vis Indfly
delse på de andre, og det er i denne Henseende ikke mindre
oplysende at erfare af et af de her meddelte Breve, hvorledes
Ebbe Ulfeldt hoverende havde ytret til sin Hustru, at hun »nu
intet kunde klage ham for Hofmesterinden, hun var nu borte«,

skrevet til hende, at der havde været to af den svenske Konges Sekre
tærer hos hende og begjært, at Kirsten Munk vilde låne Carl Gustav
20000 Rd. Dette betragter K M. som en List for at skaffe Vald. Chr.
Penge og ytrer bl. a. om ham: »gud fri mig fra ham, gud for sin blo
dige sueds skyli lade mig aldrig faa ham see her J uerden.« — 1 et
Brev af 5/« 1656 hedder det om Hans Lindenov: »Jeg kand Jcke nock
klage dig, som H. L. forfølger mig met en und mund, sender mig mange
bud och truer mig saa megit, huor Jlle Det skall gaa till nu J dene
herredag« o. s. v. — Med Hensyn til H. Lindenovs Forhold til Sviger
moderen kan også mærkes følgende Sted i et Brev fra Frøken Christiane
til en af Søstrene (Ulfeldtske Sager Nr. 43) dat. Boller M/e 1658: »ieg
wed icke andet at sige, end Jeg will hobis, at H. L far vndt, for hand
døer, mens saa lenge ieg ieffuer, saa skall Jeg bede guds heffn offuer
ham, thij hand haffuer waeret aarsag till salig fru Moders død, saa gud
straffe ham saa vidst.« Det må herved erindres, at Fr. Christiane til
ligemed sin Mand og H. Lindenov for det meste havde stået på Vald.
Christians Side i dennes Tvistigheder med Moderen, medens derimod Leonora
Christina altid havde taget Moderens Parti.
Om Fr. Christianes eget
Forhold til Søstrene og Moderen haves nogle betegnende Udtalelser i
den før nævnte Samling af Breve fra hende i »Ulfeldtske Sager« Nr. 43.
Jeg anfører her et Par Steder. 1 et Brev til Søstren Fr. Hedvig, dat.
Hamborg 18/n 1654, taler hun om Valdemar Christians Uenighed med
sin Moder og med Leonora Christina og ytrer med særligt Hensyn til
den sidste om sig selv: »ieg haffuer altijd troed, at det var alwor, som
mig er bleffuen sagt, at det icke var for min egen skyld, at ieg icke var
lijd, mens for min Mands [o: Hann. Sehesteds] skyld, mens nu seer
ieg, dee haffuer taget feyll aff tractateru (?)«. Der er også nogen Mis
stemning mellem Brevskriverinden og Frøken Hedvig: »dog ieg haffuer
fraa fyrste begyndelse icke veret veil lid aff mine systre, derfor forvndrer
ieg mig icke heller nu der offuer, at ieg nu far streger, mens mere
villa ieg faa, omb ieg selffuer [skreff?] syster leonora till, mens min
forstand er icke saa stor som hendis, at ieg kand giffue saa suptijlige
streger.« — I et Brev fra samme til samme, dat. Hamborg M/4 1655
hedder det: »det tyckes, at fru Moder faar io lenger io mere store had,
det er en stor guds straff, at fru Moder troer kon faa aff hendis børn,
och ieg vill aff mit hierte yndske, at fruModerfs] megen store affection
maatte vaere falden paa dee rette staeder.«
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end at lægge Mærke til, at det for det meste er til Leonora
Christina at Søstrene henvende sig med deres Skrivelser, når
de trænge til Råd og Hjælp i deres betrængte Tilstand. Om
vendt give Brevene nye Vidnesbyrd om den dybe Mistro og
Uvilje, som næsten alle de andre Medlemmer af Svigersønnepartiet nærede mod Hannibal Sehested, »den Skjelm«.
Til Brevene har jeg føjet et Aktstykke, vedrørende den »bekjendte udydige Birgitte Ulfeldt«, som Leonora Christina kal
der hende (»Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 25). Hvad man før har
vidst om B. U., var allerede tilstrækkeligt til at stemple hende
som et ualmindelig nederdrægtigt Fruentimmer, og dog føjer
hint Aktstykke adskillige nye og ikke umærkelige Poster — Ty
veri m. m. — til hendes Skjændselsregister. Selv indenfor
Svigersønnernes Kreds (til »Partiet« vilde hun ikke kunne reg
nes) indtager B. U. en Plads for sig. Hun er ikke blot gjennemgående mere fordærvet end nogen af de andre, men Lasten
har hos hende en Tilsætning af lav Gemenhed, som gjør den
doppelt afskrækkende, og i Virkeligheden synes selv hendes
nærmeste kun at have betragtet hende med den største Afsky
og Foragt. Alligevel kan det ikke nægtes, at hun var en Datter
af Rigens Kansler og en Søster til Rigens Hovmester, og man
kan ikke undlade også heri at se et Tidens Tegn, at en Dame
af hendes Stand kunde gjøre sig bemærket ved en Karakter
og en Vandel, som man kunde have ondt ved at finde Side
stykker til selv i Samfundets laveste Lag.

1.
Brev fra Frøken Hedvig til Søstren Leonora Christina1).
gud bevare dig, min hierte søster, fra alt ondt baade till
siell och lief.
ieg skref dig till forleden post, at ebbe2) var syg af huer 3
J) Skjønt de mellem Frøken Hedvig og Ebbe Ulfeldt vexlede Breve for en
Del ere yngre end Frøken Elisabeth Augustas og Hans LiDdenovs, stil
ler jeg dog hine i Spidsen som formentlig mest karakteristiske.
-) Brevskriverindens Mand, Ebbe Ulfeldt.
20
Danske Samlinger 2den Række II.

306

dag froßen, da efterdi at hand self verre var end sygen, saa
motte sygen vige, och er nu saa sterck, at hand for 3 dage
siden ville slaae mig och trede min pige dorte paa halßen, och
det kom sig af et bref, som var skrefuet hans iorgenßon till,
det hafde dorte, eftersom at hans er till oßell och hafde bedet
hende, at om der kom nogle brefue fra hans broder, at hun
det da ville giemme, saa fick ebbe det først i hender om af
tenen och ville det bryde, saa bad ieg, at hand dog icke det
giøre skulle, andre folckis brefue bryde, saa lod hand det
blifue. sjden om aftenen sagde de hannom, at ofue liill1) var
reist fra Stockholm stille tiendis med to tiennere paa skyß
heste till danmarck, och hans frue reiste nogle dage før bort,
band hafuer solt heste och wogen i Stockholm, och der hos at
de danske och hollenderne ville føre krig med diße; der paa
ville hand endelig hafue dette bref, och ieg var i senge, om
morgenen gick ieg ind i den meening at fly ham brefuet. den
gang at ieg kom ind, da spurde hand ad, huor fore at hand
icke motte faa sin tienneris bref, ieg suarde, at ieg var alle
rede i senge, mens saa tog hand paa efter gammell skick och
endda verre, sagde, hand ville slaae, och sagde du till mig.
ieg blef och noget heed om hofuedet, sagde, at hand skulle
slaae sine drenge och intet mig, saa ieg hafuer intet at vente
andet end ondt tractement, och alt det, her skall aedis och drickes
det skall ieg see ieg skraber till sammen, och saa till tacke
skall ieg ille tractir[es], der fore hafuer ieg nu fult och fast set
mig fore at quitere alt och liste mig, thi ieg kand lefue et
andet stedt for bedre købt (!), och min hußholdt blifuer intet
saa stor, och ieg kand hafue rolighed och tencke mere paa
gud end ieg nu giør, thi der er ingen forbedring hos hannom
at vente, mens huer dag blifuer hand galnere, saa ieg intet
enten vill eller kand det vdstaa. beder dig derfore, at du ville
lade mig leie et lijdet hus i stralsund2), det maa vere saa lidet
l) I Følge Ove Juel’s egen Dagbog (Histor. Tidsskrift 3 R. 3, 550)
rejste han fra Stockholm den 7de September for over Kjøbenhavn at
slutte sig til Karl Gustav i Polen.
*) Leonora Christina boede i hine År med sin Familie på Slottet Barth
i Pommern (Danske Saml. 2 R. 1, 166), 3 tyske Mile fra Stral
sund. — Af et Brev fra Kirsten Munk til Leonora Christina, dat. Boller
1/i 1655 (Geh.-Ark, Ulfeldtske Sager Nr. 42) sees mærkeligt nok, at
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som det vill, kand ieg kon med mine to piger skiüle mig der
i, thi alle de som vnder mig en koli drück vand, skulle icke
raade mig at blifue hos det forbandet creatur. hand skiller
mig och nock ved min helbred, som hand hafuer giort ved
karen, saa de arme piger saa veil som ieg self paa min siell
icke ere en time fri for hans galskab, ville du skrifue docter skø
ner till, om det saa var at ieg sende noget tøg, om ieg
det ellers kand faa bort, at det da motte staa hos hannom saa
lenge, mine børn ere endnu syge, ville hand lade mig rolig
hed saa lenge, till de kunde blifue [ved] heißen, var det veil
gott, mens ieg tencker, at ieg kommer till stralsund med en
arm och et been, ieg skrifuer dig aldrig andet nyt end min
wlycke och min onde tilistand, kand ieg bie saa lenge, endtill
ieg faar suar paa dette bref, da vill ieg, mens blifuer ieg med
hug tracteret, saa blifuer ieg intet saa lenge. det beste var
ner glemt: hand sagdt (1), at ieg nu intet kunde klage ham for
hofmesterinden, hun var nu borte; ieg suarede, ieg ville klage
ham for gud och bede gud, som endnu till stede var, skulle
ham det betale, ieg tencker paa intet andet end paa at komme
her fra och kand icke faa roe nat eller dag, føren at ieg blifuer
saa lyckelig, at ieg maa slippe, gud gifue med helbreden,
samme gud ieg dig troligen befähle vill med mange gode netter,
som ieg eder alle ynsker.

ieg tuifler intet paa, at du io giør
mig det till villie och flyer mig et
rom saa stort i stralsund, at ieg
kand skiulle mig i, thi ieg ved, at
der er ingen som hafuer got der
af, at ieg blifuer lemme lest, saa
sant hielpe mig gud, som ieg icke
vill eller kand for min helbreds
sickerheds skyldt blifue.

din tro søster altijd

Hedewig.
datum af det
forbandet nest1)
den 10 septem.
1655.

Frøken Hedvigs Tvillingsøster, Frøken Christiane, netop ved samme
Tid som Søstren også havde besluttet sig til at forlade sin Mand,
Hannibal Sehested, og tage Bopæl i Wismar eller Stralsund. Hendes
Broder havde rådet hende dertil, men Moderen vilde ikke gjøre det, og
hun siger, at Datteren i den Anledning er meget vred på hende.
’) Formodenlig betegnes herved den samme Lokalitet, hvorfra Ebbe Ulfeldts nedenfor aftrykte Brev er skrevet, nemlig Braheberg i Upland.
20*
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Udskrift: Madame
Madame Leonora Christina
comtesse de Slesvig et
Holstein ma tres chere soeur.
[Efter Originalen i Gehejme-Arkivet, Ulfeldtske Sager Nr. 44]

2.

Brev fra Frøken Hedvig til Søstren Leonora Christina.

gud bevare dig, min hierte søster, fra alt ondt baade till lief
och siell.
ieg hafuer ait tijd till forn skrefuet dig nyt om Ebbe, mens
dette nytt, det ieg dig denne gang vill skrifue, det ofuer gaaer
alt andet, en dag efter at ieg hafde skrefuet med den sidste
post, saa sende hand mig et bref, och der i saa stod der skrefuet,
at ieg bar hans tienner større respect och kierlighed end hannom, och paa det du skalt vide, huad for en tienner, da er
det med forlof at sige hans iørgenfiøn, ieg ved, du holder dig
icke for latter, at ieg hafuer faaet saa smuck en karl at blifue
fortenckt fore, mens ieg vill ynske hanno[m], at gud icke vill
bere støre kierlighed till hannom, end ieg ber till alle hans
tiennere. der stod och saa i brefuet, at dersom hand det icke
lod for mine slect och venner och suogeris skyldt, saa och
for vi var i et fremmet land, da skulle hand komme mig till
at staae ofuenlig plict, och om det var hans tack, at hand
for min suoger skyldt hafde quiteret sit faedreland, med møget
andet sladder, som ieg icke kand mindis. et er endnu glemt:
hand hafde icke mehre gafn af mig end af et trae billet, ieg
giorde icke saa møget, at ieg bestilte en rett mad, ieg galle
menniske brende brefue och ville heller, at ieg hafde skaaret
mig i min finger, ieg gick lenge och betenckte mig, om ieg
ville suare, eller och at de skulle sige, at ieg hafde brendt det
och intet lest det, mens ieg var reed, at hand en gang skulle
komme till sine dricke brødre och sige, at hand hafde skrefuet
mig saadant till, och ieg hafde intet suart; saa fick hand till
suar, at huad sig den kierlighed belanger, som hand skrifuer
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at ieg beer till hans tienner, da ville ieg byde ham och all
verden tratz, der skulle sige mig med sandhed noget waerlig
efter, bad ham, at hand icke paa den manere begynde ville,
ellers tick ieg i det ringste at forsuare min aere, huad sig den
ofuenlige plict var [belangendes?], da skulle hand lade sine hører
och skøger giøre och icke mig. huad sig belanger at ieg icke
hafde bestilt mad, saa bekiente ieg, at ieg i tretten aar det
icke giorl hafde, mens ville ynske, at ieg vdi 4 aar i suerrig
det icke heller betalt hafde. det om min suoger vndret ieg
paa, at hand det ville skrifue, thi alle och en huer viste veil,
at min suoger icke der till aarsage var, mens hans mange
tusend dallers gieldt1). hand skref och saa, at ieg skulle
efter denne dag elske och aere ham som min rette fader, der
paa suarede ieg, at ieg hafde haft en konge till fader; dersom
hand lefde, da var hand veil finere imod mig, end hand nu
var, viste der fore vdi en hast icke at tage ham till fader,
nogle dage der efter da sendte hand mig et register ind, huor
møget hand hafde fortaert i suerrig, som beløb sig 17600
rdlaler (!) efter hans regenskab, och skref der vnder, nu kunde ieg
see, om ieg haffde født ham, eller om hand hafde født mig.
ieg suarde, at det var hellilde, at hand saa møget fortert
hafde och intet till bage beholden, mens ville hand spøre
kiøbmenden i Stockholm, de viste veil, huor det var blefuen,
eller och bolhußet och kort legen; det er kon 6 wger siden,
da tog hand penge hos bergmand paa de sølf lyße stager och

*) Jfr. bl. a. Histor. Tidsskrift 5 Bd. S. 320 og Becker's Saml, til
Fredr. 3. Hist. 1, 34—35.
I et Brev fra Ebbe Ulfeldt til Kongen af 6/i
1652 (Geh.-Ark., Ulfeldtske Sager Nr. 5), hvori han beder om Tilladelse til
at måtte gå 1 fremmed Tjeneste, begrunder han sin Ansøgning ved den
betrængte Forfatning, hvori han efterhånden er kommen, og ikke
mindst derved, at han både har mistet sit Len og den »honorabel Gage«,
som Christian IV. havde tilstået ham og siden Fredrik 111. bekræftet.
Det er kommen så vidt med ham, »att mine Eigne Sødscbinde . . . mig
med Hustrue och Barn i dend kaalde vinter Vdkast, Saa ieg nu Ende
lig huercken haffuer att bide eller brende.« Brevet er (ligesom et lig
nende af samme Dato til Rigsrådet, hvori han anmoder dette om at
støtte hans Ansøgning) skrevet fra »Ferløffholmb«, d. e. Færløfsholm i
Østre Gynge Herred, Christianstad Len.
Herefter bliver min tidligere
Antagelse (Danske Saml. 6, 359 og 2 R. 1. 165) at berigtige, at nem
lig Ebbe (Jlf. skulde have forladt Danmark allerede i Slutningen af 1651»
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kiøbte lidet till huftbehof, mens 40 rdaller beholdt band till
øfuers, hand legte dem bort strax, saa hand staaer huercken
till at hielpe eller at redde, gud bedre saa sandt mine stackell
børn, folcken kiør hand bort, some kommer bort med onde,
somme med gode, mens penge for de alle lige møget, iohannis hafuer hand och ladet sige, at hand icke behøfuet hannom
i vinter, och føren kongen reiste vd, da bad iohannis ham, at
hand motte komme fra ham, thi den gang kunde hand haft
faaet god leilighed, mens den tijden lofuet hand hannom heste
och vogen, nu vill hand icke en gang lade ham faa de penge,
som hand bar hafuer lagdt vd for ham. iohanis hafuer veret
nogle gange for mig i Stockholm, huad ieg saa hafuer haft
till at bestille, der fore skall hand bort, hand er self glad, at
hand kommer fra ham, thi saa sandt for gud, hand blifuer
verre huer dag, saa ieg ynsker intet andet end at komme hell
skindet fra ham. hand lader sig nu beteinne (!) af kocke pige,
mand kand lucte henae, føren mand seer hende, thi hand er
vred paa dorte, saa hand er i saadant et røcte, at hand kand
ingen tienste folck faa, de ere tyfue alle efter hans sigen. gud
hielpe mig fra ham, mens mine fatige børn beklager ieg, som
skall høre deris faders gallskab, naar de blifuer støre, hand
hafuer sagdt till anne chatrine1), hun skulle kon lade mig snacke
och intet acte huad ieg siger; gud betale ham och lade ham
icke komme af verdefn], føren hand sueder for den løgn, hand
hafuer løget paa mig. min hierle søster, ieg tuifler intet, at
du io giørst det, mit forrige bref om melder, thi ieg for ingens
dell kand blifue, det maa gaa huordant for mig som det vill.
andet nyt er her intet, ieg ved intet, om ieg skref, at iørgen
rask er død och bernkows søen och zernekos frue. ieg
santzer intet, du kandst tencke, det er af kierlighed; dersom
du nogen tijd elsker mig kon saa møget, som ieg alltijd hafuer
elsket dig eller och kon den tiende deell, da hielper du mig
fra ham, efterdi i hafuer flyd mig till ham ; gud ved af mit
giflermaal intet at sig«, d[et] er ieg vift paa, mens fanden haf-

x) En af Ebbe Ulfeldts og Fr. Hedvigs Døtre, se mit Skrift: Leonora
Christina (Ulfeldt) på Maribo Kloster S. 105.
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uer giordt det. . . J), ieg begier intet mehre, end at du ville,
som ieg till forne skref, leye mig en vraa saa stor, at ieg self
treidige kand skylle mig i, ieg tuifler intet, at du io giørst
mig den ringe vielie. gud befahler ieg eder alle och ynsker
altijd, at det maa gaa eder alle veil, mig gaar det hell bedrøfueligl, det ved gud9).
din troe søster altijd

Hedewig.

Udskrift: Madame
Madame Leonora Christina
comtesse de Slesvig et
Holstein, ma tres cheresoeur.

datum det wlyckelig
nest den 20 september
1655.

[Efter Origin, i Geh.-Ark , Ulfeldtske Sager Nr. 44.]

3.
Brev fra Ebbe Ulfeldt til hans Hustru Frøken Hedvig.

F. Hedeuig.
Effterßom Jeg fornemer, J med Johanneß Ehr bortt Reist och
Eder Efiter laett Ebn stinkende och Skentloß Renomee hoß
huer man, Som J Aldrik Aff stryge kaand, Mich bespottett, Mine
mobilier hemmelig berobett och Ederß fattige Børn beschemmett, Att de deris Moderß store forsellße deris liffs tid maa høre,
Et lille Stykke af Papiret er afrevet, men der kan i værste Fald kun
være gået et Par Bogstaver tabt.
’) Af Ebbe Ulfeldts strax nedenfor aftrykte Brev sees det, at Frøken Hedvig
virkelig gjorde Alvor af sin Trusel at forlade ham. Dog er jeg ikke i
Stand til at sige, om hun tog Bolig i Stralsund.
I Årene 1661 — 64
boede hun (i Følge Danske Herregårde 6 Bd. »Valdemars Slot«) på
Valdemars Slot, som hun havde arvet efter sin Moder, men hun bortspillede
snart næsten alt hvad hun ejede, så at hun nødtes til dels at sælge
dels at pantsætte Gård og Gods på en Rest nær, som hun pro forma
pantsatte til Korflts Ulfeldt (jvfr. også nogle af hendes Breve fra hin
Tid i Geh.-Ark., Ulfeldtske Sager Nr. 44; Nye danske Magazin 4,
74 flg.). Hun tog senere atter Ophold i Sverig og døde i Christianstad
8/ic 1678 (Rothe: Brave d. Mænds Efterm. 2, 119; Anrep: Sv. ad.
åttar taflor 4, 470).
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Jeg taler intett om den store Spott och haan, i dett forneme
huß, i Ehr fod Aff, beuißer, Saa ved Jeg eder ikke Mere for
min hustru Att Ehrkiende, Menß Effter sender Min hoffmester
mine mobilia Att igien hentte Sampt den schelm, Eder forførtt
haffuer, Att Arrestere till ßin til børlig Straff. Der som i ikke
haffde vilde bliffue her hoß mich och Ederß børn, daa kunde i
Som Ehn Ehrlig daamme haffue reist offentlig och ikke giortt
saa xMange løin Actige finter till mich med Ederß breffue,
Mens Jeg frycter, dett Ehr Anderlediß faett med Eder, Effter
dj i laader Slaa saa mange Aarer paa Ederss fyder, och doch
ikke vdj halffandett Aar søgtt Seng eller legemlig omgengelße
[med] mich1).
J Skriffuer, Jeg haffuer tracterritt Eder Jlde,
Ederß Samvittighed ved beder, Mens J ved, huor lediß i mich
tracteritt paa min Sote Seng med fanden, døden, heluede och
Alle dieffuele, Item mich negtitt it paar groffue lagn Att ligge
paa, med mere Ederß vhørlige groffue tractemente, Jeg aff
Eder lid, och Eder doch Aldrig med Ehn ond finger rørtt. O
Skammer Eder for stinkende Action, i haffuer giort; der Som
Jeg dett ikke for Ederß honorable familie Effter lod, Saa veil
som for mine fattige Smaa bornß Skyld, Jeg schulle laade sette
Eder paa dett sted, Solen Edeer ikke skulle brende.
Jeg
schall laede Ederß Wenner vide Ederß Comportementt, Saa Jeg
for Gud och werden kand were vndschyltt, och mich saa ved
Retten fraa Eder schillie.
Gud, Som Ehr Rettferdig och
Jnttett ontt vstraffet laeder, vill och finde Eder, Jae saa dan
Ehn hunde Moder och ikke Mennische, der Sine børn Siuge och
vden nogen den Aller ringeste hielp forlaader; Jntett best schulle
dett giøre, Menß Jeg seer, Att fanden Ederß Sind Saa betaagitt, Att i Ederß Ehr Jntett Estimerer, menß Saa lediß med
Ehn lett ferdig schelm och Studenter bortt reißer. Gud vere
Alting befalitt; hand finder dett i Sin tid, ohand giffue Eder

*) At Åreladning på Foden i hine Tider betragtedes som et Middel til at
fremkalde Abort, sees bl. a. også af et Brev fra Christian IV. til Ellen
Marsvin, hvori han siger om Kirsten Munk, at »den Tid hun for
nam, at hun redte til [Barsel] med det sidsle Barn [som Kongen ikke
vilde vedkjende sig], da lod hun hente en Badtsker, som skulde slaae
Aaren paa Fodbladen, som ingen Danneqvinde anstaaer« (Suhm’s Nye
Saml. 1, 113).
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och goed omvendelße och penitense for Ederß Synder, hannem
Jeg Eder och befaler. Aff Braheberg1), den 22 october 1655.
Ebbe Vh[lfeldt]
Christof.
Udskrift:

A Mad.
Mad. Hedeuig Comtesse
de Slesuig et de Holstein.

[Efter Origin, i Geh.-Ark., Ulfeldtske Sager Nr. 51.

4.
Brev fra Hans Lindenov til hans Hustru Frøken Elisabeth
Augusta.

Efftersom i skreff mig till och begiertte, der maatte oprettes enn rettergang imeilem os, saa haffuer ieg laadet eder
see, at ieg derfor iche er bange, mens det er dett som ieg
aff hiertett lenges effter, och uille ynske, dett maatte snartt
stillis i Werch. J haffuer lenge noch himmelig sladdret om
mig hoes eders Wenner, nu uill ieg baffue, i offentlig skaall
sige dett, paa dett i och de med low och Rett kunde soge mig;
for suaar skaall mig iche uere bange, mens i skaall see, at
ieg skaall uere wforferdett at møde och suaare, och ieg skaall
saa sant for Gud iche dølle io at sige alle de stycher, i haff
uer giort imoed mig siden dett første wj kom sammen, saa
tuieller ieg iche paa, at io ett huer ærligt menniske, som uill
sige sandhed, skaall dømme, i haffuer handlett imoed mig,
som ingen oprichtig koene bør at giørre imoed sinn mand;
ieg skaall iche uere saadan enn Naar, som somme ere, at de
for deris børns skyild iche uill beskemme deris koene, mens
ieg skaall laade dett komme for enn dag, som i iche tencher,
thi ieg er nu tillfredtz buordann det gaar till, alle ueed dog

Ganske vist Braheberg i Närtuna Sogn, Långhundra Herred, Stockholms
Len (se Hist.-geogr. och stat. Lex. öfver Sverige 1, 307; Tu
ne id: Geographie öfver Sverige. 1 Bd. 7 Uppl. S. 143).
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ueii, det er eder i arten paa eders mødernne, at i iche skaall
forligis uell med eders mand. J skriffuer, at minn moeder
maa dømme der udj1); saa er ieg der wifl paa, at naar hund
faar eders stycher at høre, som och skaall skee (huilcke ieg
saa sant for Gud endnu alldrig haifuer offuenbaaret for nogen
menniskeer), hund skaall bliffue saaledis, at hund alldrig skaall
uide, huad hund skaall sige. Dersom i forholt eder imoed
mig, som hund forholt sig imoed minn saalig faader2), daa uaar
ieg weerdt, at bødelenn skulle sette tegenn paa mig, om ieg
iche uaar goed moed eder, och Gud straffe mig giør det
mig iche wndt, at ieg iche kand leffue saa uell med eder, som
ieg giernne uillde, mens det er mig wmuligt, paa dend maanering
som i stiller eder ann imoed mig. Belangende ieg søger iche
seng med eder, saa er ieg spodtsk offuer det at giørre, effterdj
ieg ueed, det er i alle follchis munde, huorledis her er dennem
som i heller uill uere hoes och omgaaes med end mig; om i
end skønt suerer, i giør ingen wærlige gierninger, saa bør
dog enn ærlig koene at tage sig uaare det meeste muligt er,
at hund iche giør de stycher, huoraff mand kand dømme wærligt om hinder; ieg skaall well sige ederft stycher, om i end
suerer, det er iche saa, saa skaall ieg beuise med eders
breffue ieg haffuer, som ieg uell haffuer foruaaret, at i iche
acter huad i suerer, thi der i bekiender i, at i haffuer giort
imod mig, som i iche bør al giørre, och suerer der hoes paa
all dend part i skaall haffue i Guds Rige, och saa fremt i begierer enn goed forløftning med dett baren, i reede till baarsell
med, daa uille i alldrig mere giørre mig imoed med eders
Willie, huillkett i siett intet haffuer holt; aff samme eders
breffue kand mand see, huordann i er. Jeg haffuer faaet breff
fraa kiøbenhaffn fraa enn, som paa mine Wegne skulle taale
kongen till om de penge; hånd skriffuer offentlig, hånd iche
2) Hendes Navn var Lisbeth Sophie Rantzau. Hun var en Datter af
Brejde Rantzau og født på Rantzauholm 21/ii 1587, gift 1605 med Hans
Lindenov den ældre til Hundslund, død 27/a 1652. Se IJgpræd. over
hende af Laurids Jakobsen (Hindsholm). Kbh 1653. 4to.
?) Den i forrige Anmærkning nævnte Hr. Hans Lindenov til Hundslund.
Han var født på Fobisslet 17/io 1573, * 1) Sophie Sefeldt 1601, 2) Lis
bet Sophie Rantzau 1605; 1627 Rigsråd, 1634 Ridder, død 28/s 1642.
Se Ligpræd. over ham af Hans Michel s en. Kbh. 1646. 4to.
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troer, kongen nu giør dett, thi hand er møget wred, for eders
syster och i iche uaare till baarselett, och hans ko. May. ueed
noch orsaagen, huorfor i uiile iche komme der’). Saadant
kand i noch udrette for mig, som wndt er, mens det goede
fornemmer ieg intett till. Jeg skaall laade baade kongen och
dronningen wide, at det iche uaar minn skyild, i kom der
iche, mens det giorde eders stoere moed, som dog intet haffuer
at betyde, och huor spotsk och illde i taaler om kongen och
dronningen. Jeg gaad ueell weest, huad i indbiller eder, eders
frøchenskaff her i danmarch gielider intett, dett er adelens
flnnhed, de laader eder sidde øffuerst, och at i kaalldis Greffinnde till Sleswig och Holstein, det er giort till at lee aff, for
det hører mig och eder lige møget till. Eders bortreyse, i
truer saa møget med, saa haffuer ieg alt for halffandet Aar
sidenn faaenn Nys der aff, at i haffuer brugt eders sladder och
sagt, i uiile drage fraa mig, huilcket ieg lengis kund effter at
see, och er rett sposk der offuer; ieg skaall forsickre eder,
i skulle alldrig mere effter dend dag, saa lenge ieg leffuett,
komme i mitt huus, och dett skulle uere mit och mine børns
største gauffn; mit huufi skulle wist beedre bliffue forstoen,
end i dett haffuer forestoet, i haffuer mere hafft lyst till gaallskab och skarnn end taaget uaare paa eders huus. Enn huer
ærlig koene uill ieg laade dømme, om det uaar oprichtig aff
eder giort imoed mig, at i holt med denn meer, som toere understaa sig at sige till minn tiener: lech mihr im Ars, och ieg
sendte hannem selffuer till hinder. Her aff kand sees eders
gemyt imoed mig.
At ieg lider, bund gaar endnu her for
mine øyenn, er kund for ieg tøffuer effter, at suinen kand
bliffue affslactet, siden skaall bund iche bliffue her et korter
lenger; baade hund och flere aff de anndre skulle pache sig
aff portenn. Jeg skall strax laade skere enn aff mine kapper
i tu och der aff laade giørre Ana Katrina och Kirstenn Ellenn2)
x) Uden Tvivl menes her det samme Barsel, hvorom Korf. Ulfeldt taler i
sit »Høytrengende Aeris Forsuar« S. 43. Leonora Christina vilde ikke
være med ved denne Lejlighed, fordi Kongen ikke vilde anerkjende
hendes og hendes Søstres Ret til Titlen: Grevinde af Slesvig-Holsten,
og havde forbudt dem at kjøre op på Slottet.
*) 2 af HansLindenovsDøtre. At Kirsten Ellen her omtalessomlevender
viser, — foruden andet — at dette, udaterede, Brev er ældre end Elisabelh
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kleeder, huilcke skreederen strax wed dag och natt skaall ferdig
giørre, dermed skaall ieg strax skiche dennem och Lile Hans
Lindenow offner till minn moder, der skulle de bliffue; der skaall
ingen Quinfolch med dennem uden gammell Dorrete, for minn
moeder haffuer piger noch; Ammen kand noch ene taage
uaare paa dend lile, naar i saa siden haffuer eders pige och
enn der toer kleederne, saa er det alt noch, flere uill ieg iche
haffue, de andre skulle pache sig bort. Laader mig wide, huad
i skaall giffue dend, som saa well haffde kupplet det giestebud
i kostrop, at mesten alle eders kanuter uaare bøden did; de
uiste uell, at de giorde eder stor tieniste dermed, at dend
skelm peder bing kom der. Till at styrche dend fine snach,
folch haffuer, daa skulle eders skelmske dreng nu forgangen
søndag staa i stoell i kirchen hoes dend anden skelm. Dend
letferdige snach, som de toe Quinder nyligen haffde i eders
neruerellse, deraff kand mand slute, huad de monne tenche
om eder, at de hoes eder saaledis tør taale, dog de uille
ochsaa dermed laade eder uide, huor bagdørren uaar till
dend skelms kammer, paa det om i uill skiche hannem
entet (!) ett eller andet, i daa kunde skiche det till bagdørrenn.
Nar i er ferdig at reyse, saa er det best, dend skelm føller
eder, at naar eder om trøst er bange, hand daa kand trøste eder.
Jeg maa bekiende, at ieg er bleffuen gifft i enn fandens moede.
[Brevet, som utvivlsomt er skrevet med Hans Lindenovs egen Hånd, og
som opbevares i Gehejme-Arkivet (Ulfeldtske Sager Nr. 5), har rimelig
vis været længere endnu og har desuden været indlagt i et Omslag,
som nu mangler. Dette må forklare, at det her aftrykte Stykke savner
både Underskrift og Udskrift ]

5.
Brev fra Frøken Elisabeth Augusta til Sestren Leonora Christina.

Gud bevare dig min hierte allerkieriste søster lenge oc
vel fra alt det, som dig i nogen maader kand være skadeligt
Augustas bagefter aftrykte Brev af 91/io 1652, hvori Datterens Død om
tales. Kirsten Ellen opføres forøvrigt ikke mellem H. L.s Børn i Kle-
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entten til lyff eller siel, det vil ieg ynske aff mit innerste
hierte.
Hierte allerkiereste søster, din skriffuelse dateret den 2
octobris, huilcket ieg den 20 dito haffuer bekommet, huoraff ieg
med glæde alle eders velstand haffuer foornommet oc icke med
ringe glæde heller haffuer erfaret, at vaar herre dig oc dit huß
gud være æret naadeligen fra den optende ildebrand haffuer
bevaret saa vel som søster hedevig, huilcket ved gud i himme
len er mig en stor glæde, den allerhøieste gud dig frem delis
med dit gandske huß boode ner værendis oc fra værendis
naadeligen frem delis fra alt vlycke naadeligen foor sil hellige
naffns skyld bevare, anlangendis, hierte søster, at du melder i
din skriffuelse oc foor mener, at sophia lindenovs død *) skulde
haffue ganget hans lindenov meget til hiertet, da kand det vel
være mueligt, mens da haffuer hand haalt det saa foor borgen
foor mig, at ieg det icke haffuer kundt mercket, hand var icke
end gang hoß hinder, mens hun var syg.
den gang hand
kom hiem, merckte ieg som gud ingen sorrig paa hannem,
min kirsten ellen2) stod end da offuer iorden otte dage effter
hand var hiem kommen, mens hand var iligevel huer dag paa
iact, siden hand kom hiem, oc ind til hun bleff neder set,
hand vilde gierne stille sig melancolis an, mens det haffde
som gud ingen art, in summa, der er ingen bestandighed i
hannem, icke heller kand der da være nogen bestandig venskab
eller kierlighed. Hannibal huad den skiellem sig anbelanger,
da er hand nu huer dag til iutland til fru moder foor venttendis, hans breff, som hoß kongen oc raadet er foor huervet, er
bleffuen til kiøbenhaffn i denne foorsamling vnder skreffuet, at
hand it lehn skal haffue foor sine penge, indtil hand betalt
bliffuer, oc hans sede, som hand sad i det første hand kom i
raadet, skal hand beholde, huilcket er vnder skreffuet, oc alt
venfeldts Stamtavler (Geh.-Ark ), hvor der kun nævnes følgende 4:
Christian, Hans, Anne Kathrine, Sophie Amalie.
1) Sophie Lindenov var Søster til Hans L. Hun var født på Gavnø
15/ii 1608, * 18/? 1624 med Christoffer Urne til Åsmark, død i Kbhvn.
’/9 1652, begravet 2,/ø i Nikolaj Kirke; se Ligpræd. over hende af Hans
Enevoldsøn Brockmand. Kbh. 1653. 4to; Klevenfeldts Stamtavler
i Geh.-Ark.
2) Jfr. ovenfor S. 315. Anm. 2.
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sammen det vist nock1). søster maa glæde sig, at bun kommer
her ind igien, kandske tør hånd da noget mere vndsee sig end
der wde. nu vidre om hannem at skriffue er hand icke verdt,
tih vie kiender hannem nock huer i sit sted, guds straffis
plage være offuer hans persohn, det ynsker ieg hannem, hans
løffter tuiller ieg intet paa haffuer ioh vel været hannem selflfuer lige, mens den gud, som giorde achiltofelds raad til daarlighed, leffuer endnu oc kand oc vel giøre hans oc die andris
med guds hielp lige saa. maatte ieg kun leffue saa lenge, at
ieg maatte seet, foor ieg tuiller intet paat, at det io sker, tih
deris rood eere nu paa det høieste; ieg foor min persohn tror
io icke, at i dannemarck i sine dage saadanne raad ere gaat
foor sig som nu sker, saa gud see der til oc foor barme sig
offuer oß, ieg vil trøste mig ved guds ord, som loffuer, naar
koorset er tungest, saa vil gud selffuer hielpe at bære2); nu
synnis mig, at koorset er nu tungt nock i vooris part, oc hører
boode kunst oc taalmodighed saa vel som stor foorstand til at
bæret, tih naar al verden føier sig effter it menniske, saa erret
ingen kunst at sicke sig, mens naar mand skal sicke sig effter
en huer hunsfot oc actis kun enda lit, det erfarer ieg med
stor hiertens bedrøffuelse, at det er icke en aflf die ringeste
bedrøffuelser. ieg haffuer været meget let sindig til fooren,
mens huor det nu er aff set, ved gud oc kiender best, ieg ved
vel endnu den gode dag, ieg haffuer tenckt ved mig, min lyst
oc glæde aldrig at skulde kunde faa en ende, mens ieg haffuer
redelige med mangenen modig taare foor nommet andet; nu,
den enneste verdsens trøst er hoß mig, at gud leffuer endnu,
det smucke tingesten, som du skriffuer om, som er gangen
paa trøck, viste ieg saa sant som herren leffuer icke it ord aff,
føren nu ieg var vdi kiøbenhaffn til sophia lindenovs begraffuelse,
som die gich paa gaden oc soltet, den gang ieg da det be
kom, viste ieg icke, huad ieg det til skulde sige, tih det gick
offuer min foor stand, huor paa hans lindenov den gang suarede, at hånd aiderige haffde hørt det føren, som der vdi stod
skreffuen eller tryckt, meget mindre det bevilliget, iligevel
haffde die hans oc her chrestoffer vrnes naffn der vdi ført;
Jvfr. bl. a. Danske Magazin 3 R. 1, 312.
Originalen har ved en Skrivfejl: være.
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huilcket det nu er, det ved gud oc icke ieg, tih kand ieg
ingen vndskylde1). den anden smucke drifft, som die haffuer
hafft foore om en ny rigens hoffmester3), tuilier ieg intet oppaa, at du det io oc saa haffuer spurt; ieg skreff vel tidt
sligt sckarn, mens sandeligen foor gud ieg det icke gider giort,
foor først foor tryder det mig, at ieg dig med sligt skal bedrøffue,
tih ieg det vel kand tencke, huorledis det er, oc foor det andet
kand ieg det meget neppe bringe offuer mit nierte.
meget
andet haffuer die vdi kiøbenhaffn nu vdi 8 sambfelde vger intet
andet end diße toh pooster foor rettet, guds straff vil ieg intet
bede offuer dennem, tih mig synis die haffuer esels huder,
som er ny doobelt, at intet kand gaa der igiennem, føren den
rette tid kommer, tih die skøtter intet om bande, foor det
bider intet øie vd, vden næffue pleier mand at sige følger
elfter, det siste som ieg nu skreff, der er bleffuen sluttet, det
haffuer hans lindenov intet med die andre vnder skreffuet eller
samtyckt, icke den gang ieg drog fra kiøbenhaffn; huad siden
er sked, ved ieg icke, ieg spurde hans lindenov at, huor die
med nogen rette kunde komme til at sette en anden rigens
hoffmester, huad die dog foore gaff, deris sag med at besmycke,
huor paa hånd suarede, deris fooregiffuende at være dette,
foor det mannifest, som hoffmester her ind haffuer sendt, at
hånd der vdi kongen saa vel som den gandske regering saa
høyligen haffde angrebet, kongenfs] person vdi saa mange
mooder oc rigens raad skeidet foor men edere3), oc der som
det icke var sked, da kunde die hannem alderige derfra kunde (!)
bekommet, mens det var beskyldingen, mens føren det manni
fest kom, haffde die vel andre aarsager vnder dennem saa
himmelige, som nu intet om talis, tih die mener nu det rette
grib at haffue fanget, ieg var kun 12 dage i kiøbenhafffn],
J) Elisabeth Augusta taler åbenbart her om den kgl. Forordning af 18/ø
1652, hvorved Korf. Ulfeldts »Høytrengende Aeris-Forsuar« erklæres for
et Skandskrift, som ikke må indføres i Landet. Denne Forordning er
aftrykt hos Paus: Korf. Uhlefeld II, 122—28.
Mellem de Rigsråder,
der havde givet deres Samtykke til den, nævnes også Hans Lindenov
og hans Svoger Christoffer Urne.
’) Jvfr. Danske Magazin 3 R. 4, 226—27. Jokum Gers do r ff blev
ved hin Lejlighed udnævnt til Rigens Hovmester.
’) Talen er her om Korf. Ulfeldts • Høytrengende Aeris-Forsuar«.
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mens ieg tackede gud, at ieg kom hiem igien; saa meget
hiølert galskab hørte ieg, at haffde ieg været en af die viße
med, da haffde ieg ocsaa faat den ny syge, som blant die
viße graßerer, som ieg kalder en galskabs rasendis feber, skyn
dede mig der foore det snareste hiem ieg kunde, vel haffuer
her graßert smitsom sygdom desto være hiemme hoß mig,
mens det gick endda hen1), foor her haffuer di kun løbet gal
med bagenden, den vil ingen suare, i huor gal mand giør sig
med den, da lader die den allene tale; mens der løb die gal
med henderne oc munden, huilcket kaaster noget mere, saa
gud giffue die faa skam boode i bag oc foor ende, amen, nu
auß einem andren faß, ieg tuiller intet paa, at du io vel haffuer
spurt om die engelske skibe, som allerede ere indtagene foor
kiøbenhaffn, som kaldis vnder vaaris beskermelse2), dog dette
lenge var sked, føren ieg ankom til kiøbenhaffn, mens i midler
tid ieg der var, ankom der 18 andre, huilcke vie rigens raad
vare i sinde oc saa at vilde tage, vaaris flode laa gandske
ferdig, oc vie det saa let kunde haffue giort som at gaa ind
aff end dør, dog tog vie oß det i betenckning, mens nu angrer
vie aff guds naade det, at vie det icke haffuer giort.
ieg
vverdig suarede der til, mente det icke saa snart at haffue
været giort, huilcket dog var saa hiø victigt, ieg det icke kunde
begriffue; mente oc saa paa min viß, at vie ingen vdstand med
dennem haffde, huilcket intet skulde actis, die foor nam dog
vel, at die med dennem i fer maatte, der foore angrede det
dennem saare, at die icke tog die 18 til die andre 18, oc sled
dennem siden paa dennem selffuer, til med laa den hollandske
der, som bød dennem til, at om voor flode maatte komme
dennem til hielp, som die der vdi haffde liggendis, at die da
vist ville leffuere oß die engelske oc siden skaffe oß saadannen
flode, som skulde seyle lige paa suerrig oc tage oß det ind.
’) I Anledning af den 1652 grasserende smitsomme Syge udkom Fredrik
IIl’s »Forordning om Begraffvelser udi Pest-Tjder« af l7/s 1652 (i Gødes
Smlng. af Forordn, siden Recessen); jvfr iøvrigt Mansa: Bidrag
til Folkesygdommenes Hist, i Danm. S. 384—88.
9) Om denne Sag og dens Følger haves et særskilt Skrift fra hin Tid:
• Kort Beretning om de Engelske Coffardj-Skibe, som in Augusto Ao.
1652 vaare aff Øster-Søen komne i Sundet« etc. Kbhvn. 1653. 4to.
(Også oversat på tysk).
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daß laß mir ein kunst sein, mens in dem ervacten sie, saa
varret kun en drøm, sig nu, om die haffuer icke vel foor rettet
i kiøbenhaffn, die haffuer ment, die haffde suerrig slet borte,
tih det er i diße dage at meninger skal driffue den gandske
regering; ieg mente, dinas hoffuit sad paa en stage wden foor
kiøbenhaffn, mens mig synis, die fleste stager ere inde i byen,
som saadanne hoffueder sidder oppaa, som regeris oc regerer
aff lutter menigger. hierte søster, lader ieg dig vide, at ieg
foor 8 dage siden var hoß min frumoder, som søster sophia1)
oc saa var den gang, oc blant andet var mit æring, paa hans
lindenovs vegne, om hun ville laane hannem 16000 Rd. oc
tage tybring i pant3), huilcket hun nu intet vilde giøre, drog
saa hiem oc berettede hannem det;, huilcket hånd bleff meget
foor bistred vd offuer, sagde stragts, hånd vilde drage til hoffue
oc maget saa, hund skulde faa en foor mynder, tih hun haffde
sendt sit gods oc foor muffue vd aff landet, foor hun intet
vilde vnde hannem mens ruienere hannem, oc effterdi hånd
det saa oc foornam, som hånd vilde beviße med dennem,
som det haffde vdført, saa skulde hånd giøret, saa hun skulde
vrie sine fingere der vid, oc biede intet effter andet end kun
effter hannibal den smucke mand, hånd skulde være i med
hannem, tih hånd haffde saatit begieret det aff hannem. hånd
viste oc saa nock deris villie der om til hoffue, naar det bleff

’) Frøken Sophia Elisabeth, Enke efter Grev Pentz, som var død Året
i Forvejen (1651) efter i længere Tid at have været sindsforvirret
(Rivesell: Beschreibung d. Stadt Flensburg I, 77—83; Christian
IV.’s Breve, ved Molbech 1, 418—19).
5) Tybrind eller Tybring i Ørslev Sogn i Fyn, mellem Middelfart og As
sens. Kirsten Munk kjøbte det følgende År (1653) Gården af Hans Lindenov, i hvilken Anledning hun under ,4/s 1653 skriver til Leonora
Christina:
. mig synis, det behager Dig Joke, ieg haffuer kiøbt
tybreng, det ieg giorde det uahr Aarsagen, at ieg hade loffuit for 6000
dl., dem uille Jeg Jcke betaile for Jnte; saa er stedit, at den uesse Jndkomst kand forrente pengene, det haffuer kaast, och hånd [o: Hans Lindenov] uahr gierstrop 8000 dl. skyldig, och hånd uille endelige haffue
hafft det sted, det uille Jeg Jnte skulle sked« etc. (Orig. i Geh.-Ark.,
Ulfeldtske Sager Nr. 42). løvrigt fik Kirsten Munk også i Anledning af
dette Gårdkjøb Bryderier med Hans Lindenov, og i et af hendes Breve
til Leon. Chr. af % 1654 hedder det, at han vil have Gården tilbage
igjen, hvad han dog ikke fik.
Danske Samlinger. 2den Række, n.
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angiffuet, huorledis det skulde gaa aff, huilcket ieg stragts alt
sammen oc meer end dette skreff søster sophia til, at hun min
moder det kunde lade foor staa, om saa var, at hun det haffuer
vdsendt, at det da bleff dult, foor mand ser desto være alt
foor meget, huad ret os1) vederfaris. huor vidre hermed vil
til gaa, giffuer gud oc tiden, skal det ocsaa stragts lade dig
vide, hoß hannem er som du hører ingen foor bedring at foor
ventte, hånd legger dog mine øyne som gud snart sammen,
nu gud skylffler alt vndt foor mine øyne. at dig vederfaris
saa stor ære saa vel som rigens hoffmester, ved gud er mig
hiertelige kiert oc kierer end ieg det vit løfftig kand skriffue,
end dog kiøber tider ere icke saadan, mens maatte din pung
haffue den samme ære, at pengene vilde gaa der ind oc icke
vd, da saa ieg det end da heller, mens ieg tror vaar herre
saa vel, at ieg end nu leffuer den dag, at ieg ser dennem
komme med lige saa stor ære ind igien som die gaar vd, oc
med støre glæde med guds hielp. ieg vilde vel trøste dig
boode aff bibelen oc andet, mens ieg ved vel, at ieg der til
foor slet er, tih i skrifften est du selffuer op lyst nock oc i
andre verslige sager bædre belest oc erfaren end ieg, der foore
actis det kun hoß mig foor papir spilde, huilcket nu paa denne
tid intet er til offuers; ynsker dog, at gud aff det høie dig vil
styrcke med en god taalmodighed, elfter som vie ere alle mennisker; det haffuer vel slagit die hellegen fiel sommetid. nu
guds evige trøst oc velsignelse være offuer dig oc dit gandske
huß oc vnde mig foor sin retferdigheds skyld snart at see dig
med helbred oc glæde saa vel som rigens hoffmester, oc glem
intet at sige mig hannem mange 100000 gode netter, papiret
vil intet strecke til at skriffue mere paa denne tid, ellers haffuer
ieg end nu meget at skriffue, det vil ieg spare til en anden
gang. gud allermectigste vil ieg til lyff oc siel befale dig oc
foor bliffuer
hierte søster, ieg
er intet vel til frids
aff kallingborg slot
din tro søster 111 døden med dig, foor du

21 octobris 1652.

Elisabetha Augusta,

’) Orig. har ved en Skrivfejl: oc.

skriffuer mig intet
flitig til. a dieu.
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Udskrift: A Madame
Madame Eleonora Christina Com
tesse de Sleswig et de Holstein
ma tres-chere Soeur.

[Efter Originalen i Geh.-Ark., Ulfeldtske Sager Nr. 45.]

6.
Brev fra Frøken Elisabeth Augusta til Søstren Leonora Christina.

Gud bevare dig min hierte allerkiereste søster lenge oc
vel fra alt wlycke baade til lyff oc siel, det vil ieg ynske dig
aff mit hierte.
ieg kunde icke gaa faarbi io at skriffue dig til, mens ieg
nu kunde faa viß bud til kiøbenhaffn her med, oc erfare, huorledis eder samptligen lider, her gaar et dis være paa den
gamle viß, være oc icke bædre, kand icke heller faa[r]bigaa io
at maa lade dig vide et aff hans1) gode stycker, som hånd i
diße dage halfuer anrettet, huorledis hånd haffuer sendt bud
offuer at iyland oc ladt vaaris fru moder giffuet kald oc varsel
faar den arffuepart, die saa lenge haffuer taltom2), hånd lod
mig saa sandt som gud lefluer icke vide it ord der aff eller
end nu det foor mig haffuer nøff[n]t, mens fremmede i byen
haffuer ladt mig et vide, det er sked nu faar 4 dage siden,
hand bliffuer io lengere io gallere, det er icke papir nock i
kallingborg hans bedriffter at opskriffue. pesten regerer her
meget i byen oc alle vegne paa lænet3), mens ham vil voor

D. e. hendes Mands.
*) Kirsten Munk plagedes i sine sidste Leveår stadig af Hans Lindenov
med Fordringer på, at hun skulde skifte med sine Børn. Dog synes
disse Fordringer mindre at have haft Hensyn til hele hendes Ejendom
end til en bestemt Arv, som hun havde modtaget, og som vel næppe
kan være nogen anden end Arven efter hendes 1649 afdøde Moder,
Ellen Marsvin.
*) Om Pesten 1655 se bl. a. Mansa: Bidrag til Folkesygdommenes Histo
rie i Dmk. S. 409; jvfr. Cold: Lægevæsenet og Lægerne under Chr. IV.
S. 152.
21*
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herre intet skille os ved. gud lad ham aldrig leffue den dag
at faa en arffue staffue. ieg ved icke, om hand allene dette
kand giøre, mens det er ingen aff die andres samtøcke med,
oc her er io ingen paa nogen aff die andres side til stæde.
gud giffue ieg var i iorden, ieg sider her som en vie i blant
kragerne, haffuer icke en ven at tale foor trolig med, eller at
klage min nød foor, oc aff hannem haffuer ieg saa megen stor
tribulation, som gud best er bekient. ieg haffuer nu saa lenge
haabtis en gang med glæde at see eder igien, mens det var
saa lenge hen, at al min foorhaabning snart er vde, oc ieg
huercken hør eller spør heller til eder, hierte søster, blant
andet skal ieg skriffue dig en synderlig historie til, dog allt
samman vilde falde foor vitløfftigt oc foor kedsommeligt: foor
nogle vger siden var søster christiana med sit venne dyr her;
paa en afften, som vie sider offuer borde, dricker ieg borge
mester her i byen min broders skaal til, mig var som gud
vvitterlig, hannibal paa min broder at være vred1), nu, borge
mester drack hannem til igien, saa vilde hånd intet giøre ret,
det blef saa, dog fick hånd nogle streger, maaltid var giort,
gick baade søster oc ieg vd, lit der eflter sende hånd bud
effler hinder, hun skulde komme ind, saa fultis vie ad, saa
snackede hand lenge om, at det var giort ham til bravade med
mere snack, der suarte ieg intet til, huor vd offuer hånd bilte
sig ind, ieg foor rædsel icke torde, som ieg stod i vinnevet,
sagde hånd: den skit fodtz, vad bilder hun sig ind? det lod
ieg end da paßere, saa kom hånd bærdre, oc sagde: det pack,
det deffuelen fare i dem i hoobe; mens saa vil ieg tro, at hånd
fick besked, skelm oc hundsfot var den beste titel; fick saa at
vide, huad pack er; blant andet sagde hånd, al søster oc bro
der haffde giort hannem spot al dannemarck offuer, huor paa
ieg suarte det at være løng, haffde ingen giort ham store spot
i dannemarck end die, da stod hans sag bære end den giør,
mens at hånd foor vaaris skyld haffde været i al sin ære oc
act, det viste huer mand vel, mens var hånd kommen entten

*) Om Grunden til denne Vrede véd jeg intet sikkert, dog lod det sig
måske tænke, at Hann. S. var bleven fortørnet over at se sig skuffet i
sine Bestræbelser for at få Valdemar Christian tilbage til Danmark; jvfr.
ovenfor S. 303 Anm. 1.
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foor horer eller saadan pack oc andet der fra, det var ham
selffuer best bekient, huor offuer hånd bleff som it affsindigt
menniske, at ieg skulde kaste ham hans wlycke foor, oc hånd
vilde tage liffuet aff sig selff; bad ham det at giøre io før io
bærdre, det haffde været at ynske foor 10 aar siden at haffue
været sked, med mere som icke er vært at skriffue, tih det
var meget grofft paa begge sider, to dage der effter laa hånd
til sengs oc sagde vist at haffue faat noget foor gifft i sig, da
mente hånd, ieg haffde kommet noget i ham, mens ieg sagde,
hånd var icke wmagen værd, der kom vel en, der fick penge
foor at giøre sig vmage med hannem. du oc rigens hoffmester
bleff heller intet glempt, mens r. hoffm. [fick?] ingen anden
naffn aff hannem en chorfitz vlfeld, som er i suerrig, docter
sperling bleff icke heller foor gæt, om den drick, hånd haffde
giffuet salig konge, saa oc at hoffmester saa kongen staa foor
sin seng, om morgenen foor trode hånd søster christiana, at
hånd haffde altid ment, at du varst den foorbandeste quind, som
kunde være til, mens nu saa hånd, at ieg var nie gange foor
bandeder: der (!) er io nock en smuck snack alt dette, nu
maat du være ked aff den snack, gaat ved ieg des være intet
at skriflue. hierte søster, sig søster sophia, rigens hoff
mester oc alle dine børn mange 100000 gode netter, den
høiesté gud bevare eder alle sammen oc vnde mig den store
glæde engang endnu at see oc tale med eder, vilde vor herre
giøre min lycke saa god oc skille mig ved mit hus koors, ieg
skulde tale med eder, det ieg skulde selge min kiol foor et at
reise med, mens ieg bliffuer intet nogen tid saa lycksalig.
nu, mand faar at foor ventte tiden, den allerhøieste gud vil ieg
troligen til lyff oc siel haffue eder alle sammen befalet oc
foor bliffuer
din tro søster til døden
aff kallingborg-slot
den 15 decembris
Elisabetha Augusta.
1655.

hierte søster, lad mig vide, huor dant det gaar med kon
gen aff suerrig, tih die siger her, at aviserne lyder icke ret,
det er kun suenske aviser, det gaar intet saa til, mand faar at
trod, naar mand ved icke bædre.
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Udskrift: A Madame
Madame Leonora Christina
Comtesse de Sleswig et de
Holstein ma tres-chere
Soeur.
[Efter Originalen i Geh.-Ark., Ulfeldtske Sager Nr. 45 V]

7.
Zelle, Vom 13 Aug. 1664.

Relation und wahrhafte gründliche Nachricht
Von des gewesenen dänischen Reichshofmeisters Corfiz
Ulefelds seiner Swester Birte Ulefeld.

Nachdeme Birte Ulefeld im Vergangenen Herbste aus Dänmark Zue Wasser nach Hamburg zue Doclor Sperling und des
Reichshofmeisters Corfiz ülefelds jüngstem Sohne gereiset, hat
sie sich bis um Fastenacht in Hamburg auf dem Kehrwider in
der Stadt Norden aufgehalten, hernacher nach Braunsweig sich
begeben, dar, weil sie gar Arm, elende und jämmerlich ange
langet, auf ihr ernstlichwehe- und demütiges unablässiges bitten
eine gewisse Persohn sich ihrer erbarmet3), Sie nicht nur auf
genommen, unterhalt, Speise, Trank, Kleide, besondren logiement, bette und alle Lebens mittel gegeben: Wie diese fromme
Leüte aber ihr 1) Die Post, 2) Keine conversirung und heim
liches umgehen mit Fremden und 3) Kein Reisen zugeben
wollen, sondren diese drei ding durchaus ihr Verboten , hat
Sie ihre Tatschen ausgezogen und die gute Leüte ihre Wolthuer

De her meddelte 2 Breve fra Elisabeth Augusta ere kun Prøver af en
større Samling, som opbevares på det nævnte Sted
®) Om denne hendes Rejse se også Journal f. Politik 1816, 1,122—24,
og Becker: To Fortællinger fra Enevældens Barndom S. 142. Andre
Efterretninger om hende haves i Bircherod’s Dagbøger ved Molbech
S. 75 og 83, Leonora Christina’s Jammers-Minde 2 Udg. S. 25—26,
Hofman: Danske Adelsmænd 2 D., Stamtavlen over Fam. Ulfeldt
•) Den ældre Sperling udtalte i Forhøret 5te Maj 1664, at hun i Brunsvig
boede hos en adelig dansk Dame, som var gift der, se Becker a. St.
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für die guhtaten, Speisung, Kleidung und dergleichen ärger
als eine Diebische Tartersche betrogen, massen Sie allerhand
schöne Wand und Seiden Kleider und Sechs silberne inwendig
Vergüldet und mit Blumen Zihrlich ausgearbeitete, auf ein
drei Pfund Swehre Tafelpotbecher Diebisch ihnen entwendet,
an unterschiedliche öhrter Stükweise Versetzet und teils Ver
kaufet, mit dem Gelde durchgangen und Zuerst auf Wolfen
büttei sich gemachet, woselbst Sie Vergangene Woche im
Gotteslager bei Corporal Möring im Weissen Rosse neben ihrer
Gefärtin, einer Obristlieutnantin Carl Fridrich Von Bülou Frauen,
so aus Norwegen und für eine Bitten Von Gesiechte sich ausgiebet, eingekehret, bei ihme den Lezt überbehaltenen und
ohngefehr auf 15 Groschen das Loht gerechneten Becher Ver
zehret, durch einen abreisenden Studenten Nach Halberstadt
an Seine Hochf. Dhltkeit Zu Braunsw. Lünab. Herzog August
eine Supplication Verfertigen lassen und selbige überreichet;
worauf aber der Hochfr. Befehl Kommen, Sie solle sich pakken, Corfiz LJlfeld sol es bei dero Oheim dem Könige und der
Krone Dänmark basser gemachet haben, und mögte sie wissen,
das keiner so (Jlefelds Gesiechte in den Fürstentümen und
Landen Braunsw. Lünäburg gelitten würde, Sie solle in der
Zeit sich nur zauen. Auf diesen bescheid ist Sie wieder in
die herberge zum Weissen Rosse gekehrt, dem Wirte Corpo
ral Möring, welcher durch seinen Sohn bei Jacob Von Dörte
Goldsmid in Wolfenbüttel (aldar doch diser becher gnug bekand)
den becher taxiren und wegen lassen, und ihn annoch hat
zwei grosse Silberne Knäufe aus dem Kleide gemauset, damit
durchgegangen, gleich auf Halberstad zu Hans Koch gezogen
und sich darbei eingelogiret, des monats ihme ein logiement
für drei Rthr abgemietet, bei deme ist sie annoch und alle tage
in Brantwein, Wein und Bier dolle und Voll, slemmet und
demmet weidlich mit Vohrgedachter auf ein 50 Rthlr entfüretem Gute und machet jederman weis, wie die Fürstin zu Quedelburg (dahin sie gleichwol auch gewolt), der Bischof zu Halle,
der fürst Von Altenburg und der landgraf von Hessen Hom
burg samt dergleichen Sie begehreten. Was Sie für possen
weiter machen und wohin Sie Zigeuniren wird, wird die Zeit
eröfnen. So Vihl man Vernimt, stehet ihr Sinn zu ihrem
Bruder, welchen Sie noch im leben in der Sweiz und der Örter

328
zu sein sich Verlauten Lässet. Sie giebet sich an allen Ohrten
Kund, nur das Sie eine Witwe, welches doch nicht wahr, inmassen ihr Man, Von deme sie unterschiedliche Mahl geloffen,
annoch Lebet und in dänmark ist1). Gleich iz erfäret man,
das diese lose Creatur Birte ülefeld in dänmark dergl. handel
angerichtet, Vielen Leüten schüldig und ihre eigene Freündschaft betrogen, massen Sie auch itzo mit sonderbaren Bürgerleüten in Braunsweig grosse kundschaft gemachet; stünde zu
wündschen, das keinmand mehr Von ihr betrübet würde, dan
wer kan sich für einen Hausdiebe hüten? Ieder sähe sich des
halben bei Zeiten für. Absonderlich ist an diser leidigen Per
sohn zu merken, das Sie des Ungeziefers und Läuse sich nicht
erwehren kan, welche Sie gleich Herodes angreifen. Ob Sie
zu ihrem Bruder gelangen mag, wird die Zeit geben. Nu Gott
der belone alles ihr übeles Verfaren dergestalt ihr, das man
sagen kan, das hat Got getahn, der hat einer Persohn, dabei
Ehebruch, Hurerei, diebstahl, Lügen, Undank, sonder alle Ehre
und Erkennen, Kein Christi. Glaube, besondren lauterer Frevel,
Übermuht, Troz, Verwegenheit, Ohnmächtiges draüen, Unverschahmtheit, Argelist, Verleümdung, Betrug, Füllerei, Verwen
dung, slämmen, dolle und Voll sein und alle Unchristi. Greüel
und ärgerniß überhand genommen und eingewurzelt, andren
zum Exempel nach seiner Gerechtigkeit es bezalet.
P. S. Gleich erfare ich, das dieses Heilloses Mensche in
braunsweig mit einer Lumpensamlerin und mit bürgersleüten
Eiiding benamet, deren Swester Lorenz Weiskopf ein laboranter
in Dänmark haben soll, und andren mehren stille und grosse
freündschaft gepflogen; nachdeme mehr gedachter ihr hauswirt solches nicht haben wollen, hat sie ihn also dafür betro
gen und in seiner abreise nacher Churbrandenburg obgemelte
Sachen entwand. Es sol auch ein Franzose sich in braunsweig
aufgehalten haben, mit deme Sie wegen ihres Bruderen grosses
(jedoch heimliches) Umgehen gehabt3), selbiger bat genennet

Manden var Otte Krafse til Egholm. Det hedder, at han skal have
behandlet Konen hårdt, hvad da ingen kan fortænke ham i, og at hun
i den Anledning 2 Gange løb fra ham.
-) Broderen selv betragtede hende som en Spion, der kun af den Grund
søgte Underretning om ham, for at hun kunde forråde ham til den
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sich S. Andreas; ob Er einer Von den Zwölfen, weis man nicht.
Diser ist für einem Virtel Jahr aus Brüssel, woselbst Er mit
Michel Schou1) geredet, dar ankommen. Einige wollen, sein
Vater wohne in der Sweiz, und hätte Corfiz Ulefeld sich bei
ihme aufgehalten, andre muhtmassen sonsten wunderliches.
Er ist für 8 tage auch abgereiset.
Ihrer Königl. Majt. und
der Krone Dänmark
Treüeigener.
[Aktstykket, som bevares i Gehejme-Arkivet (Ulfeldtske Sager Nr. 50), er
uden Underskrift, men har dog ganske Karakteren af en Original.]

danske Regering, hvad hun nok allerede én Gang havde gjort (se Jour
nal f. Politik 1816 a. St.).
Om Generaladjudant Mikkel Skov’s Sendelse til Nederlandene for at
bemægtige sig Korfits Ulfeldt se især Danske Magazin, 3 R. l,280flg.

Ni breve fra grev Kr. Rantzau til grev Fr. Ant. Wedel
Jarlsberg.

1732-1734.

Meddelte afYngvar Nielsen.

De her meddelte breve fra gehejme-konferentsråd, grev Kri
stian Rantzau (til Asdal), der i årene 1731—1739 var Norges
statholder, ere skrevne til Frederik Anton, baron Wedel, greve
af Jarlsberg, under dennes udenlandsrejse til det sydlige Eu
ropa og Nordafrika, hvor han bl. a. gjorde tjeneste i den
spanske hær og som en anerkendelse for sit tapre forhold af
kongen af Spanien modtog en pragtfuld kårde. Grev Wedel
var kammerherre og chef for det kgl. grenader-korps og blev
under kong Kristian VI.’s besøg på Jarlsberg i 1733 fraværende
udnævnt til general-major. Han arvede i 1717 grevskabet
Jarlsberg efter sin farfader, dets første besidder, og efterlod
det ved sin død i 1738 til sin søn, grev Kr. Otto Fr. WedelJarlsberg.
Samtlige breves originaler findes i det grevelige Wedelske
arkiv på Jarlsberg, tilligemed en vidløftig kopibog, hvori gre
ven har indført de tildels interessante breve, som han under
sine rejser og felttog sendte hjem til sine mange korrespon
denter. Da disse for det meste angå udenlandske forhold,
egne de sig imidlertid ikke til at trykkes i sin helhed, hvor
imod et kortere uddrag af deres indhold vistnok vilde kunne
læses med interesse af mange. Grev Rantzaus breve, som ere
skrevne i det øjemed at holde den fraværende å jour med alt,
som angik hans grevskab, med hvad der foregik i la haute
volée i København og i statholderens omgivelser i Kristiania.
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ere derimod netop på grund af denne sin natur meget op
lysende om tidens forhold i Danmark og Norge. Man får så
ledes i dem en mere belivet skildring af Kristian VI.’s bekendte
rejse i Norge 1733, end den tørre, som meddeles iden trykte
beskrivelse, ligesom grevens beretning om sit besøg på Jarlsberg giver et morsomt bidrag til hans karakteristik. Det er
den ene højtstående Magnat, som her beretter den anden da
gens nyheder, løst og fast — og af den slags breve ere ikke
mange offentliggjorte.

I.
à Christiania ce 2d d’Aout 1732.

Monsieur.
Le plaisir, que m’a fait, mon cher Comte, Votre lettre de
Gènes, du 28 de Juin, qui ne m’a été rendue que par le der
nier ordinaire, ne me dédommagé pas du regret que j’ay eu,
de ne Vous avoir pas trouvé en passant à Votre comté de
Jarelsberg, où j’ay été dans le tour que j’ay fait à Tônsbierg,
àfin d’examiner selon les Ordres du Roy, par moy même,
certain projet de nettoyer le petit canal, qui passe devant Teye,
et de faire par là le passage pour la Ville en y construisant
un pont levis, au profit du Capitaine Gabrielsen1), et de Ses
héritiers, comme il en est l’entrepreneur, moyennant certains
petits droits à lever selon la grandeur des bâtiments, qui vou
dront passer, le tout pour la plus grande commodité des navi
guants, et au grand profit des habitans de Tônsbierg, qui se
voyent obligés de faire tout le tour de l’isle de Nôtterôe, qui
est un détour au delà de 2 lieues, il a été nommément sti
pulé un passage franc et libre sur le pont pour les sujets de
Votre Comté, aussi bien que pour ceus de la terre du Colonel
Frôlich, Teye2), et cela, sans qu’il leur puisse jamais rien être

*) Hans rette navn var Gabriel Kristiansen, kaptejn og første overlods i
det søndenfjeldske Norge, som anlagde en kanal over Stensarmen for
at sætte Tonsberg i umiddelbar forbindelse med Kristianiafjorden. Se
Jens Müller, Beskrivelse over Tønsberg, 55 flg.
’) Gården Teje ligger på kanalens sydside paa halvøen Nøtterø og tilhørte
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demandé, de sorte que ce sera une très-bonne affaire, qui
n’aggrave personne, la chose étant arbitraire, le droit ne se
levant que sur ceus qui voudront bien passer, volontairement,
pour faciliter leur Négoce; mais c’est bien assés Vous parler
d’un méchant pont, j’ay été enchanté de Votre Jarelsberg, et
en Votre place je le préférerois à l’Italie, n’en déplaise à Vos
belles Génoises, et à l’humeur commode des maris, que Vous
me vantés tant, ce seroit bien une honte pour Vous, si Vous
sortiés de l’Italie sans faire de jalous, quelques bons coups de
poignard receues, seroient beaucoup mieus à Votre gloire,
Dieu Vous en preserve pourtant, et Vous renvoyé sain et sauf.
Vos gens à Jarelsberg ont vérifié le proverbe, tel maître tel
valet, il ne se peut rien de plus poli, ni de plus honnête,
jusqu’à me regaler de 14 Bouteilles de Vin d’Hongrie, dont
Votre Cave apparamment aura été ornée pour le Voyage pro
jeté du Roy, et que j’ay facilement jugé, que Vous aimeries
mieus vuidées en bonne Compagnie icy à Votre Santé, que
gâtées en Cave, ou profanées à quelques mauvais passans,
moins Votre serviteur que moy; J’ay trouvé les chemins dans
Votre Comte très-mauvais et l’Slnger Slef1) presque imprac
ticable, les ponts partout fort délabrés, à la vérité de pilastres
magnifiques pour marquer les lieues, mais le Voyageur n’en
est pas fort édifié, encore moins soulagé, lorsqu’il est si hor
riblement cahotté, et qu’il n’y a pas de voiture qui y puisse
resister, sans parler seulement de l’inquiétude à passer des
précipices et des ponts sans garde fous, j’espère, mon Cher
Comte, et je Vous en prie même que Vous donnerés Vos or
dres à Vos gens de les faire mettre en état, avant l’arrivée de
la cour, l’année prochaine; à Singer Slef Vous avés des deus
cotés du bois de reste, et il ne Vous en peut coûter que le

i 1732 oberst Johan Frederik Frølich (fra 24. Scptbr 1732 brigader)
chef for det andet (vestre) smålenske regiment, og 29. Juni 1733 ud
nævnt til general-major tilfods, — samtidig chef for andet gevorbne
infanteri-regiment i Norge.
’) Angerklev —- en stor og tidligere farlig bakke ved Holmeslrand på
vejen til Sande (der før gik under navnet: Anger). Vejene i Jarlsbergs
grevskab bleve først under den følgende greve satte i den forholdsvis
gode stand, hvori de senere i det væsentlige have været.
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travail, qui même pourra être fait par Vos propres Paysans,
sans leur incommodité, pourvu qu’on les ménage dans le
tems qu’ils sèment, ou qu’ils font la récolté; sans quelques
abbattis d’Arbres, dont on fait une espèce de pont, le long du
grand chemin, après l’avoir applani, et avec des petits fossées
à coté, pour détourner l’eau, les chemins resteront éternelle
ment mauvais, Vos gens me l’ont à la vérité promis, mais
sans Vos ordres positifs je ne m’y fie pas, j’ay compris, que
Vous y avés un vieux Emeritus, qui a l’intendance des chemins,
un peu de quoy vivre à celuy-là, et un homme actif à Sa
place, féroit Votre affaire, ou pour mieus dire celle des Voya
geurs. Etats-SRaab John avec un gorft-Secretarius de Hannovre, nommé Schubarth, ont été envoyés à Kongsberg, pour
revoir les choses et redresser les abus, ce Schubarth doit être
très-entendu pour les mines, mais il n’a permission que pour
6 mois de Sa Cour, ce qui est un terme trop court, pour rien
effectuer, à moins qu’on ne trouve moyen de l’engager, j’ay
écrit à Votre Inspecteur, de l’aller consulter et de conférer
avec Luy sur Vos mines de plomb, ce qu’il m’a promis dans
Sa réponse, et je recommanderai Vos intérêts à ce Schubarth,
on Vous aura mandé aparremment, Cher Comte, que Justsen
est venu à, bout de fondre, mais à trop grands frais, et avec
damn et perte. Le colonel Frôlich est àCop:, il prétend Luy
avoir été fait tort, et on croit qu’il partira content. S. E. de
Rômeling aura, je crois, les 2000 écus par an, avec permission
de vendre son Régiment, et Rappe est en pourparlers avec
luy là depuis, si autrement ils pourront convenir. Sur ce qu’un
Vaisseau en mer avoit emmené les pilotes, qui étoient venus
à son bord, il s’étoit répandu un bruit d’un Corsaire sous
Bergen, mais un Vaisseau Flamand arrivé icy, m’apprend dans
le moment que c’est un de leurs vaisseaus de retour des In
des, qui avoit gardé ces pilotes à bord, et qui doit même les
avoir renvoyés, deus de nos Vaisseaus de Guerre ont été equippés et receu ordre pour la mer du Nord, on Vous aura déjà
mandé la grande réduction dans la Cavallerie de 30 Chevaus,
et de 10 hommes par Compagnie, aussi bien que le retour de
nos vaisseaus de la Chine, et des Indes, avec l’érection d’une
nouvelle Compagnie, où je conte, que Votre affidé Soelbierg,
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eleu un des directeurs, Vous aura fait entrer, la chose est
réglée sur un pied, qu’on s’en promet un bon négoce, adieu,
Cher Comte, gardés, s’il Vous plait, Vos chaleurs, nous en
avons eu icy d’étouffantes, la foudre tomba avanthier, et fit
quelque degat à la tour de l’église de l’Hospital, sans toutes
fois, grâces à Dieu et à la grosse pluye allumer. Ma femme
Vous est bien obligée de l’honneur de Votre souvenir, mon
petit sécrétaire de fils se recommande, et je suis du meilleur
de mon Coeur
Mon Cher Comte
Votre très humble et très
obéissant Seruiteur

C. Rantzau.
II.
à Christiania ce 16e de May 1733.

Monsieur.

Deus postes consécutives m’ont apporté deus de Vos lettres
de Granada, j’aurois deu l’ordinaire passé, Vous remercier de
la première, mais il ne fut en vérité pas en mon pouvoir, tant
j’étois obroué d’écritures et d’affaires, et encore aujourd’huy,
je me derobbe à moy-méme pour m’acquitter de ce devoir.
J’étois en peine de Vous et je le suis encore de ce que Vous
Vous remettés si lentement, prenés soin de Votre Santé, je
Vous prie. Les raisonnements publics, Vous envoyent négo
cier ou solliciter nos arrérages de cette dette liquide, à Se ville,
id . . . . bene vertat en ce cas. Les lettres de Vos Cantons
au............... Plelo nous vantent fort Vos hautfaits et bravou . .
. . . . stinguée à la gloire du nom Danois, Toutes Vo . . . .
our Vos gens ont été rendues, c’est sur quoy Vous . . . .
. . . onter, j’ay à peine le tems d’accompagner le feuillet cy
joint de ce mot, mais j’aurais toujours à coeur de Vous mar
quer, qu’on ne scauroit être plus parfaittement ni plus véri
tablement que le suis
Monsieur
Votre très humble et
tresobeïssant Seruiteur

C. Rantzau.
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III.
à Christiania ce 16e de May 1733.

Le départ de la Cour, pour la Norvègue par la Jutlande
a été fixé au 12 de ce Mois, l’ascension Elle veut être à Odensee, et voulant passer la Pentecôte à Dronninglund en Jut
lande s’embarquer le 27 de May à Fladstrand ou Skagen. Par
ordre du Roy j’ay concerté avec le Lieutenant Général de Rômling la route la plus naturelle, et la voye la moins onéreuse
pour le pays pour revoir les Troupes, les Forteresses, et les
Villes, les Régiments Nationaus seront fournis pour 16 jours
par leurs quartiers ou Segê, et s’ils restent plus longtems en
semble, le Roy fournira à leur paye ; Le 1^ du Juin on com
mencera par assembler les Régiments, et en faisant divers
tours dans la Province il verra differents Régiments, tant d’in
fanterie que Dragons, tant Milice que Troupes réglées depuis
le 8 que la reveue commencera, jusques an 20 que S. M. ar
rivera à Kongsbierg, pour en repartir le 24 pour Christiania,
d’où le départ pour Druntheim est mis au 29 de Juin, toujours
en voyant les Troupes le long de la route. Le 11 de Juillet
on conte arriver à Druntheim pour en repartir le 15 ou 20,
selon le séjour que S. M. y voudra faire, il y a en suite deus
routes de projettées soit en s’embarquant à Druntheim pour
relâcher par Mer à Bergen, soit en cottoyant en petits Bati
ments, et autresfois en voitures le long de la cote, par des
routes pénibles et presque impracticables, mais c’est toujours
éviter la haute Mer; Le 25 ou le 30 de Juillet, selon qu’on
se sera arrêté à Druntheim est fixé pour l’arrivée à Bergen,
s’il plait au Tout-Puissant de faire ratifier la chose par les 4
Eléments, et autres circonstances, il sera proposé au Roy de
S’y arrêter 3 ou 5 jours pour en repartir le 30® Juillet ou le
5 d’Aout, soit en s’embarquant pour Christiansand par Stavanger, soit en cottoyant comme cy-dessus, le 5 ou le 12 d’Aout
est arreté pour y arriver afin de s’y arrêter pareillement 8 ou
5 jours, et en repartir pour Staværn, où il pourra selon ce
plan s’embarquer le 12 ou 19 d’Aout pour le Danmarc, à moins
que la Cour ne veuille reprendre par Christiania, il faudra
voir, ce qui s’exécutera de tout ce cy ou ce qui s’y changera,
mais tel est toujours le Plan, on dit que la Reine et M® la
Margrave ne feront que le premier tour et qu’elles s’arrrete-
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ront icy, durant le voyage du Roy à Druntheim, Bergen et
Christiansand, quoyqu’il en arrive toute cette suite consiste de
177 personnes, dont le transport sera assés difficile, par des
routes peu habitées et peu fréquentées en certains endroits.
De la Cour suivront, le Grand-Maréchal, le Maréchal Gram,
les gentilhommes de la chambre Bibou, le Baron Holck et von
der Lühe, le gentilhomme de la Cour et le Page de la Chambre
du même nom, le Grand-Maître Raben, le Conseiller d’état
Brandt comme secrétaire de la Reine (qui, par parenthèse,
épouse Mdslle Bierregaard, un parti considérable, bien qu’il ne
touchera d’abord que ™ Ecus, mais elle n’a qu’un frère avec
lequel Elle partagera un jour également,) 3 Dames de la Cour
à sçavoir la Rebstorfen, la Graboen et la Beulevitzen outre la
Seidevitzen, 5 Pages, 12 laquais, 4
et un Coureur,
avec le Médecin Grothuusen, et le reste d’autres Officiers et
petits domesticques, du Conseil S. E. de Rosenkrantz, pour la
guerre Lôvenôrn, pour les affaires étrangères von Hagen, pour
le dedans Neve et Helt, F Amiral Rosenpalm et le vieus Con
seiller des conférences Osten. S. E. Charles de Plessen, bien
loin de venir icy, comme on nous en avoit flatté, vient de
quitter au Conseil, les raisonnements comme à l’ordinaire sont
infinis là-dessus, tout le monde veut deviner, les uns croyent
bonnement mauvaise santé, d’autres disent esprit de retraitte,
ajoutant même dégoût et de ses chagrins si ordinaires dans
le Cours, ils en sçavent je pense autant que moy, qui l’ignore
absolument, ce que je sçais de très-bonne part est que cela
s’est fait avec toute la distinction possible en luy laissant les
Ecus d’appointements comme Ministre d’Etat, il y en a
qui y ajoutent les
comme Grand Chambellan avec la gra
cieuse insinuation de reprendre la place au Conseil, lorsque
sa santé iuy le permetteroit. Le Conseiller d’Etat John à la
Chambre vient de mourir, regretté d’un chacun pour sa capa
cité et son intégrité averée. Je ne sçais si le Major General
Ôtcken1) qui vient aussi de mourir le sera tant, le Colonel
Dilleben2) est paraillement décédé, il avoit bien heureusement,
') General-major til hest, Johan Vilhelm von Øtken, udnævnt 26. August
1720. Hans eftermand Georg von Bertouch blev udnævnt 6. Juni 1733.
’) Oberst af infanteriet, Johan Andreas Dilleben, var 4. Aug. 1727 udnævnt
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très peu de tems auparavant, avec l’agrément du Roy vendu
Son poste de Chef de l’Artillerie icy à Pforten et asseuré une
pension à sa veuve, qui est cette séparée du feu Muhle, et
qui par sentence avoit été mise à Bornholm, où il l’avoit
épousé, la Ctesse de Sponeck s’est aussi laissé mourir. S. M.
a fait présent à Giersdorph de Husum de la Baronnie de Marsiliesbourg en propriété pour luy et ses descendants, à la mort
du Cte de Danneskiold qui en est actuellement en possession.
Bernstorf gentilhomme de la Chambre va Ministre à Dresden
et Viereg aussi gentilhomme de la Chambre est allé faire tour
ches luy en Mecklebourg aussi bien que le Chambelan Haxsthausen à Oldenbourg. Le Comte de Hohenloe a avec la clef
eu une compagnie aus grenadiers. Hillerôd près de Friderichsbourg a été mis en cendre par l’inadvertence d’un Boulanger
et 60 maisons ont été consumées par les fiâmes qui heureuse
ment n’ont pas atteint le Chateau. Le petit Nestved un petit
Bourg près du Grand-Nestved a été mis en cendres, une 40
de maisons ont été consumées par la flame aussi bien que le
Village du £otfdnber Amack. Le Cte Stolberg ou Werningerode
qui devoit être du voyage pour icy, étant venu jusques à Ham
bourg s’est fait excuser par un exprès, on dit que c’est sur
une grosse indisposition de Me Son Epouse. Le Roy ayant
veu les Cadets à l’Academie a fait Gramboe Brigadier et son
fils Enseigne dans Reventlau. Un certain Bærens succède à
lohn, et en fera, je crois, remarquer la différence. Wôldicke
Chapelain à Helsigneur succède à Kierup au Holm qui rem
place l’Eveque Nyrop décédé à Christiansand. On dit qu’Osteh
le petit affairé a receu 500 Ecus d’augmentation, d’autres let
tres ajoutent, qu’il remplace Lützov de Môen, qu’on mande
s’etre laissé mourir. Me de Friis a été mais sans se produire
à. Copenhague pour ajuster son Conlract de mariage, on dit
qu’elle épousera incessamment; Son Adonis d’Ôrtz a été fait
Comte a Brevet et non Chambelan, il doit sur son mariage,
dit on, être assés indifférent Athis. La médisance ou pour
mieus dire, la Calomnie a maltraitté la pauvre Bornemann,

til chef for det norske artilleri-korps.
Hans eftermand som sådan,
oberst Ulrik Vilhelm von Pforten, blev udnævnt 18. Marts 1733.
Danske Samlinger. 2den Rskke. II.
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jusques à la dire grosse du jeune Gyldencroon, histoire toute
controuvée, et qui devroit faire rougir son Autheur. On veut
qu’un certain Fischer autrefois Commis à Hirschholm succède
à Tausen au Commissariat de Mer.

IV.
à Tônsbierg le jour de la St. Jean 1733.

Monsieur.
Il me fait bien plaisir, Cher Comte, de Vous pouuoir adres
ser celle cy, pour ainsi dire de chez Vous-même, mais il m’en
auroit fait infiniment plus de Vous y embrasser Vous même,
et je crois franchement, qu’à cette magnifique occasion Vous
prefereriés Votre chez Vous, malgré la différence du climat
aus délices d’Espagne, Je souhaitte du meilleur de mon coeur,
que cellecy Vous trouue entièrement rétabli, et comme des di
stractions aussi intéressantes pour moy, ont interrompu notre
Correspondance, il m’en faudra repprendre de plus loin le fil,
ce que Vous excuserés facilement, le 27 de May, jour après
les fêtes, la Cour s’embarqua à Fladstrand, d’Ellinggaard, où
Vous sçaurés apparemment déjà, que Bille, le Conseiller d’Etat,
qui y demeure, a été fait Conseiller des Conférences, La Navi
gation fut contraire, puisqu’ils ne mouillèrent à Moss, que la
nuit entre le 2 et le 3 de Juin, Il y auoit Charlotte où étoient
Leurs Majestés auec leur Cour, Lovise, Hôyenhald et Pommern,
Les Officiers sont Rosenpalm, Hoppe, Ployart, Fontenay et
Mohrsen, Le 3 Leurs Majestés vinrent en Chaloupe de Moss
à Christiania, ou Elles n’arrivèrent qu’ à une heure après
minuit, furent receues par le Canon, les acclamations du
Peuple, mais encor plus par les voeus sincères de leurs fidèles
sujets. Aussi s’y sont ils arretés 3 ou 4 jours plus que le
premier desein, La bourgeoisie s’est distinguée à l’envi, par
deus Arcs de Triomphe magnifiques et autres gentillesses,
aussi Leurs Majestés marquent bien les sentiments de leur
grand Coeur en répandant grâces et bienfaits par tout et sur
tous, Weibye1) et Mohrsen2) auec d’autres prisonniers ont été
*) Zahlkasserer i Norge, Poul Weibye, blev i 1723 arresteret for kasse
mangel.
’) Stiftamtskriver i Rergen, Mohrsen, var ligeledes arresteret for Kasse-
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mis en liberté, Bertough fait Major General, Vogt Senior Con
seiller d’Etat, Lackmann, Leopoldus Senior et Linck, FAuditeur
General, Conseillers de Justice1), sans autres petites promo
tions, dont il ne me souuient pas, mais je dois me souuenir
toujours de la manière plus que gracieuse dont Sa Majesté la
Reine a régalé ma femme d’une Tabatière, où il y auoit de
dans une petite bague, et des aigrettes pour les cheueus, en
luy fésant dire par Votre beau Père, qui luy les apporta, que
c’étoit le meilleur Tabac, qu’Elle auoit pu trouver en Norwegue,
je ne dois pas oublier non plus la grâce que Leurs Majestés
m’ont faite, de prendre chez moy un mauuais diner, un pauure
Canonier qui, à cette occasion, par imprudence, eut les deus
mains ou poings emportés, s’en souviendra longtems, je luy
ay pour toute sa vie continué sa pension, et j’ay été assez
heureus, pour que jusqu’ici la Cour ignore ce malheur, la Cour
m’a encor fait la grâce de venir une aprésdinée à Ladegaards
Ôe, mais comme il faisoit beaucoup de vent, ils n’ont fait qu’un
seul tour de jardin ; Près de Christiania le Roy a vu les ba
taillons de Pens, Vauvert, Rappe, Huesmann2), il a vu encor
les Dragons de Beenfelt3), un Esquadron de feu Ötken, dont
Frölich vient d’obtenir le Regiment, Le Regiment de Wittfelt
(qui a été fait Brigadier)4) et tout cela il l’a vu dis je dans sa
route, demain il verra icy le Regiment de Frölich, les Regi-

1)

s)

8)
4)

mangel. Foruden ham kom i det 18de årh. endnu tre andre Stiftamt*
skrivere i Bergen, Svanenhjelm, Hansen og Sontum i kassemangel.
Peter Vogt og Andreas Lackmann, assessorer i den norske overhofret;
Herman Leopoldus, familien Løvenskiolds stamfader; Jakob Gottlieb
Linck udnævnt til general-auditør for Norge 25. Decbr. 1730.
Generalmajor Barthold Ernst von Pentz fra 4. Marts 1718 chef for an
det (vestre) oplandske nationale Tegiment; oberst Louis de Vauvert fra
9. Maj 1729 chef for andet (østre) akershusiske nationale regiment;
oberst Frederik Otto von Rappe fra 8. Oktbr. 1732 chef for første gevorbne infanteri-regiment i Norge, senere general-major og Stiftamt
mand i Kristiania ; oberst Frederik Ferdinand von Husman fra 8. Oktbr.
1732 chef for første (vestre) akershusiske nationale regiment.
Oberst Paul Benfeldt fra 18. Juni 1732 chef for andet søndenfjeldske
nationale dragon-regimeut.
Oberst Henrik Jørgen Huitfeldt fra 17. Marts 1727 chef for første (østre)
smålenske nationale infanteri-regiment og 20. Juni 1733 forundt briga
ders karakter.
22*
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ments brillent tous et se distinguent à l'envi les uns des au
tres, tant pour l’élite d'hommes que pour l'adresse et exacte
discipline, et ne cedent en rien à ceus du Danmarc, pas même
aus Grenadiers, id quod pacê Tuâ sit dictum, Frölich a suc
cédé au Regiment Dragon de feu Ôtchen, qu'on dit sera mis
sur le pied d’infanterie, à Friderichstad Landsberg a été fait
Major General1), et le bon vieus Römling2) a receu 1000 Ecus
d’augmentation par an, Les deus frères Colbiörnsen ont eu
charactère de Lieutenants Colonels, Friderichshall s’est fort di
stingué par un magnifique arc de Triomphe, Stuart8) a eu
charactère de Colonel, et Peder Colbiörnsen, chez qui la Cour
logeoit, auoit assemblé 7 paires de vieilles gens, qui ont renouuellé leurs nopces de 50e année, les 5 paires d'une même
paroisse, et ces bonnes vieilles gens ont dansé, la Cour les
a vu à table en passant, et leur a fait donner des gratifications,
la Reine a donné 300 Ecus à l'Eglise de Friderichstad, à la
requisition du Prêtre, Fremmer a été fait Major, et Restorf a
eu la Compagnie d’ülrichsdahl, Dans ce petit tour, Me la Mar
grave a été obligée de rester en arrière par une légère indis
position, mais Elle a suiui hyer de Moss, je luy remarque
pourtant beaucoup de tous, et un air défait, La Cour va prendre
par Drammen Kongsbierg etc. pour retourner le r de Juillet
à Christiania, d’où nous repartons le 6 pour Druntheim où on
conte arriver le 18 de Juillet et y rester jusqu'au 22, que la
Reine retournera à Christiania, et nous autres, en cottoyant,
irons à Bergen et Christiansand, pour rejoindre en suite la
Reine à Laerwigen, où Elle se tiendra en attendant, pour s'em
barquer à Stavern, je croirois presque pour le Sund, tant on
est rebutté des circonstances de Fladstrand, je ne me rendrai
pas garant, de tout ce qui se peut encor changer à tout cecy,
ce qu'il y a de certain est que j’ay envoyé mon yacht auec
les Chaloupes du Roy à Druntheim, Une nouvelle particulière
*) Barthold Nicolai von Landsberg (der i 1718 var kommandant på Frederiksten) var fra 20. Oktbr. 1727 kommandant i Frederikstad og blev
20. Juni 1733 general-major.
*) General-løjtnant Patroclus von Rømeling fra 20. Juli 1732 komman
derende general i Norge, død 1736.
•) Oberstløjtnant Johan Vilhelm von Stuart fra 20. Oktober 1727 kom
mandant på Frederiksten, 22. Juni 1733 udnævnt til oberst.
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est que le Comte Poninsky, Grand instigateur de la Couronne,
si Vous sçaves ce que c'est, est venu à Christiania de la part
de la Republique complimenter sur la mort du Roy de Pologne.
La Cour est logée dans la maison de Me Cicignon, fort à l'é
troite, mais en échange ils sont logés dans le coeur de chaque
habitant. J’aurois mille particularités encor à Vous mander,
mais ni ma Mémoire à la hâte, ni mon tems y sufisent, mes
sentiments sufiront toujours lorsqu’il s’agira de Vous marquer
combien je suis du meilleur de mon coeur

Monsieur
Votre treshumble et très
obéissant Seruiteur

C. Rantzau.
V.
à Lauerwigen ce Mardi 1er de Septembre 1733.

Monsieur,

Vous me pardonnerés facilement, Cher Comte, si je n’ay
pas si régulièrement satisfait à la Correspondance, quand Vous
sçaurés que je ne fais que revenir du grand tour du pays.
J’ay bien reçeu, Monsieur, Votre lettre de Paris du 2 d’Aoùt
aussi bien que celle du 10 du même Mois, et Vous en suis
fort obligé, aussi bien que des nouvelles de la Cour d’Espagne ;
je n’envie aucunement au Roy d’Espagne Sa noble occupation,
digne assurément d’un grand Roy, il le fait peut-être pour
imiter ce grand Empereur Romain, dont le nom m’échappe,
qui alloit tous les jours à la Chasse de mouches, Vous voyez
par là que j’ay receu Votre lettre de Bayonne. Pour moy j’ay
fait un voyage trés-pénible et perilleus, mais en recompense,
très curieus, si je ne Vous fatigue pas trop par un si long
détail, je Vous en fairai en abrégé le récit. Nous sommes
allés de Christiania à Trundhiem par terre; Les habitans de
ce lieu là s’étoient mis en quatre pour Bien recevoir la Cour,
ils avoient pour cet effet érigé un arc de triomphe, assés mag
nifique; premièrement c’étoit résolu que S. M. la Reine avec
Madame la Margrave iroient de Trundheim à Christiania, mais
Vous connoisses la Cour, Cher Comte, ubi omnia mutantur in
hora, du soir au lendemain il fut résolu que S. M. la Reine
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suivroit; Il fallut aller par eau jusques à Bergue, le meauvais
tems nous obligea de chercher port à Aale Sund, où nous fû
mes obligés de faire poenitence 8 jours, j’aurois, je Vous le
proteste, Cher Comte, et Vous m’en croirés facilement, mieus
aimé profiter de Votre conversation dans la bonne ville de
Paris, que d’être dans ce chien de lieu, ou je crois qu’avant
nous, jamais honnete homme y a mis le pied; Je ne laissois
pas d’avoir bonne Compagnie S. E. de Rosenkrantz et MrBrandt
ayant été dans ma Chaloupe, ou je faisois la soupe, ayant fait
bonne provision de mangeailles et de vins, avant que de partir
de Druntheim, enfin tout finit dans ce monde, nous arrivâmes
enfin à Bergue, où contre coutume il faisoit le plus beau tems
du monde, à la vérité nous menions le SOLEIL avec Nous.
La Ville de Bergue se distingua preferablement aus autres
Villes de la Norvegue par ses arcs de triomphe, illuminations
et que scais-je encore, Entre Trundheim et Bergue le Manns
Eide est remarquable, de pierre en pierre le Cheval doit sau
ter, les Dames de la Cour firent ce chemin à Cheval, S. M.
la Reine en brancard porté par 8 hommes; De Bergue nous
allâmes à Christiansand le long de la cote, la plupart du tems
en pleine mer, nous avons traversé des Golfes et bras de Mer
pour ne pas dire vogué à la merci des flots sur le grand
Océan, cottoyant Lister et le Cap de Lindesness, scopuli Norvegiæ Acroceraunia, comme Horace ledit, enfin nous sommes
arrivés icy à bon port, Dieu soit loué, sans avoir perdu un
homme de la Suite. Le Roy a été à Stavern s’en est retourné
par Mer au Salut des Vaisseaus de Guerre, et aus dépens de
quelques vitres de la bonne Ville de Lauerwigen. Vendredi
après midi le Roy soupa et coucha à bord, mais le Vent con
traire continuant toujours, S. M. a été obligé de quitter le
Vaisseau, desque le Vent se rendra favorable, on conte mettre
à la voile ou pour Fladstrand, ou en cas que le Vent soit ex
trêmement bon, droit pour Copenhague. Je ne Vous ay pas
fait Compliment sur Votre Promotion de Maréchal de Camp,
c’est pur oubli, et je Vous en demande bien pardon, Votre
Claussen a été fait Conseiller de Chancellerie, en quoy je ne
l’ay pas desservi, et j’espère que cela aura Votre approbation,
je doute, Cher Comte, qu’on Vous laisse plus longtems faire
le Chevalier errant, je plains la maladie du petit Oncle, et je
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Vous prie, avec mes amitiés, de luy faire marquer la part sin
cère, que j’y ay pris, j’espère qu’il est rétabli; C’est une bonne
acquisition que Vous feres en la Poitrie, faites luy, s’il Vous
plait, mes Compliments; Les Régiments îîorbenfielbé se sont
distingués comme le reste, et on ne peut asseurement voir
une plus belle troupe ni mieus disciplinée, VOfficier toutesfois
me paroit moins découplé que le Commun, Von der Luhe1) a
été fait Brigadier, bien qu’il y ait des plaintes atroces contre
luy dans le Régiment, on s’etoit entendu à autant dans celuy
de Didrichsen2), mais je ne sçais comment il a fait, encore
cela couve sous la cendre. Vous sçaures que le Major Gunther dans Donep a présent Brockelmann, a été cassé pour tours
de bâton et duretés, effectivement ces exemples sont neces
saires et la chose va loin. L’ami Rap s’etoit attendu à être
fait Brigadier, je l’aurois voulu, je ne sçais à quoy cela s’ac
croche, Lôvenôrn le porte. Un certain Çr. Dorpt de Hammer
à Hunnerup près de St. Nicolas: l’Êveque Hagerup a fait à
Trundheim un bien grand sermon contre les novateurs du tems,
on Vous aura probablement mandé, qu’il y a de nos Eccle
siastiques, qui se font un scrupule sur l’imposition des mains
à l’absolution. La Ville de Bergue est bien belle et Marchande,
j’en ay été tout charmé, et la réception a été des plus magnificques, au retour Vous verrés toutes ces Emblèmes et in
scriptions, que je n’ay pas le loisir de Vous envoyer non plus
que ce que Vous me demandés pour l’Academie des sciences,
il faudroit une correspondance particulière pour cela, à laquelle
mon tems ne suffit pas. J’ay remis toutes Vos lettres à leurs
adresses, Vous communicquéres celle ci, s’il Vous plait, à S. E.
de Schulenbourg avec bien des amitiés, qu’il fasse dire, je \ous
prie, à Mr des Ruans (sic!), que je ferai réponse à ses deus
lettres, que j’ay reçeues avec le Vin, aussitôt que je serai de
retour. Adieu, Cher Comte, javois oublié de Vous dire encore
que la Tour Notre Dame, qu’on alloit élever est tombée, les
murailles s’étant écroulées, et comme les absents ont toujours

*) Oberst Jakob Frederik von der Lûhe fra 8. Septbr. 1718 chef for andet
(vestre) vesterlenske nationale regiment — blev brigader 25. Juli 1733.
’) Oberst Erasmus Ditrichsen fra 18. Febr. 1724 chef for første (østre)
vesterlenske regiment og 25. Juli 1733 forundt brigaders rang.
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tort, revenes au plus vile, de peur, qu’on ne Vous impute la
faute; C’est alors que je conte bien au charmant Jarelsberg
Vous contester qu’ôn ne sçauroit être plus parfaittement que je
le suis du meilleur de mon Coeur
Monsieur
Votre trèshumble et très
obeisant Seruiteur

C. Rantzau.
VI.
à Christiania ce 21e de Nov. 1733.

Monsieur.

Le dernier ordinaire m’a apporté, celle dont Vous avés
bien voulu m’honorer de Strasbourg le 7 de Nov., je Vous fé
licité, Monsieur, d’etre arrivé jusqu’à là, s’il y a telle chose
qu’une bonne guerre, celle ci est plus agréable et vaut mieus
que celle en Africque, je Vous souhaitte, Monsieur, tous les
agréments et toute la gloire qu’on peut acquérir à la suite de
Mars, la Gazette Vous a dit Aide de Camp du Maréchal de
Berwick, Votre lettre ne m’en disant rien, j’ay sçu y contre
dire; Je Vous remercie, Monsieur, des nouvelles dont Vous
avés bien voulu me faire part, malgré la grande distance, elles
ne peuvent par la conjoncture présente être qu’intérressantes
pour moy, je crains bien que celles que je puis Vous mander
en échange de nos Cantons, ne perdent chemin faisant la
grace de la nouveauté, ce que je dois Vous mander préalable
ment, sans toutes fois m’en vouloir faire un mérite, est que je
veille de mon meilleur pour Vos intérêts au Comté, et comme
il y a une ©aug et ©fob* Commission d’établie pour l’arrange
ment de la Charpente et des forets, point essenciel dans ce
Royaume, Vous pouvés conter, Monsieur, que rien ne s’y de
termine sans écouter premièrement Vos gens et Intendants.
Pour toute nouvelle j’aurai l’honneur de Vous dire, que cbés
nos Voisins tout est cois et tranquile, qui voudront garder une
exacte neutralité aussi bien que nous, et que le Nord j’espère,
n’entrera pour rien en cette querelle, à moins que de fournir
peut-être moyennant subside quelques troupes auxiliaires. Il
faudra voir, si les jours de naissance prochains vérifieront tous
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les raisonnements de Ville, on dit que le Grand-Maréchal sera
placé au Conseil , et qu’il y auroit été d’abord au retour, s’il
avoit voulu rester Grand-Maréchal en même tems, et garder
mêmes appointements et pas, ce qu’il n’a pas voulu, dit on,
quoy qu’il en soit, il garde le lit de maus que Vous luy connoissés, Monsieur, ces mêmes raisonements disent que S. E.
de Lôvenôm sera cordonné en bleu, je Vous mande les choses,
comme on me les débité, Monsieur, sans Vous rien guaranter
autrement. Le Comte de Stolberg Werningerode a emporté
l’Elepbant. pour son frère, qui luy etoit destiné a luy meme
dit-on, mais il doit s’en être excusé, sur ce qu’il étoit sujet
du Roy de Prusse, mais il a été honoré par la Reine de son
ordre, autrement l’ordre de l’union, et par grande Distinction
orné de Diamants comme celuy que porte la maison Royale.
Les Conventicules du Cop. font encore du bruit, par une Or
donnance publicque l’acharnement et la pétulance en chaire
leur a été inhibée, nommément contre les prétendus Pietistes,
le Confesseur s’est émancipé après l’Ordonnance, et n’a pas
prêché depuis, on dit même qu’il sera employé ailleurs, les
uns luy donnent Hersleb d’icy, et les autres Ramus d’Odensé
pour Successeur, ce premier n’en veut rien sçavoir, le Con
fesseur doit encore avoir trouvé a redire a des prières qui se
faisoient tous les jours dans la Chapelle de la Cour, durant
Son absence en Norvegue par ordre de Madame la Princesse
Charlotte et il doit avoir écrit là dessus une lettre peu digerée
au Baron de Sôlenthal, lequel on dit par parenthèse (je ne
sçais, ni pourquoy ni avec quel fondement) sera employé ail
leurs. Un certain Spangenberg, Professeur de Halle, ou il
s’étoit rendu odieus pour sentiments particuliers s’est arreté
quelque tems à Copenhague, mais il en est reparti pour n’y
plus retourner. Les raisonnements publicqs font quitter le
Secrétaire des Expéditions secrettes Neve, et mettent Benzon de
Druntheim en sa place, on avoit aussi parlé de quelque change
ment pour Mr Von Hagen sans toutesfois luy donner de suc
cesseur; 11 s’y fait icy un horrible meurtre, un tout jeune apprentif arcquebusier a coupé la gorge par deus reprises a un
Marchand qu’il a trouvé endormi, il a déjà receu sa sentence,
et sera exécuté au premier jour. Me de flarboe est à Londres,
a ce qu’on me mande pour très certain et sur le point d’aller
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à Paris. Il y a eu ces jours icy sur la plainte de quelques
paysans une commission contre Wærnschiold, toutes les accu
sations contre luy ont été trouvé fausses, quelques points dans
la plainte contre le Capitaine Wilmowsky ont été prouvés
comme par exemple de l’argent au mariage des paysans etc.
et autres tours de bâtons, les Délateurs seront j’espère sévère
ment punis; les Commissaires ont été Römling et Reichwein.
La Comtesse de Holst née Blome est accouchée d’un fils.
Dans le Regiment de Schack le Lieut. Colonel Eichstoff a été
fait Lieutenant Colonel, dont il n’avoit que le brevet. Au Re
giment de Frölich le Capitaine de Seve et au Reg. de Reichau
le Capitaine Coucheron et Reusch ont eu brevets de Majors,
d’ailleurs le Cap. Lieut. Beck près de Frölich a été fait Capi
taine, je suis du meilleur de mon coeur
Monsieur
Votre très humble et très
obéissant Seruiteur

C. Rantzau.
VII.
à Christiania ce 6e de Février 1734.

Monsieur

Jugés, Vous même, Monsieur, si Votre lettre de Milan, du
31me de Décembre, m’a fait plaisir, puisque je la reçois dans
un tems, qu’on Vous disoit mort, j’en apprens le contraire et
Vous en félicite, au lieu d’être mort, je vois, que Vous vivés
en bon vivant, je Vous souhaitte, Cher Comte, pour le mal que
je Vous veus, que Votre bourse s’y accommode si bien que
Votre humeur, en vérité, en Votre place, je voudrois du moins
être en poste.
Les armes de la France vont loin, et il n’est pas à com
prendre, comment l’Empereur s’est ainsi laissé prendre sans
vert. Nous observons chés nous une Neutralité, on ne peut
pas prendre les 6000 h. que nous envoyons à l’Empereur pour
une rupture, puisque c’est suivant un Traitté fait et conclu
longtems avant ces brouilleries, et qu’ils ne pouront pas être
employés en Pologne.
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Vous scaurés apparemment quels sont les Regiments qui
sortent, celuy du Ct0 de Friis, de Kaas, de Scholten, Schack.
Mr de Rosenörn a quitté, avec Charactère de Major Ge
neral, s'excusant de sortir avec, sur son âge, et sur les contes
qu’il avoit à vuider, Mr de Scholten a eu son Regiment, et le
Margrave aura, dit on, celuy de Scholten. Neuberg a eu le
Seib* Regiment Dragouner de Staffelt, j’ignore sur quel pied,
s’il aura pension ou non. Me de Lövenörn vient de mourir.
Mon Beau-Père a demandé et obtenu son congé, en qualité
de bon citoyen et zélé patriote je le regrette avec tous les
honnêtes gens, mais attaché que je suis à luy et à sa famille,
je m’en rejouis, avec le travail immense qu’il avoit à la
Chambre, il ne pouvoit guères vieillir. Le Brigadier Galgowski
s’est laissé mourir, le Roy perd en luy un très brave Officier,
son Regiment a été donné à Kalkreuter. Je ne sçais si Vous
sçavés, Cher Comte, que notre bon vieus Römling a eu le cha
grin de voir un de ses fils engrossir une fille de BourgueMaitre soeur de Me Falck, il est Lieutenant dans le Regiment
de Rappe, comme il s’opiniâtre à l’épouser, aparemment pour
satisfaire à ses engagements et serments, contre le gré et la
volonté des parens, la sentence du Consistoire, qui portera
aparemment de l’épouser, ne luy sera pas contraire. Le Cte
de Sponeck a été nommé General de l’infanterie. Le Major
General Pentz, un ford d’honnete homme est mort sur ses
terres en Mecklenbourg regretté et estimé d’un chacun. On
avoit dit que les régiments de Frölich et de Rappe auroient
ordre d’aller à Copenhague, mais on n’en entend plus par
ler; A ce que j’apprens, il n’est pas bien seur encore, que
Neuberg aye le Regiment de Staffelt. La femme du Capitaine
Römling, fille de feu le Colonel Brockenhuusen vient d’accou
cher d’un fils, qui a été batisé Patroclus, nom du grand Père,
sa Mère Me Brockenhuus viendra s’établir avec elle à Fridrichstad, et le Colonel Reichau qui a succédé au Regiment de feu
Lûtzau, luy a loué sa petite terre d’Ager ®aarb; On dit qu’
Ulrichsdahl s’accomodera pour Teye, lorsqu’à la St. Michelle
Frölich, avec Son régiment, relevera Rappe, qui est en Guarnison icy; s’il dependoit de moy, Monsieur, Vous auriés tel
poste qui Vous conviendroit le mieus dans nos troupes, qui
sortent, mais Vous sçavés, Cher Comte, que tout cela n’est
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pas de mon ressort, je suis charmé de voir que Vous nous
faites espérer Votre retour, et sur ce pied la nous nous pourions voir l’hyver à Cop., ou mon beau-Père m’a donné rendésVous; Pété il la destine, à voir ses terres, tant en Fyhne qu’en
Jutlande, et sa nouvelle acquisition en Holstein, il y a dans ce
pays icy Commission sur Commission, Von der Lühe, Didrichsôn et Mathisen sont sous la ferule, Wærnschiold le Baillif a
été trouvé net comme la main, ce qui luy a valu le Cordon
blanc, le Lieutenant General Huitfeldt passe son hyver à ces
Examens, Elle n’est en Ville, avec sa soeur la Colonelle Huusmann, que depuis quelques jours ayant été un teins infini à
Hafslund, ou leur Mère se meurt. Le Régiment payé, feu Ôteken laissé plus de dettes que de biens; Vous êtes un impie
ne Vous en déplaise, de Vous vante d’irreligion comme Vous
faites, dans nos Cantons il y a des gens qui pechent par trop
rafiner la dessus, détail trop long pour moy, et trop ennuyeus
pour Vous, il a été . . tendu de prêcher contre les Pietistes,
ce qui a fait dêclar................ s belle les faux zélés. Le tintamare de la foc................... avec du monde qui me vient,
m’empêche de Vous en dire d’avantage, mais rien ne m’em
pêchera jamais, Monsieur, de Vous marquer à toute occasion,
combien je suis du meilleur de mon coeur
Monsieur

P. S. Vous aurés sçu aparemment, qu’auparavant Mörner
avoit été fait General de Cavallerie.

Votre treshumble et 1res
Obéissant Serviteur

C. Rantzau.

VIII.
à Christiania ce 20e de Mars 1734.

Monsieur.
11 me fut impossible, Cher Comte, de repondre par le der
nier ordinaire à l’honneur de la Votre du 6 de ce mois, tant
j’étois occupé ce jour la, persuadé de Votre amitié, je me
flatte que Vous ne le trouverés pas mauvais; Je Vous félicité,
cher Comte, de Votre heureus retour, ce qui m’en deplait est
le bras estropié, mais on ne court pas la gloire sans en porter
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les marques, j’espère, que cette petite Algarade Vous vaudra
quelque établissement solide proportionné à Votre bonne vo
lonté, du moins mes voeus Vous le destinent, et Vous jugés
bien, Monsieur, qu’augmentation de bonne Compagnie nous
feroit grand besoin dans ces câ'ùtons, jamais le poste ne pouroit être plus dignement occupé, que par Mr le Lieutenant
General de Römling, c’est uri homme d’honneur, intégré et
habile, de ces gens là on s’en accommode toujours, et sa com
pagnie est un grand agrément pour moy, je crois facilement
que c’en auroit été un très grand pour Vous de sortir avec
nos troupes; Je Vous remercie, Monsieur, de tout ce que Vous
me dites d’obligeant, je sçais, Dieu merci, me rendre justice,
et par conséquent ce qu’il en faut croire. D’icy il n’y a pas
grande chose à Vous mander en échange de Vos nouvelles,
le malheureus Comte de Rantzau vient de se laisser mourir
hier au soir, sur les 10 heures, d’une goûte remontée, après
avoir longtems gardé le lit, il est mort, dit-on, avec assés de
résignation, et grande tranquilité, il est bien heureus d’avoir
fini sa triste carrière; Je ne doute pas, Monsieur, que Vous,
qui êtes si ambulant, ne veniés, cet été un peu voir Vos terres,
Votre presence n’y gateroit rien, on nous flatte de celle du
Comte de Laurwigen et je m’en rejouis d’avance, j’ay aussitôt
fait tenir Vos lettres à leur adresse, il court icy partout le
bruit, que Votre Mandahl a disparu, sans qu’on sçache, ce qu’il
peut être devenu, le comm’un, qui ne l’aime pas, et qui peut
être auroit tort aussi, ne manquera pas de dire que le diable
l’a emporté; Je doute que Déplacé soit fort édifié de sa pro
motion ou du changement à son égard, effectivement il n’y
gagne pas gros. La promotion de ce Juel, m’a bien fait plai
sir, c’est un homme, que je connois particulièrement, et qui
est très digne garçon. Adieu, Monsieur, disposés de moy, je
Vous prie, soit icy, ou partout ailleurs, toutes les fois qu’il
s’agira de Vous marquer, Monsieur, qu’on ne sçauroit être
plus parfaittement que je le suis du meilleur de mon coeur

Monsieur
Votre treshumble et très
Obéissant Seruiteur

C. Rantzau.
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IX.
à Christiania ce 20e de Juin 1734.

J’ay eu beau dire à Monsieur le Lieutenant von Osten,
qu’il n’a pas besoin de recommendation, il a cru que quand il
Vous apporteroit, Monsieur, ces lignes de ma part, ils luy seroient d’un grand secours, je le souhaitte et pour l’amour de
luy et pour l’amour de moy, puisque ce seroit une nouvelle
marque de Votre amitié pour moy que de luy marquer quelque
attention, je puis avec vérité luy rendre le témoignage, que
c’est un éveillé, jeune homme, plein d’esprit, et qui me pro
met de se rendre digne de toutes les bontés que Vous voudrés
bien luy témoigner, et qu’il s’applicquera avec assiduité à son
metier. Rien en échange ne me fera plus de plaisir, que de
pouvoir aus occasions, Vous marquer, Monsieur, combien j’ay
l’honneur d’être du meilleur de mon coeur

Monsieur
Votre tres-humble et très
Obéissant Seruiteur

C. Rantzau.

Et Par Aktstykker fra Aaret 1533.
Meddelte af C. F. Bricka.

Herredagen 1533 er som bekjendt for nylig bleven gjort til

Gjenstand for en udførlig og grundig Fremstilling fra Adjunkt
Heises kyndige Haand (i Hist. Tidsskrift 4 R. 3 Bd.). Stort
mere nyt Stof lader sig nu maaske ikke vente fra vore Sam
linger af Arkivalier, men et lille Supplement fra en af disse
skal her leveres. Da det nævnte Arbejde gjør enhver orien
terende Indledning overflødig, skal jeg blot henlede Opmærk
somheden paa det sidste af de meddelte Aktstykker, som tillige
giver os et saa ypperligt Bidrag til en Karakteristik af Brev
skriveren, Hædersmanden Mogens Gjøe. Det er navnlig dette
Brevs sørgelige Tilstand — Skriften er paa flere Steder lige
ved at forsvinde, og det skrøbelige Papir er ved at gaa samme
Vej —, som har foranlediget denne Offentliggjørelse, thi hvor
flittig end den Samling, hvori det opbevares, nu bliver benyt
tet, vilde det dog maaske ellers gaa det som flere af dets
Kammerater, at det netop paa Grund af den flittige, men ikke
altid omhyggelige, Brug vilde være bensmulret, inden dets
Indhold var blevet bekjendt.

1.

Brev jra Hr. Tyge Krabbe til Eske Bilde.

27de April 1533.

Wenlig oc kerlig hiilszen altiid forszend met wor herre.
Kiere Eske Bille, frende oc sønderlige gode wenn, fick ieg
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ethers scriffuelsze wtij Køpenhaffn, som ethers broder her Knut
fick meg, oc som y rør wtij ethers scriffuelsze, atij hawer tuende
eller trende gange screffuit meg tiill oc y hawer ingen suar
font, tha hawer ieg font ethers scriffuelsze en gang tiilforn,
som ieg gaff ether icke suar pa, thij leligheden begaff sig
icke sa, at ieg kunde giffue ether suar pa then tiidt. Kiere
ffrende, tha skulle y wiide for tidinge, thess werre, at then almechtigste gudt hawer kallit wor nodige herre, oc bleff hans node
dødt skertorssdag. Kiere Eske, skulle y wiide, at raadt y Seland
oc her y landt wor forsamlit y Køpenhaffn nu y tiisze dage, oc
ther wor her Mons Gø met; tha gaff ieg thøm tiill kende om ethers
erende, oc fick ieg ingen anden suar end ther skall staa en almendiige herre dage wtij Køpenhaffn pinsze dag nest körnendes,
sa lenge skulle y bliffue ther tiill stede, met minde end y trøster
at foruare slottet oc korne sa selff ner tiill pinsze dag tiill
same herre dage. Kiere Eske, kunde y flyt sa, at min frende
her Winsentius molte ffaa slottet epter ether, epter thij at han
hawer wor nodige herres breff ther paa, ther badt ieg oc
flere hans wener gerne om, wy wille were goedt for, at
han skall haffue seg tiillbørliig y alle mode, som thet seg bør,
oc tha fortiene y stor tack aff alle hans wener, oc meg tuiler
pa, at Norges raadt steder andre at haue slottet end then,
som bor ther y rigt. Kiere Eske, gør her wtij, som ieg oc
flere hans wener tror ether tiill; gør ieg altiid gerne hues
ether lefft er. Her met ether gud befalendes etc. Helsing
borg søndagen epter ste lørgens dag ar mdxxxiij.
Tyge
riidder.
Krabbe
(Udskrift:) Erliig oc welbiirdiige man Eske Bille, høuitzman
pa Bergenhuss, kierligen sendes tesze breff.
Original i st. kgl. Bibi., Saml. t. d. danske Adels Hist. Fase. 35.

2.

Ærkebiskop Gustav Trolies Forpligtelse til 6 danske Rigsraader,
23de April 1533;
Jagk Gøstaf Troile, med guds nåde erchebischop til Vpsale
etc., gør viderleget med thette mit opne bref ock egen hånd-
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schreft, at som erlege velburduge mendt ock strenge riddere
her Hans Bilde, her Anders Bilde, her Olaf Rosenkrants, her
Johan Biørnsen, her Knudt Bilde ock her Claus Bilde hafue
nu i dagk lofuedt for migk till Danmarcks riges raadt sa, att
jagk skal blifue hær til stede ock jngen stedes fare her vtaf
riget, men at korne her jnd vtj Køpenhafn heller andenstedts,
huar then forste alrneneligk herredagk holles her vdi rigedt,
ock ther jnd for menige Danmarcks riges. raadt sta til rette,
hvo migk hafuer noget til at tale, ock tha til medt beplicther
jagk migk ock mine arfuinge vtj thenne min egen handschreft
att holle forschrefne gode herrer ock theres arfuinge thett løfthe
aldeles schadeløs, som the hafue lofuet for migk til Danmarcks
riges raadt, ved min ære ock gode christelege tro ock jnthet
at handle, gøre heller at handle lade henmelegk heller openbare, som thesse trende rige heller nogen af rigens jndbygere, Danmarcks, Suerges heller Norges, kan komme til skade,
afdragk heller forderf vtj noger hande mode, men huar so
kan skelelig findes vtj noger mode, tha beplicther jagk migk
vtj same mit opne bref ock egen handschreft ther fore at
sta til rette for Danmarcks riges raadt, som thet sigk bør.
Gefuet ock schrefuet vtj Køpenhafn 23 dag aprilis 1533.
Til ydermere vitnesbyrd ock sa for dy at jagk pa denne
tidt icke hafuer hos migk mit jnsigle heller signet, sa hafuer
jagk ock vnderschrefuet thenne min egen handschreft ock ock
{sic) opne bref.

Jagk Gøstaf Trolle erchebisp
til Vpsale etc.
Original sstds. Fase. 57.

3.
.Ærkebiskop Gustav Trolle opsiger Christiern II Huldskab og
Troskab, l(Jde Juli 1533,

Hogboren furste ock herre, her Christiernn af gudz nåde
Danmarks, Suerges ock Norges fordom konungk, naduge herre,
verduges eder nåde at vele vede, at efther then leyleghett, som
siigk nu begefuer medt megk, tha trøster jagk megk efther
Daaske Samlinger 2den Række II.
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thenne dagk jcke kan eller viill være lenger vdi eders nådes
thienest, ther fore opsiiger jagk nu eder nåde hulskab ock
mandskab, tro tienest, eed ock ydermere forplictung, som jagk
hafuer varett medt eder nåde forplictiigk tiill thenne dagk, ock
medt thette mit opne bref ock egenn handschreft nu strax opschrifuer eder nåde hulskab ock mandskab, all lyfthe ock tilsegenn medt all trotienest, som jagk eder nåde her til forplictugk væredt hafuer, ock ther medt eder nåde aldeles jngenn
trotienest eller nogenn pa eders nådes vegne efther thenne dagk til
migk forseendes tøre vdi noger made. Til hues ydermere vidnes
byrd trycker jagk mitt signett neden fore thette mitt opne bref
ock egenn handskreft, som gefuet ock schrefuet ær vdi Køpenhafnn sanctj Knudts kunungs dagk Mdxxxiij.
Gostauus Trolle archiepiscopus Vpsaliensis.
Original med paatrykt Segl sstds. Fase. 57 ’).

4.
Brev fra Hr. Mogens Gjøe til Hr. Anders Bilde.
gust 1533.

1ste Av

Wenlliig helssenn alltiidt forsenndt met wor herre. Kiere
her Anders, sønderlliigenn gode wenn, som i schriffue meg
tiill, at i haffuer fanget Knudt Gyldenstiernns schriiffuelse, ther
vtinden handt eder paa myne weigne tiillkiende giiffuer, at ieg
icke kandt fortøyge paa Calundborgh jndt tiill seeermere wor
frw dagh, saa som i met flere aff raadet seg tiidt agttendis er
at ville offuersie the breffue paa Folen er, effther som nw vdi
Kiøffnehaffnn for rügens raadt besluttet bleff etc., begierendis
ieg nw met thette eders budt ville schriiffue eder it enckedt
swar tiilbage igienn, om i skulle formode eder paa forne dag
oc tiidt at finde meg paa Calundborgh heller icke, attii ther
effther matte wiide at rette eder etc., tha maa i wiide, kiere
her Anders, at ieg ther om gaff bispenn aff Wiiburgk myn
*) Jvfr. Hist Tidsskr. 4 R. III. 501. I Fase. 24 af samme Samling findes
flere Dokumenter udstedte af Mester Anders Glob under Herredagen
1533. Jvfr. Diplom. Norv. III. 818.
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mening tiill kiende, nw handt hossz meg wor vdi Calundborg,
tesliigeste will ieg thet oc tiill her electus aff Roskilde forschriffue, at the icke tørt! forlade thennom tiill, at the paa then
tiidt finde meg ther paa slottet, thij [tørjff i paa then tiidt hel
ler vdi sliig made oc mening icke v.... ve ther heden, thii
jeg paa thet passz agtter meg atwere v[di JJudlandt, orssagis
huorfor at the gode herrer prelaterne nw . . . vdi landet huer
vdi syt stiifft atlade læsse oc forkynde theres breffue, the nw
finge vdi Kiøffnehaffnn paa theris geistliig sager oc friihfeder]
allmwgen tiil beswæringh, huor vtoffuer ieg befrøchter, [at] almwgen skall bliiffue wduldiig vdi nogen the lænne, ieg vdi forbeding haffuer, thii ville ieg for sliig oc andenn orssags skyldt
gierne met thet første giiffue meg tiidt offuer tiill landet sliigt
afif at stille, om the vdi sliig made noget oploff ville begynde
heller fore at taghe, agttendis meg fordii strax met allerførste,
saa snart jeg myne ærinde her vdi landet bestillet haffuer, atgiiffue meg offuer tiill Judlandt, som forschreffuit staar etc.
Som i oc schriiffue, at then tolier ther paa landet haffuer nw
vdi nogen aar forkrenckedt kronens friihedt, rentte oc rettiighedt, begierendes ther vtinden myt gode raadt, effther thii
attii stedzse haffuer formerckt meg for then, ther kronens frii
hedt altiidt ville handthabe oc fordedinghe, thii, kiere her Anders,
wedt jeg vdi then sag icke andet endt baade i, jeg oc enhuer,
som kronens lænn haffuer, er pligttiige kronens rætt, rentte oc
rettiighedt at fordedinge oc wedt magt atholde oc cy tiillstede,
at then vdi noger made forkrenckes eller for... ges, thii
at wore forælderne, wii oc wore wenner haffue nodet (sic) oc
her endt nu dagliigenn nywde kronens lænn meget gott at,
for dii will ieg for meg (saa well her effther som tiill thenne dag)
kronens rætt og rettiighedt fordedinge, beskydde och wedt
magt atholde, at then icke skall forkrenckes vdi nogen the
lænne oc forbedinge, ieg nw haffuer aff kronen oc riiget, saa
lenge gudh tiillføyger oss en herre oc konning igien, som kro
nens rætt oc rettiighedt selfifue kandt fordedinge, forhobendes
oc icke paa twiifflendis, i oc worder ther tiill tenckendis, som i
pligttiig er oc i forantworde ville oc kunde etc. Ther ieg, kiere
her Anders, kandt vdi noger made ware eder tiill williig oc wenschafif, will iegh thet alltiidt gierne giøre. Befalendis eder gudt
23*
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alldmectigeste. Scbreffuit paa Gundersløffholm sanctj Petri ad
vincla dag aar etc. mdxxxiij0.
Mongnns ...
„
ridder.
Gøye

(Udskrift:) Erlliig welburdiig mandt oc strengge ridder her
Anders Biilde, lenszmandt tiill Stegehus, synn sønderliigenn
gode wenn tiilhendhe.
Original sstds. Fase. 23.

Bidrag til Ulrick Frederick Gyldenløves Historie.
Ved C. C alun dan, Fuldmægtig i Kongerigets Arkiv.

Ulrick Frederick Gyldenløve, født 4. Juni 1638, Greve til
Laurvig, Jarlsberg og Hertzhorn, Herre til Callø, Geheimeraad,
Generalfeltmarskal og Statholder i Norge, var en naturlig Søn
af Kong Fredrik den IH og en holstensk Dame ved Navn Magrethe Papen, der senere blev givt med Etatsraad, Amtsforvalter
Hausmann i Segeberg og som dennes Enke ophøiet i den danske
Adelstand under Navnet Baronesse Løvendal.
Efter en (Jdenlandsreise, under hvilken han deeltog i den
franske og spanske Krig og blev udnævnt til spansk Grande,
modtog han et Par Aar efter sin Hjemkomst, 26 Aar gammel,
Udnævnelse til Statholder i Norge 1664.
I denne ansvarsfulde Stilling, som han beklædte i over en
Menneskealder, opnaaede han en ganske ualmindelig Popularitet.
»Nordmændene ansaa ham«, efter Carl Deichmanns Optegnel
ser (L. Daa »Det gamle Christiania 1624—1814), »som deres
Skytshelgen og havde baade før og efter en synderlig Vene
ration og Kjærlighed for denne Herre, der havde den Gave al
deles at indtage Indbyggernes Hjerter formedelst hans prægtige
Opførsel, populære Omgang, tappre Anførsel og lystige Levnet.
Han tog dem og i alle Ting i Protection, isærdeles Almuen,
den han forsvarede mod alle Executioner og ubillige Paalæg.
Han var istand til at bringe Nationen til hvad han vilde.«
Desuden deeltog han med udmærket Hæder i Krigen mod
Sverrig 1675—79, idet han ved Indfald fra Norge, 1676, erob
rede Jæmteland og derfra drog ind i Halland og Bahuus, hvor
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han erobrede Klippefæstningen Karlsteen, som man hidtil havde
anseet for uindtagelig.
Efter Chr. V’s Død 1699 tog han sin Afsked som Stat
holder og flyttede senere til Hamborg, hvor han døde pludse
lig den 17de April 1704.
Ved sine Slægtskabsforhold, som Søn af Kong Fredrik III
og Halvbroder til Kong Christian V, og ved den deraf følgende
paaviselige Indflydelse i høist vigtige Statsanliggender, ved den
Magt, der igjennem en lang Aarrække var overdraget ham i
flere høitbetroede Stillinger, samt endelig ved hans Bedrifter i
Krigen fremtræder han som en i sin Tids Historie ikke ganske
almindelig Personlighed, hvis Livsforhold og Virken og hvis
Indflydelse navnlig paa norske Samfundsforhold i en Periode,
da disse samtidigt med de danske undergik en gjennemgribende
Forandring, det vel kan have sin Interesse at see saa fuld
stændigt og nøiagtigt opklarede som muligt.
Der findes vel hist og her i trykte Skrivter nogle Med
delelser og Efterretninger om U. F. Gyldenløve, men deels
ere disse meget spredte og kortfattede, som oftest kun leilighedsvis fremkomne, og deels ere nogle som f. Ex. Tycho de
Hofmanns i hans »danske Adelsmænd« i flere Puncter urigtige,
og under alle Omstændigheder vilde de, selv om de bleve sam
lede, ikke kunne afgive Materiale til en fuldstændig Historie.
En saadan vil først nogenlunde kunne tilveiebringes ved
at medtage det Stof, der findes i en Deel utrykte og hidtil som
det synes svagt benyttede Kilder i forskjellige Arkiver. Af
disse skulle vi derfor her til Veiledning og Benyttelse ved en
mulig senere samlet Bearbeidelse af denne Mands Historie
meddele nogle Bidrag, i Registraturform, foreløbig fra Rente
kammerets Expeditionsprotocoller, med kortere eller længere
Extracter af de Documenter, som kunne antages at have
nogen Interesse i de foran antydede Retninger. Med Und
tagelse af Stednavnene er Retskrivningen rettet efter Nutidens
Skrivemaade.

Morgengavebrev af 16. Decbr. 1660 »til Rigens Jæger
mester og Oberst til Hest Ulrich Fridrich Gyldenløve hans
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Kjæreste Jomfrue Idde Grubbe« efter hans Død paa 1000 Tdr.
Hartkorn:
»Gjøre hermed vitterligt for Os og Vore Efterkommende
Arvinger Konger udi Danmark og Norge, eftersom Os
elskelige ærlige og velbyrdige Uldrich Fridrich Gyldenløw vor Mand og Tjener, Rigens Jægermester, Oberst til
Hest og vor Befalingsmand over Vordingborg Lehn, sig
med vores naadigste Consens tilforn haver forlovet med
os Elskelige ærlig og velbyrdig Erik Grubbe til Tieles
kjære Datter ærlig og velbyrdig Jomfru Idde Grubbe1) og

*) Her er aabenbart begaaet en Feil, formodentlig ved Indførelsen af Documentet i Protocollen, thi det er notorisk, at det var med Erik Grubbes Datter Marie, at Gyldenløve blev givt 1660 Vel levede samtidigt
en Idde Grubbe, men denne var efter T. A. Beckers «Historisk Museum
eller Tidsskrivt for utrykte historiske Kildeskrivter, især Danmark ved
kommende« I, 1 Hefte, givt med Fred. Barnevitz til Rubjerggaard, jfr.
ogsaa herom hendes egne Familieoptegnelser, der findes som Haandskrivl i det Ledreborgske Bibliothek.
Erik Grubbe til Thiele havde desuden i sit eneste Ægteskab med
Marie Iversdatter Juel kun 3 Døttre med Navnene Ane Marie, Marie
og Maren og en uægte Datter ved Navn Anne, og af disse var den
ældste Ane Marie givt først med Stycho Høegh, fra hvem hun blev
skilt 1674, og senere med Jørgen Arenfeld til Rugaard, Gammelgaard
og Thiele; og den næstældste Marie blev som meldt først givt med
U. F. Gyldenløve den 16. Decbr. 1660, men paa Grund af uordentligt
Levnet skilt fra ham ved Dom 1670; blev derpaa, efterat have bortødslet en betydelig Formue under et vildt Liv i Udlandet, givt med
Justitsraad Palle Dyre til Trenderup, fra hvem hun ligeledes blev skilt
paa Grund af Hoer ved Dom af 23. Marts 1691; givtede sig derpaa med
Ladefogden Søren Sørensen Møller, med hvem hun levede i Borrehuset
paa Falster i Ufred, Armod og Fornedrelse, men dog efter sit Udsagn
til Holberg, der besøgte hende her 1711, »langt mere fornøiet end udi
sit første Ægteskab«. Hun døde der 1718. Den tredie Datter Maren
døde ugivt, og den uægte Datter Anne, der 1673 blev adlet og legiti
meret, blev givt med Major Fredrik Ulrich Ulfeld til Ovegaard, Jfr.
angaaende disse Forhold Vilh. v. Benzons »Stamtavler over danske
Adelsslægter mellem 1660 og 1820« (Manuscript) og Klevenfeldts Sam
linger i Geheimearkivet, samt Holbergs Epistler og dansk Museum
Septbr. 1782.
Ulr. Fred. Gyldenløve var forøvrigt 3 Gange givt, men fristede i
begge sine første Ægteskaber en temmelig ublid Skjæbne. Han var
saaledes i 1659, med Kongens Samtykke, formelig forlovet med Sophie
Urne (f 1714), en Datter af Jørgen Urne til Alslev, R. af E., Danmarks
Riges Raad og Marsk, og Margrethe Marsviin, men da Dronningen ikke
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nu agter saadant begyndt cbristeligt Værk formedelst
præstelige capitulation at consummere, da haver vi naadigst bevilget etc.«

▼ar stemt for denne Forbindelse, fordi Sophie Urne var en nær Slægt
ning af Grevinde Ulfeld, forbød Kongen Ægteskabets Indgaaelse, hvad
der imidlertid ikke forhindrede U. F. Gyldenløve i at lade sig hemme
lig vie til S. Urne den 11. Juli 1659 ved Præsten Møller, hvorom Gyl
denløve under samme Dato udstædte en høitidelig edelig Tilstaaelse
paa Pergament, som omtrent Hundrede Aar efter, in orginali, blev frem
lagt i Paris af en Sønnesøn af dette Ægteskab, Mareschal Grev Valde
mar Løvendal, da han erholdt Helligaandsordenen 1746. Af de 2 Søn
ner, som fødtes i dette hemmelige Ægteskab, og som begge den 1.
Mai 1682 af Kongen erklæredes for Friherrer af Løvenda), formodent
lig samtidigt med at Gyldenløves Moder blev ophøiet i Adelstanden
under samme Navn, efterlod kun den ene sig Afkom, nemlig Valdemar,
f. 25. Septbr. 1660, f 24 Juni 1740 i Dresden som sachsisk General
og Overhofmarskal. Hans Søn Valdemar, f. 1700, f 1755, blev af Po
lens Konge ophøiet til Rigsgreve og var desuden Mareschal de France.
Dennes Søn, François Xavier Joseph, f. 1742, f 1808, Rigsgreve og
dansk Friherre af Løvendal, dansk Generalmajor og fransk Mareschal
de Camp, blev den 4. Aug. 1786 dansk Greve af Danneskjold-Løvendal, men Slægten uddøde allerede med hans eneste Søn, Carl Valde
mar, f. 1773, R. af Db., Kammerherre, Major af Infanteriet. Jfr. Magazin til den danske Adels Historie, udg. af det kongl. danske Selskab
for Fædrelandets Historie og Sprog, 1824. kun 1 Bind, og de foran
nævnte Benzonske Stamtavler.
At U. F. Gyldenløve blev tvungen til at hæve dette Inclinationsparti for den 16. Decbr. 1660 at ægte den letsindige, men smukke
Marie Grubbe, der vel tilhørte en høifornem, men meget degenereret
Adelsslægt, varslede ikke godt for et fremtidigt lykkeligt Samliv, og
Ægteskabet blev da ogsaa i høiestc Grad uheldigt, et Resultat, hvortil
vel Hustruen har været den nærmeste Aarsag, hvad baade hendes da
tidige og senere Vandel synes at stadfæste, men uden Skyld har Gyl
denløve dog neppe heller været; thi vel vai han en baade begavet,
tapper og smuk Mand og som Englænderen Moiesworth i sin «Account
of Denmark« kalder ham »one of the finest Gentlemens, that Denmark
has produced«, men det er ligesaa bekjendt, at han navnlig i sine
yngre Aar var meget udsvævende og rimeligvis nok kunde give sin
Ægtefælle Grund til Beklagelse. Ægteskabet, der var barnløst, blev
hævet ved Dom af 14. Octbr. 1670.
Tredie Gang blev han 677 givt med Antonia Augusta Altenburg,
en Datter af Grev Anton af Altenburg, der var uægte Søn af Grev Anthon Günther af Oldenborg, med hvem det oldenborgske Grevehuus
uddøde, og blev han ved hende Stamfader til Slægten DanneskjoldLaurvig, der uddøde med Chr. Conrad, Greve til Laurvig, Herre til
Hertzhorn, Kniphausen, Varel og Doorverth, f. 1723, f 1783
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Bestalling af 1. Febr. 1661 for Oberst Ulrich Fridrich
Gyldenløve som Rigens Jægermester med aarlig Gage 2000
Rd. at hæve af Vordingborg Lehns visse Indkomster og 2000
Rd., skjænket ham aarlig af »vort eget Cammer«.
Ordre af 13. Marts 1661 til Oberst Ulrich Fridrich Gylden
løve som Indehaver af Vordingborg Lehn om at aftordre Tho
mas Holck, som er bleven beskikket til Ridefoged sammesteds,
hans Bestalling, eftersom man har opdaget, at der allerede er
udnævnt en anden, — bede ham vende tilbage til sin Stilling
i Rentekammeret og love ham Befordring i første vacante Be
stilling.
Ordre af 6. Juni 1661 til Rigens Jægermester U. F. Gyl
denløve, hvorved paalægges ham at forkynde for Skovriderne,
at de istedetfor som tidligere at henvende sig til Kronens Lehnsmænd i deres Forretninger, for Fremtiden skulle »rette sig efter
Din eller vores Overjægermesters Anordning og Befaling.«
Ordre af 20. Juli 1661 til Rigens Skatmester at lade ud
lægge til Ulrich Fridrich Gyldenløve »vort Slot Callø med om
liggende Gods indtil 1000 Tdr. Hartkorn« og give ham Skjøde
derpaa med jus patronatus til Brennit Kirke.
Ordre af. 31. s. M. til Samme, hvorved bevilges 49 Tdr.
21 3 Skp. 33/4 Fkr. Hartkorn til det forannævnte.
Følgebrev af 8. September 1661.
»Hilse Eder vore Bønder og Tjenere, som bygge og bo
under Callø Lehn, nemlig Østerlisbjerg Herred, Bregnet
Sogn, Korup, Bjørstrup, Torsagger Sogn, Rostved, Mols
Herred, Eggens Sogn og By, Agri Sogn og By, Grønfeld,
Basballe, Vistoft Sogn, Strandts, Togerbo, Fugelsø, Hasens
Birk, Handrup, Egsmark, Liungbek, Torsagger Birk, Sogn
og By, Sekkerup (Skreirup?), Faarup, Rønde og Theilgaard. Vi byde herved og alvorligen befale Eder alle og
enhver isærdeleshed, at 1 retter Eder herefter og svarer
Os Elskelige Ulrich Friedrich Gyldenløve og hans Livs
arvinger efter derpaa Vores naadl. udgivne Skjødes videre
Formelding.« — »givendes og gjørendes hannem og in
gen anden Eders aarlige Landgilde, Gjæsteri, Sagefald,
Ægt, Arbeide og ald anden Rente og Rettighed«, som de
hidtil har svaret til Kongen.
Missive af 13. Decbr. 1661 til Ulrich Fridrich Gyldenløve,
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hvorved gives ham Tilladelse til »at reise paa en Tidlang uden
lands« og at han i 6 Aar fra Philippi 1662 maa beholde Lehnet Vordingborg og dertil liggende Ladegaard samt Beltringe
og Lekkende Gods »qvit og frit uden Afgivt«, »de kongelige
regalia dog forbeholdt«, »dog at han igjen afstaaer de 2000
Rd. aarligen, der ere forordnede Rigens Jægermester saa og
de af vort eget Cammer bevilgede 2000 Rd.«
Confirmation af 24. Januar 1662 paa en Contract af 21.
s. M. mellem Rigsjægermester U. F. Gyldenløve og Jens Lau
ritsen angaaende Forpagtningen af Vordingborg Amt i 6 Aar
paa Grund af Gyldenløves forestaaende Reise. J. Lauritsen
skal ikke alene have dette Amts visse Landgilde, men ogsaa
alle øvrige visse og uvisse Indtægter. Han har Lov at bo paa
Vordingborg Slot, fri Brænde. Afgivten 5250 Rd. aarlig, fra
l.Mai till. Mai, skal betales enten i Hamborg eller Amsterdam.
Ordre af 24. Septbr. 1662 til Gabriel Marselius at udbetale
2000 Rd. i Reisebjælp til U. F. Gyldenløve.
Ordre af 20. Januar 1664 til Gyldenløve angaaende hans
Udnævnelse til Statholder i Norge.
»Vor synderlige Gunst tilforn. Eftersom vi naadelig have
resolveret, Dig til Vores Statholder udi Vort Rige Norge
at forordne, saa ville Vi Dig dette hermed Naadl. noti
ficere med Vores Naadl. Villie og Befaling, at Du dispo
nerer Dine Affairer derefter, saa Du ufortøvet Dig hos
Os kunde indstille og derom Vores videre Naadl. Villie
og Forordning fornemme. Hvorefter Du Dig haver at
rette. Befalendes Dig Gud.«
Ordre af 8. Marts 1664 til Ivar Krabbe at aflevere til
Gyldenløve alt hvad der efter Inventarierne skal overgives og
befindes at være paa Fæstningen Aggershuus.
Aabent Brev af 16. Marts 1664 til alle Undersaatterne i
Norge at »eftersom Vi Naadl. haver tilbetroet og bestillet Os
Elskelige Ulrich Fr. Gyldenløve til Callø, Vor Mand og Tjener
til at være Vores Stats-Raad , Statholder udi Vort Rige Norge
og Befalingsmand over Vort Amt Aggershuus, saa byde og be
fale Vi hermed Naadl. Eder alle Vores Undersaatter og Ind
byggere udi Vort Rige Norge i Almindelighed og
»isærdeleshed Vores kongel. civile Betjente af alle Stæn
der, være sig Befalingsmænd, Land og Kirke-Commis-
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sarier, Bisper og Præster, Laugmændene, Borgemestere
og Raad, Toldforvaltere og Toldere, Skrivere og Fogder
og alle andre.«
»At I samtlig og Enhver, særdeles bemeldte U. F.
Gyldenløve for Vores Stadtholder tilbørligen agter og
holder.«
»Desligeste at vore Bønder og Tjenere under for
benævnte Aggershuus Amt giver og gjører hannem og
ingen anden paa Vore Vegne Eders aarlige Landgilde,
Arbeid, Sagefald etc.«
Ordre af 8. Juni 1664 til U. F. Gyldenløve at sørge for at
de til Søetatens Brug »destinerede Skatter og Midler« af Norge
indkomme og afleveres i rette Tid.
Ordre af 19. Juli 1664 til Christoffer Parsberg, hvorved
tilstaaes ham den aarlige Afgivt af Vordingborg Amt 5250 Rd.,
naar den Tid er udløben, hvori samme er tilstaaet U. F. Gyl
denløve.
Ordre af 12. Septbr. 1664 til U. F. Gyldenløve om at være
Absolon Beyer behjælpelig med Tilveiebringelsen af nogle Ma
ster til Kongen af Frankrig.
Ordre af 4. Novbr. 1664 til U. F. Gyldenløve, hvorved be
vilges ham det en Tidlang nedlagte »og aleneste paa Forhaabning underholdte Guldbranddaliske Kobberværk med dets Til
behør«, — »fri for nogen Afgivt eller Erstatning«, »foruden
Told og Tiende deraf at udgive førend Værket nogenledens udi
rette Stand kommer«.
Ordre til Skatkammeret af 22. December 1664 at udbetale
til U. F. Gyldenløve for gjort Forskud 2000 Rd. af norske
Toldintrader.
Privilegier af 30. Decbr. 1664 udfærdigede i Anledning af
den forannævnte Overdragelse af Guldbranddalens Kobberværk
til U. F. Gyldenløve« og hans ægte Livsarvinger«. Der over
drages ham 3 Miil paa alle fire Sider fra det nuværende
Smeltehuus.
Ordre af 31. Decbr. 1664 til U. F. Gyldenløve angaaende
hans »Forslag til Defensionsskibenes Indretning udi Vort Rige
Norge«.
Ordre af 18. Mai 1665 til U. F. Gyldenløve at indhente
Betænkning fra Oberbergamtets Medlemmer om hvad der kan

364

gjøres til Jernbjergværks og Sølvbjergværksdriftens Udvikling
og Fremgang i Norge,
»medens ogsaa saadan Middel tilkjendegives, hvorved vore
Undersaatter til flere Værkers Optagelse kunde animeres.«
Ordre af 24. Juli 1665 til U. F. Gyldenløve, hvorved han
erindres om at indsende Efterretning og Jordebog over hvad Gods,
»være sig af vores egen beholdene eller af Geistligheden
vacerende Gods i Norge, hvorsomhelst det er beliggende,
der endnu kunde være forhaanden« at sælge »for at til
veiebringe en Summa af 30000 Rd., som vi til Vores
elskede kjære Gemal Dronningen skyldig er«.
Privilegium af 4. Januar 1666 for U. F. Gyldenløve og
hans Livsarvinger paa et nyt Kobberværk, som udi Gulbrands
dalen udi Gusdahls Sogn udi Espedalen er opfunden«.
Ordre af 20. Januar 1666 til U. F. Gyldenløve:
»Da det erfares, at General Told og Tiendeforvalteren
Søndenfjelds i Norge, Daniel Knopff, Tid efter anden af
en Deel ham undergivne Toldbetjente indstævnes for
Underdommeren for saadanne Forretninger, som hans anbetroede Admininistration egentlig vedkommer«,
saa forordnes det, at naar der klages over Forvalteren i saa
danne Sager,
»at de da alene for Dig og ingen andetsteds deroppe
foretages til dets retmæssige Paakjendelse«.
Ordre af s. D. til U. F. Gyldenløve, at han strax begiver
sig hertil Kjøbenhavn,
»eftersom Du udi adskillige Ærinder herned udi Vort Rige
Danmark haver at forrette«.
Pas sendes ham til Reisen.
Forordn, af 14. Marts 1666 om en Overhofrets Oprettelse
i Norge, hvori U. F. Gyldenløve skal være Præsident.
Ordre af s. D. til U. F. Gyldenløve om at udnævne de
Laugmænd, der skulde være ^Medlemmer af fornævnte Ret, og
om at indrette denne Ret, der som aarlig Ret traadte istedetfor den tidligere hvert 3die Aar afholdte Høiesteret, og som
»skal holdes paa Vort Slot Aggershuus til Pauli Conversionis
Dag, som indfalder den 25. Januar.«
Ordre af 24. Marts 1666 til U. F. Gyldenløve om at for
anledige en Forandring af Rytterholdet i Norge,
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»eftersom Vi fornemme den Ulejlighed og Besværing, vore
Undersaatter udi Vort Rige Norge have af den Maneer
udi Rytterhold, saavelsom og at samme Rytteries egen
Ruin dermed er at befrygte.«
Ordre til U. F. Gyldenløve af s. D., at gjøre forberedende
Skridt til den norske Lovs Revision.
Ordre til Samme af 25. Marts 1666 at sørge for at Offi
cererne i Norge faae deres Gaarde. til virkelig Besiddelse og
Brug »for at de kunne faa den Indkomst af dem, som de ere
anslaaede til, hvilket ikke hidtil har kundet lade sig gjøre.«
Ordre til Samme af s. D. at de høiere Officerer skulle bo
i Christiania.
Ordre til Samme af s. D. om at foranledige, at den, »til
deels paa Grund af Skovenes Udhuggelse«, næsten øde Tønsberg By med sine Privilegier flyttes til Laurvigen til et Sted
kaldet »Hølien«.
Ordre til Samme af s. D. om en Reduction af Magistrats
medlemmernes Antal i flere Kjøbstæder i Norge, saaledes i
Christiania og Bragenæs til 1 Præsident, 1 Borgemester og 6
Raadmænd, Tønsberg eller Laurvigen til 1 Borgemester og 4
Raadmænd, Skeen og Kragerøe 1 Borgemester og 4 Raadmænd,
Christiansand til 1 Præsident, 1 Borgemester og 6 Raadmænd,
Bergen til 1 Præsident, 2 Borgemestre og 6 Raadmænd, Trondhjem til 1 Præsident, 1 Borgemester og 6 Raadmænd.
Ordre til U. F% Gyldenløve af s. D. om at drage Omsorg
for Udarbejdelsen af et Reglement for Skatternes Reduction
til »een visse Skat« og en bedre Oppebørselsmaade.
Ordre til Samme af s. Dato om at gjøre Forslag til Told
væsenets Omordning i Norge, »hvor for Tiden megen Under
slæb finder Sted«, deels paa Grund af Slægtskab mellem Toldofficianterne og deels »fordi de drive Handel og Kjøbmandskab«.
Ordre til Samme af s. Dato at gjøre Forslag om, hvor
ledes Fogderierne »samt vores deraf kommende samtlige In
trader udi bedste Maader kunde forpagtes«.
Anm.: Da Ordrene fra Marts 1666 findes i »Meddelelser fra det norske
Rigsarkiv® 1 og »Geheimearkivets Aarsberetniger« II, have vi ind
skrænket os til her kortelig at notere disse vigtigere Actstykker,
som ikke vel burde udelades i Meddelelser, der fremkomme i Regi
straturform.
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Ordre af 16. Januar 1667 til Cammer Collegiet at tilskikke
U. F. Gyldenløve det underskrevne Skjøde paa en Gaard, kal
det Witxedgaard med 2 Gaarde i Sønder Onsild Sogn og By,
som beløber i Hartkorn 38 Tdr. 21/s Skp. I3 5 Fkr., »hvorimod
han igjen til Os haver afstaaet noget Gods i bemeldte vort
Land Jylland, som hans Hustrues Fader Erik Grubbe har været
pantsat for gjorte Forstrækning udi sidste Feide«. Der eftergives ham fremdeles 1067 Rd., som Witvedgaard er mere værd
end det andet Gods.
Ordre af 9. Marts 1667 til U. F. Gyldenløve, at han efter
sit Forslag drager Omsorg for, at Stenene af den gamle for
faldne Opslo Kirke »vorder afbrudt og ved vor Fæstning Aggershuus til Fortificationen sammesteds vorder forbrugt«.
Ordre af 20. April 1670 til Cammer Collegiet at meddele
Mogens Friis, Vor Kammerraad og Rentemester, Skjøde paa
Callø med Tilliggende, »som Os Elskel. Hr. Ulr. Fredr. Gylden
løve, Vores Geheime- og Etatsraad, Statholder udi Vort Rige
Norge, General over Militien der sammesteds og Befalingsmand
over Aggershuus og underliggende Amter, for anden Vederlag
til Os haver afstanden.« Mogens Friis skal give Vederlag i
andet Jordegods, Tønde for Tønde, skikket til Ryttergods.
Ordre af 19. August 1671 til U. F. Gyldenløve at foran
ledige afleveret til Os Elsket Vores Geheimeraad samt Ober
og Geheime-Etats- og Kammersecretair Peter Griffenfeldt Vort
Provsti-Gods i Tønsberg Amt, som hidtil har været forlenet
Os Elskel. Mogens Friis, Greve til Frisenborg, Vor Kammer
raad og Rentemester, med samt Vor Gaard Semb sammesteds,
som Os Elskel. Johan Brockenhuus, Vor Oberst og Amtmand
i fornævnte Tønsberg Amt hidtil i Brug havt haver», — »som
nu hedder og skal kaldes Griffenfeldt«.
Ordre af 30. Juni 1673 til U. F. Gyldenløve at overlevere
Kongsberg Sølvbjergværk til Rentemester, Kammerraad og As
sessor i Cammer-Colleg. Hendrik Muller, til hvem det er af
hændet.
Missive af 15. Januar 1676 til Statholder Gyldenløve,
»forat ikke formedelst Correspondencens Urigtighed i
disse Ufredstider noget skulde vorde forsømt« — »have
vi for godt eragtet, Dig hermed allernaadigst at commit-
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tere og anbefale, at Du i nærværende Krigstid alene og
indtil allernaadigst Anordning, paa Vore Vegne deroppe
i Vort Rige Norge maa udskrive og paabyde alle de Contributioner og Skatter, som til samme Riges Conservation,
den deroppe fornødne Militses Underhold og særdeles til
Flaadens Fornødenhed eller i andre Maader kan udkræves.
Missive af 5. Januar 1678 til Samme, hvori meddeles ham,
at man nu, »da disse Tiders høit presserende Conjuncturer
store Udgivter og Midler udkræver«,
er villig til at pantsætte til ham noget Gods i Tønsberg Amt,
som han tidligere har ønsket, »for den Summa Dig synes det
høiest mulig at kunne beregnes«
fra 50 til 80000 Rd.
Ordre til U. F. Gyldenløve af 12. Januar 1678 om »til
Flaadens høistfornødne Udrustning at hverve 5 å. 600 Baadsfolk, at levere paa Gammelholm den 1. Marts.
Aabent Brev af April 1678 (Dato mangler), at Kongen
»allernaadigst til Arv og Eiendom har skjødet og afstaaet
til Os Elskel. Vel- og Høibaarne Hr. Ulrich Fridrich Gyl
denløve, Herre til det Grevskab Laurvigen og Hertzhorn,
Ridder, Vores Geheimeraad, Statholder udi Vort Rige
Norge, Feltmarskal og Overkammerherre, det Grevskab udi
Vort Rige Norge, forhen under det Navn Griffenfeldt, med
alt dets tilliggende Bøndergaarde og Gods samt jura pa
tronatus til alle Kirker udi Tønsberg By og Tønsberg Amt.«
»bydende og befalende alle fornævnte Vores Undersaatter at svare velbemeldte Gyldenløve og hans Arvinger
med Eders Landgilde, Leding, Tiende og Grundleie, Arbeide og ellers hvad Navn det være kan«,
»og skal han derimod Eder igjen ved Landslov og
Ret haandhæve og forsvare.«
Ordre af 29. April 1678 til Hans Rostgaard at modtage
Østrupgaard i Cronborg Amt med Huse og Inventarium samt
tilliggende Bønder i Sørup, Skalleredsgaard og to Gaarde i
Sante, som Gyldenløve har afstaaet til Kongen, og som Rost
gaard nu skal tage i Forvaltning og Regnskab. Til Gaardens
bedre Drift underlægges den endvidere fem Bønders Arbeide i
Jonstrup By, Tikjøb Sogn, som skal gjøre deres Hovning til
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fornævnte Østergaard. Gaarden skal modtages af Directeur i
Øresund, Andreas Gunther, som denne Gaard og Gods af
Gyldenløve havde i Pension.
Ordre af 3. Marts 1679 til U. F. Gyldenløve.
»Eftersom Vi Dig tilforn allernaadigst haver anbefalet en
Summa Penge deroppe udi Vort Rige Norge paa en og
anden Maade at negotiere til itzige forefaldende extraordinaire og heltmagtpaaliggende store Udgifter, da saasom Vi af Din allerunderdanigste Skrivelse og Erklæring
allernaadigst fornemme, at en Deel vel kunde være at be
komme, men at de derudi aleneste ville see paa Din Haand
og Forsikkring til des Betaling«,
saa lover man ham, at han, hvis han kan skaffe Penge, skal
faae Forsikkring i de bedste Toldintrader i Norge fremfor alle
andre Udgivter,
»deraf Renten, medens denne Krig varer, og et halvt Aar
derefter den fuldkomne Capital rigtig og ufeilbar at er
lægges og betales.«
Ordre af 14. Juni 1679 til Samme i Anledning af foran
nævnte Laan:
»da Vi ugjerne maa fornemme, at hidtil faa sig dertil
godvilligen haver villet beqvemme«,
saa befales at gjøre de yderste Anstrængelser for at bevæge
En og anden, som har Formue
»til at forstrække Os efter de berømmelige Exempler af
andre Vore kjære Undersaatter herneden«
efter sine Vilkaar og mod Forsikkring enten
»udi Vores Toldintrader eller og udi Jordegods og Tien
der eller i andre Maader.«
»Men dersom endnu over ald Formodning nogen
skulde befindes samme almindelige Bedstes Befordring
med saa slet Consideration at ansee, idet de saadan Tje
neste ei med lige Velvillighed ville secundere, da haver
Du dennem, saasom det gemene Velfærd ringe paaagtende,
selv at sætte og taxere for en vis og billig Summa efter
enhvers Vilkaar samt den Nytte og Fordeel, en eller anden
hidindtil i adskillige Maader udi Benaadninger, Coemp-
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tioner og Friheder enten udi Saugbrug, Odelskat eller i
andre Maader kunde have nydt«, — »og dennem des
Betaling imod fornævnte Forsikkring og Vores allernaadigste Confirmation alvorligen at tilbolde;«
de Danskes »Iver og Nidkjærhed« skal foreholdes dem og
»at de dermed ville meritere og give Anledning til, at de
og deres Paarørende ved forekommende Begivenhed igjen
til Forfremmelse udi kongelig Naade skulle ihukommes.«
(Fortsættes.)

Danske Samlinger. 2den Række, II.
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Breve til Kong Christian den F ernte fra den engelske
Kongefamiiie i Anledning af Prindsesse Anna af Eng
lands Ægteskab med Prinds Jorgen (Georg)

af Danmark.
Meddelte af P. W. Becker.

Prinds Jørgen af Danmark, født den 21. April 1655, Kong
Frederik HFs og Dronning Sophie Amalies yngste Søn, tiltraadte
den 21. Mai 1668 en Reise til Udlandet1), ledsaget af sin Læ
rer, Christen Lodberg, en Bondesøn fra Thy, hvis mærkvær
dige Levnet er beskrevet af Pontoppidan2). Lodberg fulgte
Prindsen som »Confessionarius og Journalist«, siger Pontoppidan. Det var vel Lodberg, som førte den Dagbog i Pennen over
Prindsens Reise, der er bevaret indtil denne Dag3). Efter den
svenske Gesandt, G. Lilliecronas Yttringer skulde Prindsen fra
en Havn i Holsteen indskibe sig til Holland. Han giorde der
fra en Reise giennem en Deel af Europa og var i Februar
1670 kommen til Venedig, hvor Tidenden ventede ham om
hans Faders Død (9. Februar 1670). Han ilede nu til Hiemmet;
efter Bircherods Dagbog kom han til Odense den 2. April

*) P. W. Becker, Saml, til Danmarks Hist under K. Frederik III’s Re
giering, 11, 226.
*) Pontoppidan, Annales E. D., IV, 151 — 54.
8) Haandskrift paa det st. kgl. Bibi., n. kgl. Saml. Nr. 1058 b i 4to. Dag
bogen, hvis Slutning mangler, er meget udførlig. Til dens Udgivelse
ved T. M. Bredsdorff indbødes i Lærde Efterretn. for 1767, Nr. 38.
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og til Kiøbenhavn den 4. April1). Han maa snart efter have
været borte, thi 13. October 1671 kom »H. K. M. Broder Prinds
Georg efter stor udstanden Fare tilsøes hiem igien til Kiøben
havn u2). Efter sin Hiemkomst tog han det ham tilstaaede Livgeding, Vordingborg Amt, i Besiddelse, hvormed han for-%
bandt det nærliggende Jungshoved, som han ifølge et Mage
skifte med Christopher Parsberg mod Torbenfeld, det
nuværende Fryd en dal i Tudse Herred, Holbæk Amt, blev
Eier af3). Hvor ofte han opholdt sig paa sine Besiddelser, er
ikke bekiendt. Til hans Residents opbyggedes et Palais i Vor
dingborg, tildeels paa den Grund, hvor det gamle Slot havde
ligget. Dette Palais, hvoraf en Tegning sees i Danske Vitru
vius4), blev i det følgende Aarhundrede (1750) solgt til Geheimeraad Osten og nu ere alle Spor af denne Bygning forsvundne5).
Med megen Roes omtales Prindsens Bestyrelse af hans God
ser6). En Fortieneste af Amtet og dets Bondestand tillægges
ham i Særdeleshed: Han drog Omsorg for Anlæggelsen af
Haver og navnlig Frugthaver ved Bøndergaardene, og sendte
Gartnere omkring, der skulde plante og pode Frugttræer i Ha
verne, see hvad Repholtz meddeler herom efter en endnu i
hans Tid blandt Bønderne i Kallehave levende Tradition7). Friis
Rottbøll omtaler Prindsens Interesse for Havernes Anlæg
og tilføier, at Virkningerne heraf vare ogsaa kiendelige til hans
Tid, og at han havde hørt af kyndige Landmænd, at Beboerne
af hin Egn »fast alene af deres Haver kunde udrede de aarlige
Skatter«8). Endnu en lang Tid senere fandt Liitken9) i Bønx)
8)
8)
4)
s)

8)
’)
8)
•)

Bircherods Dagbøger ved Molbech, S. 129.
Smst. S. 190.
Repholtz, Stampenborg (1820) S. 54—55.
Danske Vitruvius, II, S. 200.
1 det Exemplar, som jeg eier af Jo uge, Daom. Geogr., er der til Be
retningen om, at det omtalte Palais blev nedlagt, føiet denne haandskrevne Note: Geheimeraad Osten kiøbte og solgte det til Murmester
Fritz ner i Kiøbenhavn. Osten lod begge Sidefløjene nedrive. Fritzner fortsatte Nedrivningen og solgte det Øvrige til Regimentsskriver
Jacobsen, der solgte alle Materialier og 1769 ogsaa Pladsen til Overskattecommissionen.
Danske Atlas III, S 84—85.
Repholtz, Stampenborg (1820), S. 57.
Se den ældste Samling af Vidsk. Selsk. Skr., X, S. 414.
Liitken, Præstø Amt (1839), S. 262.
24*
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dernes Haver i Vordingborg Omegn mange store og gamle
Frugttræer, som antoges at hidrøre fra Prinds Jørgens Tid.
En Fortegnelse over de aarlige Indkomster, som Prindsen havde
af sine Landeiendomme, giver Repholtz efter Archivdocumenter1). En kyndig og duelig Medhielper i Godsernes Be
styrelse havde Prindsen i sin Kæmmerer Christian Siegfried
von Piessen, der, efter at have været Prindsens Page og
siden var forfremmet til hans Skatmester, gik over til i dansk
Statstieneste at beklæde vigtige Embeder.
1681 var Prinds Jørgen med sin Moder og flere fyrstelige
Personer i Pyrmont »i Westphalen« 2). Samme Aar i Septem
ber var han samlet med Kongen og sine Søstre, den ene gift
med Churfyrst Johan Georg 111 af Sachsen, den anden gift med
Churfyrsten af Pfalz, i Odense; Prindsen af Hannover og Her
tugen af Augustenborg vare ogsaa der. Den 26. Septbr. reiste
begge Churfyrstinderne til Augustenborg, hvor Enkedronningen
og Prinds Georg vare. Den 27. kom Kongen atter til Kiøbenhavn, den 7. October Prinds Georg og Enkedronningen3).
En Kongekrone syntes at vinke, og saa lidet misundelses
værdigt det end var at blive Overhoved hos den ved Tvedragt
og allehaande indre Partistridigheder søndersplittede Republik,
Polen: saa fandtes der dog, saa ofte Kronen blev ledig, Fyr
ster nok, der tragtede efter at komme med paa Valglisten.
Da i November 1673 Michael Thomas Koribut Wisniowiecki var død, der, som Spittler fortæller4), ved sin Thronbestigelse med Taarer i Øinene skal have bedet sig forskaanet,
fremtraadte flere Medbeilere til den ledige Throne. Blandt
dem var ogsaa Prinds Jørgen, hvem det ogsaa lykkedes at
skaffe sig et Parti blandt den polske Adel. Hvad der hindrede
hans Valg, var vel fremfor Alt hans Vægring ved at antage
den katholske Tro: en nødvendig Betingelse for en Konge i
Polen. Man trængte desuden til en Konge med Talenter som
Feltherre under Krigen med Tyrkerne, en saadan fandt man i

*)
2)
’)
*)

Repholtz anf. St.f S. 58—59.
Kirche rods Dagboger, S. 208.
Christian V. Tage Register, S. 163 — 64.
Spittler, Entwurf einer Gesch. der europ. Staaten, 3. Aufl.
1833, II., S. 498.

Berlin,
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den Mand, paa hvem Valget faldt 20. Mai 1674, Kronstorfeltherren Johan Sobieski. Skiøndt Prinds Jørgen roses1) for
at besidde »un génie martial«, er det dog meget tvivlsomt, om
Beretteren heri taler Sandhed. Der gaves idetmindste aldrig
Prinds Jørgen Leilighed til at vise sig som Feltherre. For
handlingerne om det polske Kongevalg i 1674 ere aftrykte i
Aarsberetninger fra det Kgl. Geh. Archiv, V, 2. H., S. 88—164®).
Var det ikke lykkedes at sætte Prinds Jørgen paa en
Throne, saa var en Plan heldigere, ved hvilken han blev en
Prindsesses Brudgom, der i Tidens Løb var bestemt til at bære
Kronen. Fra hvem den Plan er udgaaet, at tilveiebringe et
Ægteskab mellem Prindsen og den engelske Prindsesse Anna,
Jacob H’s yngste Datter af første Ægteskab med Anna Hyde,
Lord Clarendons Datter, vides ikke. Om de Underhandlinger,
der gik forud for dette Ægteskab, er heller Intet bekiendt.
Efter Kennets History of England3) kom den danske Prinds fra
Frankrig til det engelske Hof 1669 og indførtes for Kongen
21. Juli, og samme Dags Eftermiddag for Dronningen. Han
forlod efter faa Dage det engelske Hof. Under dette korte
Besøg kan neppe en Giftermaals-Forhandling være bragt paa
Bane. Som Burnet fortæller, havde Prindsessen en Beiler:
en Fyrste af Huset Hannover. Da han, efter Befaling af sin
Fader, hørte op med sit Frieri, kastede man sine Øine paa
den danske Prinds. Macaulay antager4), at dette Giftermaal
havde til Øiemærke at berolige den ved Udsigterne til Konge
dømmets Overgang til den papistiske Jacob II ophidsede Folke
stemning; af Burnets Fremstilling lader det forresten til, at
dette Giftermaalsproject ei bar fundet den britiske Nations Bi
fald i Øjeblikket. »La nation«, hedder det i den franske Over
sættelse af Burnets Hist, de mon temps5), »ne vit pas de bon
oeil le mariage du Prince de Danemark et de la Princesse,

!) See en Beretning om det danske Hof i Slutningen af Frederik III,’s Tid
i P. W Beckers Samlinger II, S. 435.
*) Slutningen vil følge i det følgende Hefte. Jvfr. O. Wolffs Griffenfelds
Levnet, S. 152 ff.
B) 2. Udg. 1719, 111, S. 296.
4) Macaulay, Hist, of England, Vol. 2, cap. 2, S. 129, ed. London 1864.
5) Burnet, Hist, de mon temps, (La Haye 1735), I, S. 533.
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Anne, parcequ’on savait que c’était l’ouvrage de la France (?)
et qu’on en inférait que les deux cours se tenaient assurées
qu’il changerait de religion.« Men samme Øieblik tilføier Bur
net: »Cependant il a paru dans la suite, que ces craintes
étaient mal fondées. Jamais Prince et Princesse ne vécurent
ensemble plus heureux ni plus unis pendant plusieurs années.
Ils eurent nénnmoins une affliction. C’est que la mort trancha
de bonne heure les jours de grand nombre d’enfants qu’ils
eurent«1). I Kong Christian V’s Tage-Register nævnes2), at
Kongen og Prinds Jørgen den 20. Juni 1683 reiste til Kolding,
og besaae overalt Tropperne; fra Kolding gik de til Rendsborg,
hvor de bleve »opvartede af forskiellige deels af Kongen af
England, deels af Hertugen af York afsendte Herrer«. 1 Glückstad gik derpaa Prindsen ombord paa en engelsk Jagt, som
førte ham til England, hvor han den 17. August holdt Bryllup
med Prindsesse Anna og blev ved denne Leilighed Ridder af
Hosebaandsordenen. Ligesom Prindsessen forlod han sin Sviger
fader, da denne ved Revolutionen i 1688 mistede Kronen, og
slog sig til Prindsen af Oraniens Parti. I en Skrivelse til hans
kongelige Broder i Danmark, der med mange andre Breve fra
ham til Christian V ere giemte i det danske Geheimearchiv,
giør han Regnskab for hvad der havde bevæget ham til at
slutte sig til Prindsen af Oranien. Aaret inden hiin Forandring
skete (1687), havde Prinds Jørgen, som det synes, for sidste
Gang giestet sit Fødeland. Efter Bircherods Optegnelser3)
ankom Prindsen tilsøes over Glückstad d. 22. Juni tilligemed

’) Huq bragte 17 eller 19 Børn til Verden, hvoraf Endeel vare dødfødte;

andre døde i den spædeste Barndom; ikkun een Søn, William, Her
tug af Gloucester, naaede en Alder af 11 Aar, han døde den 20. Juli
1700. William III. havde giort sig megen Umage for dette Barns Op
dragelse. Churchill, Hertug af Marlborough, var hans «Gover
nor*. Kongen sagde til ham: • teach him to be like yourself, and he
will not want accomplishements«. Hans Lærer var Biskop Burnet.
• The young Duke was growing up with the reputation of an amiable
temper and promising abilities when he was seized with a malignant
fever. He expired after an illness of only four days.« Stanhope,
History of England 1701 — 1713, Lond. 1870, S. 8
’) Tage-Register K. Chr. V, Kph. 1700, S. 169—172.
*) Bircherods Optegnelser udg. ved Molbech, S. 242—43. Jfr. Chr. V.
Tage-Register, S. 215—16.
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endeel engelske Herrer og Høvdinge, som giorde Hans Høihed
Geleide; de ankom til Frederiksborg d. 28. Juni, hvor Prindsen
blev modtagen af Kongen, d. 7. Juli tog Kongen med sin Bro
der og begges Hofstat til Kiøbenhavn, hvor de siden forlystede
sig paa en Maaneds Tid ved jevnlige Divertissements, og d. 3.
August tog han paa Frederiksborg Afsked fra Kongen og reiste
tilbage til England. Han vedblev at staae i venskabelig For
bindelse med sin Broder Kongen, og, som nærværende Med
deler har skildret paa et andet Sted, tog han levende Deel i
den Pennefeide, som Mole sworlhs Bog om Danmark gav An
ledning til, og som skaffede Forfatteren af een af de udkomne
Giendrivelser, Dr. William King, en Ansættelse hos Kon
gen1). Ved sin Ægtefælles Thronbestigelse i Aaret 1702, d. 8.
Marts, forfremmedes Prindsen til Stor-Admiral af England og
Generalissimus over alle hendes Majestæts Stridskræfter til
Lands og Vands. Hans Bestyrelse af Flaadens Anliggender var
ikke til Tilfredshed. Da Krigen begyndte med Frankrig 1702,
var det, som Burnet fortæller, paa Bane at sætte Prindsen i
Spidsen for Anførselen, men denne Plan strandede paa den
Modstand, den fandt hos Hollænderne. Ved Dronningens Ind
flydelse, fortæller den samme Forfatter, blev Prindsens Civilliste
for det Tilfælde, at han skulde overleve Dronningen, saa anseeligen forøget, at den kom til at udgiøre det dobbelte Beløb
af hvad der var tillagt nogen engelsk Dronning for hendes
Enkestand. Et saadant Tilfælde kunde dog ikke formodes at
ville indtræffe; Prindsen var adskillige Aar ældre end Dron
ningen og leed desuden af asthmatiske Anfald, der flere Gange
bragte ham Graven nær. Han døde omsider d. 28. October
1708. Alle Forfattere, der have skrevet om hiin Tid, ere enige
i, at med de Feil, man har villet tillægge Dronning Anna, be
sad hun alle de Dyder, der betinge et Ægteskabs Lykke. Som
hun hele sit Liv igiennem havde været den bedste Hustrue,
saa overlod hun aldrig Andre at drage Omsorg for sin Ægte
mand i hans Sygdomme; hun deelle altid Leie med ham og
vaagede ofte halve Nætter ved hans Seng. Hun var ved hver
Ledighed opmærksom paa, hvad der kunde give ham Lindring

’) 1. Brincks Levnet i Historisk Archiv, 1872, 1, S. 23.

376

og var saa rørt ved hans Smerter, at hun i denne Henseende
kunde betragtes som et Mønster. Saaledes skrev Burnet i sin
Tid, og den samme fordeelagtige Dom udtaler i vore Dage
Lord Stanhope (1870). Om den afdøde Prinds skriver Burnet,
der nøie havde kiendt ham: »Han havde viist sig som en behiertet
Mand i Krigen baade i Danmark og i Irland. Han forstod ganske
vel Mathematiken, og havde reist meget i Tydskland, Italien og
Frankrig. Han vidste mere, end det lod til af hans Samtale,
eftersom han talte slet alle de Sprog, han forstod. Han blan
dede sig meget lidt i Sagerne, selv efterat hans Hustru havde
besteget Thronen; han var fri for enhver Last og var Tonerne
meget hengiven paa Grund af hvad de havde giort for ham.
Det var en Ulykke, at han indlod sig paa at overtage en Stor
admirals Post, thi han forstod sig saa godt som slet ikke paa
Søvæsenet og lod sig lede af Folk, der ikke havde hans gode
Egenskaber, og som med en ringe Forstand forbandt slette
Hensigter. Under hans Styrelse blev der begaaet grove Feil
og disse fulgtes af store Udgifter. Prindsens Rygte leed meget
derved, og det var Grunden til, at man trøstede sig saa let
over hans Død. Anderledes forholdt det sig med Dronningen;
hendes Sorg var ikke forstilt, men gik hende til Hiertet.«
Efter disse Yttringer af et Øienvidne vil man kunne bedømme,
hvad Vægt der kan tillegges den danske Bojers Ord1) om,
at Dronningnn »»mistede en Støtte for sin Autoritet i Englaud,
og for sin Gloire i Verden«. Prindsens Raadgiver i hans Egen
skab af Storadmiral var Admiral C hu r chili. Prindsen characteriseres forøvrig som værende noget indskrænket (duli); han
roses som Modstander af den catholske Religion. 1 Landet
føltes hans Tab neppe udenfor den huuslige Kreds, og hvad
den samme Hojer taler om2), at Prindsen »opgav sin fortreffeligeAand«, da maa dette Udtryk ikke forstaaes efter Bogstaven.
Hvorvidt det har Noget paa sig, hvad Molbech fortæller efter
en mig ubekiendt Forfatter (han kalder ham Jesse), at Prind
sen snapsede, og at det skulde være efter ham, at Dronningen
optog hvad Molbech ved et euphemistisk Udtryk kalder »denne

*) Hojer, Leben Friedrichs IV., 1, S. 168.
*) Samme Sted.
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fordærvelige Vane«, tør vel ogsaa regnes i de løse Rygters
Kategorie.
Som Prindsen havde staaet sig vel i levende Live med T orierne, saa var det ogsaa i sin Orden, at det af de engelske
Universiteter, hvor dette Parties Grundsætninger i det 18. Aarhundrede havde Overvægten, hædrede hans Minde. Paa det
st. kgl Bibliothek haves en Samling af Sørgeqvad i Anledning
af hans Død: Exeqviæ Cels. Principi Georgio Princ.
Daniæ, ab Oxoniensi Acad. solutæ, Oxonii e TheAtro Sheldoniano1) Efter Hojers Meddelelse skal Prinds
Jørgen være død i Armene paa sin troe Tjener C hr. Siegfried v. Piessen. Denne begav sig til Danmark for at faae
ordnet Dronning Annas Mellemværende med den danske Krone,
hidrørende fra hendes afdøde Mands Livgeding og øvrige Eiendomme i Danmark. Dronningen skal have været meget tilfreds
med den Maade, hvorpaa han havde røgtet det ham betroede
Hverv, og skienket ham sit Portrait besat med Diamanter, anslaaet til en Værdi af 40,000 Rd. Mange andre Gaver, han
erholdt af hende og hendes afdøde Mand, skulle have lagt
Grunden til hans anseelige Formue9). I Danmark var man

!) Denne Bog er i Folio, 64 Blade, smukt udstyret. Forrest er Prinds
Jørgens Statue, han er afbildet i romersk Dragt med Paryk, staaende
paa en Piedestal, den høire Haand hviler han paa en Halvsøile, i den
venstre Haand holder han en Stav; ved den venstre Fod ligger en
Hielm, bag den sees et Dragehoved. Statuen staaer i en Fordybning,
hvis fremspringende Sidestykker saavelsom Loftet ovenover ere prydede
med Sculptur-Arbeider, alle sigtende til Skibsfart og især Søkrig, to
Søslag ere fremstillede: en Hentydning til Prindsens Stilling som Stor
admiral. Samlingen aabnes med et Digt til Dronningen af Universi
tetets Vicecantsler William Lancaster, Colleg. Reg. (Queen’s Coll.)
Præp Den største Deel af Digtene ere i det latinske Sprog; i andre
Sprog ere: et paa Hebraisk af Roger Altham, Reg. Prof. of Hebrew,
et paa Britisk af Will. Fowkes, e Colleg. Jesu, et paa Hebraisk af
Rob. Clavering (Regius Prof of Hebrew, Biskop of Llandoff og tilsidst af Peterborough), et paa Angelsaxisk af W. Elstob, et paa Græsk
af Joh. Robbins, et paa Armenisk af Edw. Lhuyd, et paa Arabisk
af Joh. Wa 11 is, (Landian Prof. of Arabic), et paa Græsk af Ro g. Farbrother, et paa samme Sprog af Edw. Rigby, et paa Koptisk af
David Wilkins. Den hele Digtsamling sluttes medet Qvad til Dron
ningen paa Engelsk af Joseph Trapp, public Lecturer of Poetry.
*) Repholtz, anf. St., S. 85; Brasch, Wemmetofte, III, S.76.
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mindre fornøiet med ham. Vel fik han af den danske Regiering en Gave af 1000 Ducater for sin Uleilighed i Anledning
af Skiftet. Men da Kong Frederik kom til Kundskab om, at
Piessen giorde Paastand paa Rettigheder, der ei tilkom ham,
blev dette ei taget ham vel op. Han forlod Danmark og op
slog sin Bolig i Hamborg og døde der 1723.
I Danmark giorde man meget Væsen af Prinds Jørgens
Død; der blev slaaet en stor Medaille i denne Anledning, hvor
af Exemplarer haves baade i Guld og Sølv1). Den 9. Juni
1709 holdt Universitetet i Kiøbenhavn en Sørgefest over den af
døde Prinds, Christian Reitzer indbød dertil ved et latinsk
Program, Poul Vinding holdt Talen paa Latin2). Som det la
der, vedblev Dronningen af England at staae i venskabelig Forbin
delse med den danske Kongefamilie, selv efter at hendes Ægte
fælle var død. I de danske Kongers chronologiske Samling
paa Rosenborg bevares et kostbart Dronning Louise af Dron
ning Anna skienket Speil af bøhmisk Glas3).
Som nys omtalt, bevares i Geh. Archivet en stor Samling
af Breve fra Prinds Jørgen til K. Christian V. Særskilt be
vares 5 Breve til Kongen fra Aaret 1683 fra Kong Carl II,
Hertugen af York, senere Jacob II, Dronning Katharina,
Prindsesse Maria, senere Wilh elm III’s Dronning, og Prindsesse, senere Dronning Anna, i Anledning af Sidstnævntes
Giftermaal med Prinds Jørgen. Disse Breve ere nedenfor
aftrykte.

1.

Monsieur
La lettre que V: M: ma envoye du 26 May passé m’est
si obligente que je ne puis exprimer a V: M: mes sentiments
la dessus, c’est pourquoy il suffira (sil luy plaist) que je luy
dise en peu de mots que je regarde ce marriage qui se va
faire bientost, comme un des plus Grands bonheurs qui peuvent

*) Hojer, anf. St. I, S. 177; Bussæus, Frederik IV’s Dag-Register,
S. 301.
®) Talen blev udgivet, den er i Folio, smukt trykt, 79 S.
8) Broch, Den danske Kongeslægt belyst ved den chronologiske Samling
paa Rosenborg, Kbh. 1870, S. 78.
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arriver à nos familles, et qu’en moi j’y trouue ma satisfaction
si entière que je me croyray toujours redevable a V: Ma: de
la bonté qu’elle témoigné envers moy en cette occation, c’est
ce dequoy le Baron de Churchill1) que le Roy Mons: et frere
envoy exprès sur cette affaire, assurera V: M: de ma part
plus amplement, pendant que je demeure avec les sentiments
tout a fait conformes a la profession que je fais d’estre
Monsieur
de V: M:
le très affectionne frere
a Windsor ce 12
Cousin et Seruiteur
Juin 1683.
Jacques,
üdenpaa: Au Roy de Danemarke et de Norwege Monsieur mon Frere et
Cousin etc.

2.
Monsieur mon Frere. Le jeune Comte d’Ahlefeldt et
Langueland Vostre Chambellan et Vice-gouverneur d’Holstein
m’a rendu la Lettre de Vostre Majté sur l’accomplissement du
Marriage de mon Frere et Neveu le Prince Georg auec ma
Niece la Princesse Anne; J’en ay eu beaucoup de satisfaction
puisque Je suis fortement persuadé, que les suittes en seront
telles que nous pourrions souhaitter pour l’auantage de nos
Maisons Royales, et pour affermir de plus en plus l’estroitte
amitié que Je desire de cultiver auec Vostre Majte et dont Je
seray bien aise de Vous pouvoir donner des marques frequen
tes et reelles, comme aussy de la sincérité auec laquelle Je suis
Monsieur mon Frere
a Winchester ce
Vostre bon frere
10“e de Septemb. 1683
Charles R.
üdenpaa: Au Roy de Dannemarc et de Norwege Monsieur mon Frere.

*) John Churchill, senere Hertug af Marlborough, har altsaa fra en
gelsk Side, ligesom fra dansk Gotchshalk von Ruchwald bragt For
handlingerne om Prinds Jørgens Ægteskab til et Resultat, v. Buchwald
blev Ridder af Elephanten den 31. December 1680. Chr. V's TageRegister, S. 150.
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3.

Monsieur mon Frere. Comme toutes les marques de
vostre amitié me sont cheres et que J’ay tous jours soubaittee
de voir estreindre le noeud de la bonne intelligence entre ces
couronnes vous pouvés aîsement juger que c’est avec joje que
j’ay escoutee tout ce que le Sieur Goschalc de Buckwaldt Seugr
D’Olpenits Conseiller privé, Chevalier des Ordres et Ambassa
deur Extrre de vostre Maté m’a dit de sa part et que j’ay veve
l’heureuse conclusion d’un mariage qui estoit le Sujet de son
Ambassade et dont nous attendons une Suite <ie prospérités.
Elles me donneront (comme J’espere) souvent lieu de vous fé
liciter et de vous tesmoigner en mesme temps avec combien
d’estime Je suis
Monsieur mon Frere
De Londres ce 7 Octo:
vostre bonne Soeur
1683.
Catherina R.
Udeopaa: Au Roy de Danuemarc Monsieur mon Frere.

4.

Monsieur

Je reconnoitrois mal les Marques obligeantes de la bienveilance que Vostre Ma4® a bien voulu me donner dans sa
lettre du 13me d’Aoust à l’occassion de la nouvelle alliance de
nos maisons Royales, par mon marriage, sans luy témoigner
par la présente le resentiment que j’en ay. J’espere que Vostre
Ma4® me fera la grâce de me continuer la mesme affection puis
que je n’ometteray rien de ce qui poura me conserver cet
avantage et tesmoigner en meme tems avec combien d’estime
et véritable affection je suis & seray toujours
A Whithall ce 9m®
d’Octobre 1683

Monsieur
De Vostre Ma4®
La très affectionne Soeur
Cousine et Servante
Anne.

Udenpaa: Au Roy de Danemark et Norvège Monsieur mon Frere & Cousin.
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5.
Monsieur
Au retour du Sieur Bougwalt que Vostre Ma4® vient d’en
voyer au Roy Monsr. mon Frere, Je ne puis manquer d’asseurer
vre Majté qu’il s’est très bien acquitté de ce qu’Elle luy a or
donné icy envers Moy; et en toute sa Negotiation il s’est
montré digne du choix que vre Majté en a fait. Et Je l’ay
prié de ma part de luy assurer du Respect et de l’Affection
que Je conserue toujours pour vre Maj4é et de la Resolution
que J’ay pris de luy tesmoigner en toutes occasions la passion
qui m’oblige de demeurer toujours
Monsieur
De vostre Majté
Londres ce 9me d’Octobre
le tresaffectionne frere
1683
Cousin et Seruiteur
Jacques.
Udenpaa: Au Roy de Danemarcke et de Norvège Monsieur mon Frere et
Cousin.

6.
Monsieur
Je ne puis pas voire partir le Sr de Bouchwalt Vre Am
bassadeur Extraordinaire, sans tesmoigner a Vre Maté par ces
lignes la satisfaction entière que J’ay du mariage de ma fille
auec le Prince George Monsieur Vre Frere. Le bon naturel
que Je trouve en luy, et sa conduite réglée, me confirment de
plus en plus dans les sentiments avantageux que J’ay conçeu
pour cette nouvelle alliance entre nos deux maisons. Vre Maté
m? fera justice, quand elle ajoutera une creance entière a ce
que Son Ambassadeur luy dira de vive voix en mon nom la
dessus, et particulièrement quand il l’asseurera que Je suis
auec vne parfaite estime
Monsieur
De Vre Maté
La tres-Affectionée Soeur
Londres le 12 de
Cousine et Seruante
8bre 1683.
Marie.
Au Roy de Danmark.
Udenpaa: Au Roi de Danmarck Monsieur Mon Frere et Cousin.
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Fra Rigsarchivet i Stockholm seer Meddeleren sig istand
til at kunne knytte følgende Notitser til hvad ovenfor er for
talt om Prinds Jørgen.
Om Hertugen af Gloucesters Død skriver Hr. Leyoncrona
d. 12. Juli 1700 fra London til Kong Carl XII: »Man erholdt
forleden Løverdag Tidende fra Winsor, at Hertugen af Gloucester havde begyndt at befinde sig ilde Aftenen forud, og at
Upasseligheden, som bestod i en heftig Feber, tiltog med hver
Time. I Søndags var Hs. D. heelt svag, men igaar havde man
Tidender om, at han havde havt nogen Søvn og befandt sig
saaledes noget bedre; dog varede Haabet om hans Helbreds
Restitution ei længe, thi idag tidlig kom Tidende om at Hs. D.
var død i Nat imellem 1 og 2, 11 Aar og 5 D. gammel.
Nogle af Doctorerne holde for, at det var Mæslinger, men at
Naturen ei var stærk nok til at drive dem ud. Deres KK. HH.
lade sig dette Tab paa det fløieste gaa til Hierte, og er samme
for dette Rige meget stort, efterdi ingen Arveprinds findes.
Deres KK. HH. forventes iaften til Staden.«
Den 4. December 1702 skriver Leyencrona: »Underhuset
har besluttet at give Prindsen af Danmark, hvis han skulde
overleve Dronningen, 100,000 Pund om Aaret og hendes Slotte
Kensington og Winchester (Winsor?).«
Den 26. Mai 1703: »Der siges, at Greven af Pembroke
vil tilbringe sin Tid paa Landet, siden Prindsen af Danmark er
bleven Lord High Admiral. Hs. K. H. har antaget til Raadgivere Admiralerne Rook, Churchill og Mitchell, samt M. Hill;
Rook skal anføre den hele engelske Flaade.«
Den 29. Octob. 1708: »Det Anfald, som Prindsen af Dan
mark havde Natten mellem d. 4. og 5. huius af en svær Asthma og Lethargie, gik saavidt over, at han nogle Dage derefter
var istand til at reise med Dronningen til Winsor, men befandt
sig dog fremdeles meget upasselig, idet Sygdommen daglig til
tog saavel i Benene som ellers i Legemet, indtil han forleden
Tirsdag blev angreben i Kensington af Lethargie med en svær
Hoste og Blodstyrtning. Hans Kræfter bleve ogsaa den Dag
saa svækkede, at han ikke kunde tale. Men sidste Onsdag
kom han til sit Maal; man troede ogsaa igaar Morges, at han
var i Bedring, men Kl. 9 faldt han i Dødsangesten og afgik
Kl. 1, Eftermiddag. Hans Sygdom var en Asthma, med hvil-
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ken han i flere Aar var besværet, og som omsider endte i
Vattersot og Léthargie. Saasom Hs. K. H. for sin store Mild
hed var elsket af Alle, saa bliver hans Død ogsaa beklaget af
Alle. Lidt efter hans Død begav Hds. Majestæt sig til St. Ja
mes fra Kensington og befinder sig nu her i stor Affection og
Bedrøvelse.«
Den 12. November 1708: »I Prindsen taber Danmark et
godt Rygstød. Man var af den Mening, at Hr. von Pless’s
Ærinde var at tilbyde Kongen af Danmarks Mægling (i den
spanske Arvefølgekrig?). Om saa var, har ban ei kunnet ud
rette stort. Ved sin Ankomst fandt han Prindsen saa syg, at
han døde kort efter.«
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