
Claus Rønlev
Slægtsforskning

Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min 
personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der 
ikke er ophavsret til titlen.

Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af 
mine flere tusinde artikler og scannede bøger, 
der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev



for

Historie, Topografi, Personal- og 
litteraturhistorie.

Udgivne af

Chr. Bruun,
Bibliothekar ved det store kongelige

Bibliothek,

O. Nielsen,
Dr. phil, Arkivar ved Kjøbenhavns 

Raadstue-Arkiv,

Og

S. Birket Smith,
Universitetsarkivar og Assistent ved Univcrsitetsbibliotheket.

Anden Række. Tredie Bind.

Kjøbenhavn 1873—74.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel).

G. S. Wibes Bogtrykkeri

Danske Samlinger



Indhold.

Side. 
Bidrag til Danmarks Historie under Christian V., samlede af udenlandske 

Arkiver af C. F. Al len. Udgivne af C hr. Bruun. (Fortsættes) . 1
1. Franske Relationer 1670—76. (Fra Archives du Ministère des 

Affaires étrangères i Paris).............................................................. 2
II. Engelske Relationer 1670—76. (Fra State Paper Office i 

London)........................................................................................................................34
III. Hollandske Relationer 1670—77. (Fra Rigsarkivet i Haag) . 58
IV. Svenske Relationer 1671—76. (Fra Rigsarkivet i Stockholm) 308 

Vore bynavnes ældste former, oplyste ved danske mønter. Af Kr.
Erslev......................................................................................................................121

Den af den jyske og fynske adel i året 1627 betalte kornskat. Meddelt
af V. A. Secher............................................................................................... 127

Et Par Bidrag til Skolevæsenets Historie i Slutningen af forrige og Be
gyndelsen af dette Aarhundrede. Ved cand. juris, Arkivassistent 
Georg Kringelbach....................................................................................146

Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622. Meddelte
af Overauditør L. Moltke. (Fortsættelse. Sluttes)........................... 193

Djævelen og Narren i det gamle danske Skuespil. En Undersøgelse af
S. Birket Smith. (Sluttes).........................................................................219

Et engelsk Sørgedigt over Prinds Georg (Jørgen) af Danmark. Meddelt af
Professor G. Stephens.................................................................................... 292

Det Holsteinske Palais i Stormgade i Kjøbenhavn. Af Cand. jur. P. 297 
Brock .................................................................................................................

Udtog af 14 af Kong Christian IV’s hidtil uudgivne Skrivkalendere. 
Meddelte af C. F. Brick a..............................................................................366

Smaastykker.
Et Brev fra Mogens Skeel til Grev Conrad Reventlow. Meddelt af 

Chr. Bruun.......................................................................................................... 190
Tillæg og Rettelser.....................................................................................................393
Alfabetisk Register..................................................................................................... 395



Bidrag til Danmarks Historie under Christian V., sam
lede fra udenlandske Arkiver af C. F. Allen.

Udgivne af Chr. Bruun.

Afdøde Professor Allen foretog sig i Aarene 1845—48 med 

offenlig Understøttelse en Udenlandsrejse, hvis Maal fornemme
lig var, i Arkiverne at søge Bidrag til Danmarks Historie. De 
betydelige Samlinger, han bragte hjem med sig, har han testa
menteret til det store kongelige Bibliothek. En Fortegnelse 
over Bidragene, dog ikke de fra Sverig og Norge, findes trykt 
i »Oversigt over det kgl. danske Vidensk. Selsk. Forhandlinger 
for 1846*, S. 121—24. Det var hans Tanke at udgive dem, 
i det Mindste en større Del af dem, men andre Arbejder op
toge hans Tid og hindrede denne Plan. Han har efterladt et 
Ønske om, at de maatte blive udgivne, og har særlig henledet 
Opmærksomheden paa sin Samling af de Rigsdagsberetninger, 
som svenske Gesandter i Kjøbenhavn have sendt hjem; han 
havde villet overlade dem til Udgivelse i Danske Samlinger, men 
fremhævede Vanskeligheden ved at benytte dem, da Afskrifterne 
mulig ikke ere fejlfrie og ikke ere ganske lette at læse.

Jeg har her gjort Begyndelsen med Udgivelsen af disse 
Bidrag, og jeg har valgt de Bidrag, som behandle Christian V.’s 
Regjeringstid, dels, fordi denne Konges Historie er saa over- 
maade lidet behandlet, dels fordi de ville slutte sig til P. W. 
Beckers Bidrag til Frederik lll/s Historie, dels fordi denne Tid 
særlig interesserer mig og jeg ved andre Studier er kommea 
ind paa denne Periode. Det kunde have været ønskeligt, at 
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commentere Bidragene; men dertil vil ofte fordres temmelig 
vidtgaaende Studier, som let kunde føre tii, at Tiden for Ud
givelsen blev skudt ud paa det Uvisse. Jeg har derfor valgt, 
at udgive Bidragene, som de foreligge; knyttes af og til en 
lille Notits til, er det enten for at orientere hvad de nævnte 
Personer angaar, eller for at give, hvad jeg netop har ved 
Haanden. C. B.

1. 
Franske Relationer 1670—76.

(Fra Archives du Ministère des Affaires étrangères).

1.
Relationer fra René Martel, Marquis des Arcis.

15. Marts 1670. Den nye Konge, Christian 5, er gunstig 
stemt for den katholske Religion. Her er Generallieutenant 
Hans v. Ålefeld, som er en god Katholik. Kongen sætter 
megen Priis paa ham og har i Sinde at optage ham i sit Ge- 
heimeraad. Skeer dette, er der intet Spørgsmaal om, at Kon
gen vil indføre Samvittighedsfrihed for Katholikerne. — Aar- 
sagen til den hæflige Tvist, som er opstaaet i selve Geheime- 
konseillets Forsamlingsværelse mellem Statholder Gabel og Grev 
Frederik v. Alefeld, Statholder i Holsteen, angives at være 
den, at Grev Fr. Alefeld beklager sig over, at Gabel under den 
afdøde Konges Regjering har behandlet ham slet og roed al 
for stor Iver drevet paa Betalingen af en vis Sum Penge, som 
Grev Alefeld skyldte Kongen. Derimod paastaaer tværtimod 
Gabel, at han har viist Alefeld store Tjenester. Thi da Alefeld 
forrige Aar giftede sig i Tydskland, lod han sig gjøre til Greve 
af Keiseren, uden at lade Kongen det vide eller bede om hans 
Samtykke. Herover blev Kongen saa fortørnet, at han vilde 
have frataget ham sin. Post som Statholder i Holsteen. Men 
Gabel formildede Kongens Vrede og udvirkede endog, at Fr. 
Alefeld udnævntes til dansk Greve.

1. April 1670. Den afdøde Konge har i sine Kasser efter
ladt en Skat af balvtredie Million Rigsdaler i rede Penge. 
Dette er den mindste Sum, som angives.

7. Juni 1670. Aarsagen til at Enkedronningen for nogen 
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Tid siden begav sig ud paa Landet til Hørsholm (Ers-Olme) 
var ifølge det almindelige Sagn den, at der var opkcmmet en 
Tvist angaaende hun eller den regjerende Dronning skulde 
have Forrangen. Dette er nu afgjort saaledes, at den regje
rende Dronning altid skal vige for Enkedronningen, og denne 
kommer derfor snart tilbage til Byen.

5. Juli 1670. Efter de Oplysninger, som Overkammerherre 
Schinckel har meddeelt mig i Fortrolighed, seer jeg, at der ikke 
hersker fuldkommen Enighed i Kongen af Danmarks Geheime- 
raad. Han paastaaer, at de Raad, som Ministrene give Kongen, 
ikke ere gavnlige for dennes Interesse med Hensyn til Beva
relsen af dennes Souverænitet. Kongen har ogsaa altfor megen 
Tilbøjelighed for Adelen, som med Tiden vil kunne drage stor 
Fordeel af hans kongelige Godhed. Overkammerherren har 
ogsaa søgt at vække Mistanke hos mig mod Grev Gyldenløve, 
som om denne ikke skulde mene det oprigtigt med Frankrig. 
Sekretær Schumacher, »homme de fortune«, stiger bestandig 
i Anseelse.

2.
Af Le Chevalier Hugues de Terlons Relationer. 

(Deis til Ludvig den XIV, dels til Ministrene Lionne og Pomponne.)

25. Oktober 1670. For efter Deres Majestæts Befaling at gjøre 
Dem Regnskab over det danske Hofs nærværende Forfatning, tillader 
jeg mig at bemærke, at Kongen af Danmark er en ung Fyrste, 
som ganske hengiver sig til Forretningerne, for rigtig at lære 
Statens Forfatning at kjende, drager Omsorg for Hæren og 
Flaaden, er selv tilstæde ved alle Raadslagninger af Vigtighed, 
vil vide alt, hvad der foretages. Hans herskende Lidenskab 
(som det i det Mindste synes) er Jagten, hvortil han hengiver 
sig næsten med for stor Hæftighed. Han elsker Fornøjelser. 
Endnu er der ingen, som kan siges at have en overveiende 
Indflydelse i Konseillet, som bestaaer af Marskalken1), Kants
leren , Vicekongen Gyldenløve, Grev Parsberg, Hr. Chri
stoffer Parsberg, som er Vicekantsler, Hr. Schumacher, 
som er Statssekretær for de indenlandske Sager, og Hr. Bier-

*) Marskalken er Hans Schack, Kantsleren Peter Reetz; Grev Parsberg er 
Envold Parsberg. 

1*
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mann, som har Bestyrelsen af de udenlandske Sager. Hr. 
Gyldenløve staaer for alle Fornøjelserne.

Marskalken er en Smule affældig (un peu cassé), skjøndt 
for Resten en retsindig Mand og dygtig i Krigsvæsenet. Kants
leren er en meget dygtig Mand, men altfor frygtsom og æng
stelig for Alting og meget mistænksom. Vicekantsler Parsberg 
bestyrer ofte Embedets Forretninger; og Grev Alefeld er den 
dygtigste og den, som uden Tvivl kunde have en betydelig 
Indflydelse paa Sagerne, hvis han ikke saa ofte var fraværende. 
Schumacher er særdeles dygtig og meget indviet i sin Herres 
Fortrolighed. Hr. Biermann giver sig ikke af med Andet end 
med at læse sine Depecher og svare derpaa efter de Ordrer, 
han modtager. Hvis ikke Hr. Gabel (Statholderen) selv vilde 
have taget sin Afsked, vilde Kongen hans Herre ikke have 
tvunget ham til at gjøre det. Men han troede rigtigen, at han 
ikke vilde komme til at staae sig saa vel hos Sønnen, som 
han havde gjort hos Faderen, hvilket bevægede ham til i Tide at 
trække sig tilbage. Der er et Rygte i Omløb som om man 
vilde, at han skulde overtage Overskatmester Embedet, og man 
siger selv, at Enkedronningen understøtter ham heri, men da 
jeg kjender ham, troer jeg ikke, at ban tager derimod, da han 
har forbeholdt sig den samme Rang og Værdighed som Stat
holder, som Gyldenløve for Tiden nyder, og da han har For
mue nok til at leve i Ro og nyde den Ære at have tjent sin 
Konge vel, mæglet og iværksat (negotié et fait) dette Riges 
Forandring fra Valgrige til Arverige, samlet en Skat for den af
døde Konge, som den nye Konge har fundet efter sin Faders 
Død, styrket Danmark ved de Forbundstraktater, han har sluttet, 
blandt hvilke den med Deres ^Majestæt er den vigtigste. Der
som den unge Gabel1) havde villet forblive i Frankrig som Ge
sandt, havde det staaet ham frit for, hvilket jeg veed fra en meget 
god Kilde. Under sit Ophold her efter Hidkomsten fra Paris 
har han talt meget hæderligt og fordeelagtigt om Frankrig og 
udtrykt sig med stor Højagtelse om Deres Majestæt. Da han 
nu har taget sin Afsked, vil man snart faae at vide, om Hr.

*) Christopher Gabels Søn Frederik Gabel var dansk Gesandt i Paris fra 
1668.
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Rantzow1) vil komme i hans Sted, som man holder sig for for- 
sikkret om her. Han har besøgt mig og yttrede, at ban øn
skede det. Navnet er bekjendt i Frankrig, da han er en nær 
Slægtning af den afdøde Marskalk Rantzow.

Jeg havde forglemt at sige Deres Majestæt, at Overkammer
herre S chinckel, som har været Kongens Yndling, medens han 
var Kronprinds, og som endnu staaer sig meget godt og er 
Medlem af Konseillet (skjøndt han ikke sætter nogen Priis paa 
at tage nogen betydelig Deel i Sagerne), er en af mine sær
deles Venner og vil sige mig alt, hvad der kommer til hans 
Kundskab, da ban har den Overbeviisning, at hans Herres 
sande Interesse er at være i Venskab og Fortrolighed med 
Deres Majestæt. Og skjøndt Hr. Gyldenløve i Madrid er ble
ven behandlet som Altesse og Grand d'Espagne og skjøndt han 
staaer sig meget godt med Kongen af England, har han dog 
sagt mig, at dersom Deres Majestæt fik en Krig, vilde det være 
ham en Glæde at tjene Dem og det saa meget mere, som Kon
gen hans Herre altid vilde have samme Anskuelse. Skjøndt 
Hr. Alefeld er bleven gjort til Greve af Keiseren, har han dog 
bevidnet stor Høiagtelse og Ærbødighed for Deres Majestæt 
og ønsker at faae en af sine Sønner bosat i Frankrig.

Prindsen og Prindsessen afSachsen2) ere reiste herfra for 
at vende tilbage til Dresden. Hertug Johan Frederik af Han
nover er hos sin Søster Enkedronningen, hvorhen jeg ogsaa 
vil begive mig en af de første Dage, hvis hun ikke kommer 
herhid, for at overlevere hende Deres Majestæts Brev og af
lægge hende min Kondolence. Jeg har viist megen Opmærk
somhed imod Hr Habeus3), der skal gaae til alle de tydske 
Hoffer og residere i Hamborg. Det er en Mand, som man 
maa menagere.

Jeg har skrevet til Hamborgerne i Kongen af Danmarks 
Interesse og venter deres Svar for at give Deres Majestæt Be
retning derom.

*) Otto Rantzau, f. 1632, Greve 1671, d. 1719.
’) Johan Georg, Churprinds af Sachsen, og Anna Sophie, Frederik lll.’s Datter. 
a) Han havde miafornøiet forladt svensk Tjeneste. (Allen.)
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Udtog af et Brev fra Grev Frederik v. Alefeld, Statholder 
i Holsteen, til le Chevalier de Terlon, 25. Oktober 1670, an- 
gaaende de Godser, han havde kjøbt i Frankrig.

Grev Fr. v. Alefeld siger heri, at han har erhvervet sig 
Grevskabet Richecour og Herskabet Mariemont, der før tilhørte 
Grev Linange, og anholder om Bekræftelse paa disse Besid
delser af Kongen af Frankrig som souveræn Overherre over 
Bispedømmet Metz, hvorunder disse Besiddelser vare Lehn. 
Fremdeles beder han om, at den Skattefrihed, som ifølge kei
serlige Breve tilkom disse Godser, men som i den sidste Tid 
var bleven krænket af Bisperne af Metz, maatte blive opretholdt.

Den 1. Nov. 1670. Hr. Gyldenløve, som længe levede i 
Uenighed med sin Kone1), for en Mistanke, han nærede mod 
hende og som bevægede ham til at sende hende tilbage til 
sin Broder, har endelig opnaaet at blive skilt fra hende. Hun 
er meget rig og af en af Landets første Familier. Den afdøde 
Konge vilde af religiøse Grunde aldrig give sit Samtykke til en 
Skilsmisse; men den nærværende har gjort del efter de luther
ske Præsters Raad og tilladt ham at gifte sig igjen med hvem 
han vilde. Gyldenløve har selv yttret sin Glæde derover for 
mig, og jeg ønskede ham til Lykke dermed. Man seer heraf, 
at den nuværende Konge har megen Godhed og Venskab for 
ham; og sandt at sige gjør han dette Hof Ære baade ved sin 
Person og ved den Pragt, han fører.

Af et Brev fra Marskalk Schack til Terlon af 10. Nov. 
gi. St. 1670 seer man, at denne har bavt den Ubehagelighed, 
at hans eneste Søn i Saumur havde indladt sig i en Kjærlig- 
hedsforbindelse med en borgerlig Pige, sin Værts Datter. Mar- 
skalken anraaber om den franske Regjerings Mellemkomst; 
hvis Sønnen skulde have ægtet Pigen, beder han, at Ægte
skabet ved de franske Domstole maatte blive erklæret ugyldigt, 
da han kun var lidt over 18 Aar gammel. Han ønsker, at

*) Maria Grubbe, U F. Gyldenløves anden Hustru. 
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Sønnen foreløbig maa blive sat i Forvaring i Bastillen. En 
Slægtning af Marskalken, en Oberst Scback, kom til Saumur 
for at bringe den unge Schack hjem; men denne tog sin Til
flugt til Cordeliers Klosteret i Saumur. Ved den franske Re
gjerings Foranstaltning blev Sønnen endelig hjemsendt til Dan
mark og Pigen sat i Fængsel.

27. Decemb. 1670. Med Hr. Sekretær Schumacher har 
jeg sluttet en nøie Forbindelse, da jeg vel seer, at han leder 
alle Sager og staaer paa en meget god Fod med Gyldenløve.

3. Jan. 1671. Baade Gyldenløve, der lever i bedste For- 
staaelse med mig, og Sekretær Schumacher har i Fortrolighed 
sagt mig, at Kongen har i Sinde at gjøre en Forandring i sin 
Stat ved at indføre Grever og Baroner, for at dele Adelen. 
Jeg troer, at Gyldenløve vil blive gjort til Hertug.

31. Jan. 1671. Overkammerherre Schinckel har mistet 
Kongens Naade. Dette er kommet af, at han hemmelig for 
Kongen fremførte nogle Beskyldninger mod Sekretær Schu
macher, hvem han havde svoret Broderskab, en Skik, som 
bruges i dette Land, naar man indgaaer evigt Venskab. Kon
gen hørte paa Anklagen uden at sige Noget, men næste Dag 
lod han begge komme for sig og ved at høre deres Forkla
ringer kom han til den Slutning, at Schinckel af Misundelse 
havde ladet sig forlede til at sværte Schumacher, der var uskyl
dig, og som tjener Kongen med Ære og Troskab. Samme 
Aften sendte Kongen en af sine Gardekapitainef til Over
kammerherre Schinckel for at sige ham, at han ikke mere 
maatte komme til Holfet, men skulde begive sig til sit Amt
mandskab indtil videre Ordre1). Kongen har handlet meget 
rigtigt og klogt i dette Tilfælde, ikke blot med Hensyn til 
Overkammerherren, men for Exemplets Skyld; thi denne Kon
gens Fasthed vil gjøre, at den danske Adel, som undertiden 
taler mere end den er at frygte, forandrer Tone og ikke vover 
at sige noget imod dem, der ere velsindede mod Kongen og

*) Morten Schinkel, Amtmand over Koldinghus Amt, gift med Anna Cha- 
risius, en Datter af Peter Charisius. 
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tjene ham tro. Denne Bortfjærnelse af Schinckel vil gjøre 
Resten klog. Da jeg næste Gang havde den Ære at tale med 
Kongen, priste jeg den Retfærdighedsfølelse, der havde ledet 
ham til at handle, som han havde handlet mod en Person, 
som han eengang havde hædret med sit Venskab, hvilket Ex- 
empel vilde holde Resten i deres Pligt. løvrigt tilføiede jeg, 
da jeg altid har levet fortroligt med Schinckel og hans Familie, 
at jeg beklagede hans (Jlykke og troede, at det kun kom af 
Uforsigtighed og Mangel paa Overlæg. Maaskee kan jeg blive 
ham nyttig. Jeg har raadet ham til at indgive Begjæring om 
Afsked fra Overkammerherreposten; det vilde have været godt, 
om han havde gjort det før. Thi denne Post skal være be
stemt for Gyldenløve; og denne tilligemed Schumacher have i 
nogen Tid styret Alting, hvorfor jeg ogsaa har sluttet et nøie 
Venskab med Begge. Gyldenløve var i Morges hos mig og 
takkede mig for den Maade, hvorpaa jeg havde yltret mig til 
Kongen angaaende Schinekels Unaade. Han bemærkede blandt 
Andet, at ikke alle Folk her vare meget for den souveræne 
Regjering, og at det, som Kongen havde gjort mod Over
kammerherren, vilde holde Resten i Frygt.

7. Marts 1671. Jeg har ført Gyldenløve til Fru Schin
ckel, og ban har lovet at tjene hende i hvad han kan hos 
Kongen, hvilket ikke vil være vanskeligt, da Kongen har elsket 
hende, før hun blev gift (avant son mariage), og hun er en af 
de elskværdigste Damer ved Hoffet. Schumacher har lovet det 
Samme, og Enkedronningen, hos hvem hun fra sin Ungdom af 
har været Æresdame, understøtter hende kraftigt, saa at Schin- 
ckels Sager nu tegne sig bedre.

18. August 1671. Kongen af Danmark og hans Ministre 
have sagt mig, at man vil sende Hr. Petkum som Gesandt 
til Sverrig, indtil man sender en stadig residerende Gesandt 
dertil. Ved sin Tilbagekomst skal Petkum være Præsident i 
Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst. De kjender ham fra 
Paris, han er en dygtig Forretningsmand, men en Smule fri i 
sin Tale og meget snaksom (un grand parleur). Han kjender 
Hr. Pomponne, og da han har megen Agtelse for ham, vil han, 
som han ogsaa har forsikkret mig, vise megen Opmærksomhed 
mod hans Raad. Hovedgjenslanden for hans Sendelse er at 
give en Forklaring over den Traktat, der er sluttet med Her
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tugen af Gottorp, og at vedligeholde den gode Forstaaelse, 
da det nu er længe siden, at der har været nogen dansk Ge
sandt i Stokholm.

10. Oktob. 1671. Jeg tillader mig at underrette Deres 
Majestæt om, at jeg endelig har opnaaet Tilladelse til fri Ud
øvelse af den katholske Religion her i Kjøbenhavn1). Det 
derom udstædte Patent indeholder Tilladelse til at bygge et 
Huus og en Kirke med en Kirkegaard i Rigets Hovedstad med 
Frihed for mig og de følgende franske Gesandter at holde 
Gudstjeneste der, ved hvilket Privilegium altsaa Frederik 3dies 
og hans Forgjængeres Forbud er hævet. Dersom jeg har væ
ret saa uheldig ikke at have tjent Deres Majestæt saa godt, 
som jeg ønskede, i den lange Tid, Deres Majestæt har vær- 
diget at bruge mig, saa har jeg i det Mindste den Tilfreds
stillelse at vide, at det vil være Deres Majestæt behageligt, at 
det engang siges i Historien, at det var under Deres Maje
stæts Regjering, at jeg har erhvervet Tilladelse til at bygge to 
Kirker, den ene i Altona2) og den anden i denne Bye, hvilket 
ikke har været at opnaae siden Luthers Oprør imod Kirken. 
Paa disse Steder vil man herefter anraabe Gud om Held og 
Fremgang for Deres Majestæts Planer.

12. April 1672. Et ubehageligt Tilfælde er indtruffet for 
mig. Den ældste af de Jesuiter-Fædre, som jeg har hos mig, 
Henric Kirquer3), en from og lærd Mand, har uden mit 
Vidende ladet trykke en religiøs Bog her paa Tydsk. Dette 
har vakt en stor Larm her; Bispen i denne By har klaget til 
Kongen og Ministrene og forlangt, at Bogen skulde brændes;

1) Interessante Aktstykker om denne Sag skulle senere blive meddelte i 
Danske Samlinger.
Den kongelige Bevilling om den romerske Religions frie Øvelse i Al
tona af 16. Mai i 658 er trykt i Holbergs Danmarks Historie, Ill, S. 186 

• (Levins (Jdg.).
3) Henrich Kircher, født 1608 i Neuss, indtraadte 21 Aar gammel i Je- 

suiter-Ordenen; han skulde gaa til Indien som Missionær, og var kom
men til Spanien, da der indtraadte Forhindringer: han kom da til Kjø
benhavn og arbejdede her for Katholicismen. Han døde 1676 i Neuss. 
Det Skrift, som her sigtes til, har Titel: Nord-Stern führer zur Seelig- 
keit; det blev senere optrykt i Cölln 1691 og 1712. Sml. Pontoppi- 
dan, Ann Eccl. Dan., IV, S. 578.
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men jeg haaber, at Sagen ved mine Forestillinger vil falde hen. 
Paa Titelbladet læser man Navnene Danmark og Sverrig, og 
ovenover er afbildet en Stjerne, hvilket betyder, efter som man 
her forklarer det, at disse Lande sidde i Mørke og trænge til 
at oplyses af Stjerner. Men hvad det værste er og hvad der 
især har bragt Præsteskabet i Harnisk, er et Sted, hvor det 
hedder, at naar visse Folk sige, at Katholikerne kun nyde Nad
veren under een Skikkelse, hvad vilde de da svare, naar man 
sagde dem, at de slet ingen Nadver nød. Thi deres Præster 
have ingen Ret til at uddele Nadveren, eftersom hverken Bis
perne eller Kongen kan udnævne Præster. Dette Sidste støder 
an mod Kongens Souverænitet, da Kongen af Danmark lige
som de andre protestantiske Fyrster betragter sig paa een Gang 
som øverste Biskop og som Konge, og De veed, at man i disse 
Lande er meget delikat i dette Kapittel.

9. Decemb. 1673. For faa Dage siden gav Kongen selv 
i sit Kabinet Griffenfeld Elephantordenen, uagtet det i Regle
mentet er bestemt, at denne Orden kun maa gives til Fyrster 
og Prindser. Kongen har tillige gjort ham til Rigskantsler, 
hvilket Embede er blevet gjenoprettet for ham, med Løfte om 
at efterfølge Reetz som kongelig Kantsler, den samme Reetz, 
som De kjender og har seet her, en af de dygtigste Mænd i 
Landet. Den næste Dag gik jeg til Slottet og yttrede for 
Kongen, hvor behagelig jeg var bleven overrasket ved at er
fare den Retfærdighed, han havde viist Hr. Griffenfelds For
tjenester; og at den Sympathie, som jeg bemærkede mellem 
Hs. Majestæts og Kongen min Herres Maade at bedømme For
tjenester paa, var mig et Pant for den vedvarende gode For- 
staaelse mellem Rigerne, og at alle hans oprigtige Tjenere 
vilde glæde sig over den Naade, han havde viist Griffenfeld. 
Denne takkede mig siden for det, jeg havde sagt til Kongen, 
da det er ham behageligt, at de, som have Adgang til Kongen, 
sige, at man bifalder og roser hvad han har gjort imod Griffen- 
feldt. Der ere Mange, som ere bievne meget overraskede 
derover, og selv adskillige, som ønske, at det ikke var skeet. 
Men jeg kan forsikkre, at Griffenfeld meget nødigen har mod
taget denne Velgjerning, som er uden Exempel hos en Per
son af hans Stand, og endog bad Kongen ikke at nøde ham 
til at modtage en Orden, som ikkun Prindser af det danske
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Kongehuus bare. Men Kongen vilde ikke høre nogen Mod
sigelse og paahængte ham selv Ordenen i Nærværelse af Grev 
Alefeld, som alene befandt sig hos ham. Da jeg meget ofte 
forsikkrer Griffenfeld om den Agtelse, Hs. Maj. Kongen af 
Frankrig nærer for ham, og at jeg i næste Depeche vilde om
tale den Naade, Kongen af Danmark har viist ham, vilde De 
maaskee i Deres Svar lade en Yttring herom indflyde; det vil 
blive vel optaget.

En Billet fra Griffenfeld til Terlon April 1675.
Je crois de pouvoir dire d’avoir négligé aujourdbuy le bon 

Dieu pour le bon Dieu, d’autant que j’ay dérobé quelques mo
ments de ma dévotion pour travailler à la satisfaction de Mr. 
l’Ambassadeur de Suède, qui n’a pour but qu’un oeuvre si 
salutaire, qu’est la paix de la Chrétienté et une bonne intelli
gence entre les deux couronnes. Je vous souhaite la bonne 
feste et suis votre très acquis serviteur

Griffenfeld.
Mr. Schroder vous dira le reste.

Griffenfeld til Terlon 23. Mai 1675.
Je degageray la parole que votre Exc. a donnée a Mr. 

l’Ambassadeur de Suède, et mettray encore plus de sucre sur 
ces deux articles1), quoyqu’a dire la vérité, je suis quasi au 
bout de mon Latin, ne sachant plus que dire: toutes choses 
augmentent mes soupsons. Les commissaires m’ont fait rap
port, que Mr. le comte Brahe avoit dit dans la conférence, 
qu’il avoit plustost ordre à ceder des provinces entiers qu’à 
signer un article comme cela. Tout beau, tout beau; si j’a- 
vois crû luy faire plaisir en cela, j’aurois plutôt luy demandé

Af de to Artikler, hvortil her sigtes, i den Traktat, som i Foraaret 1675 
forhandledes mellem Danmark og Sverrig under Frankrigs Medvirkning 
(Griffenfeld, Niels Brahe, le Chevalier Terlon), handlede den ene om 
en Forsikkring for Hertugen af Gottorp og Bekræftelse af Freden 16<»0, 
som Sverrig udtrykkelig forlangte; ved den anden forbeholdt Danmark 
sig Ret til at slutte en særlig Traktat med Frankrig. (Allen.)
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quelque bagatelle de province que ce compliment, qui luy 
semble si dangereux et de si grande consequence. Et de 
grace quelle province estce qu’on nous veut rendre par un 
exces de générosité. Il ne faut pas doubter, que la France et 
la Svede ne nous obligent plus par des réalités que par des 
compliments. Mais il me semble, que je ne puis obtenir ni 
l’un ni l’autre, récris ceci en manteau revenant de l’église, 
où j’ay fait ma devotion. Mr. Schroder communiquera à votre 
Exc. ce que les commissaires donneront par écrit aujourdhuy 
à Mr. l’ambassadeur de Svède. Je suis de votre Exc.

le très acquis serviteur
23. May 1675. Griffenfeld.

Foruden Voldgiftssagen mellem Danmark og Holland, i den 
første Deel af Terlons Gesandtskab inden Krigen med Holland 
1672 udbrød, var Hovedgjenstanden for Terlons Virksomhed, 
indtil han forlod Kjøbenhavn kort efter Griffenfelds Fald, at mod- 
arbeide Keiserens, Brandenborgs og Frankrigs øvrige Fjenders 
Bestræbelser for at drage Danmark ind i deres Interesse, og 
at bevirke, at Danmark forholdt sig neutral, selv om Sverrig 
tog Deel i Krigen til Fordeel for Frankrig, uden hvilket Sver- 
rigs Hjælp ingen Nytte kunde være til for Frankrig. Der arbei- 
dedes i den Anledning i Foraaret 1675 paa en Traktat mellem 
Danmark og Sverrig ved den svenske Ambass. Niels Brahe, 
Terlon og Griffenfeld. I den Anledning befaler Ludvig den 14. 
Terlon at sige til Griffenfeld 27. Mai 1675, at Kongen betrag
tede Fuldførelsen af denne Sag som hans Værk, og at han 
derved vilde erhverve sig en ny Fortjeneste hos hans Majestæt 
foruden den Agtelse og Velvillie, han allerede nærede for ham.

Memoire af Terlon til den svenske Ambassadør i Kjøben
havn Niels Brahe, 1. Juni 1675. (Forkortet.)

Anseende det for nyttigt for den fælles Interesse, at De
res Excellence under Sagernes nærværende Stilling snarest 
muligt kunde afslutte Traktaten, har jeg i Dag været hos Grev 
Griffenfeld for at bevæge ham til at gjøre de Modifikationer, 
som ere nødvendige, for at Traktaten kan komrre til den for-
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ønskede Afslutning. Denne Minister erklærede, at De i Dag 
gjennem Kommissærerne vilde faae Svar meddeelt paa de om
tvistede Punkter; men han yttrede tillige sin store Overraskelse 
over, at Deres Excellence ikke har villet antage Udkastet, saa- 
ledes som det var meddeelt og som man havde forsøgt at for
milde saa meget, som man kunde. Denne Langsomhed med 
at afslutte en Traktat, som intet Ufordeelagtigt indeholdt for 
Sverrig, men tværtimod var meget gunstig for dets Interesser, 
maatte under Sagernes nærværende Stilling vække stor Mis
tanke hos Danmark, hvilken Mistanke bestyrkedes derved, at 
Marskalk Wrangel nærmede sig Elben med sin Hær, hvorfor 
man maatte træffe Forholdsregler for ikke at blive overrumplet. 
Han vilde ikke tro, hvad jeg sagde om, at Sverrig slet ikke 
havde den Hensigt. Man ‘var her, sagde han, af en anden 
Mening og Kongen hans Herre derfor nødt til at gjøre store 
Udgifter for at danne et stort Armeekorps i Holsteen til at 
dække hans Stater. Anden Hensigt havde disse Tropper ikke, 
og hvis Deres Excellence havde undertegnet Traktaten, havde 
Danmark kunnet undgaae disse Bekostninger. Jeg har troet 
at burde underrette Deres Excellence om dette, og beder Dem 
vel al overveie, om ikke Forholdenes nærværende Beskaffenhed 
byder at forsøge at finde et Middel til at slutte Traktaten, da 
vore Fjenders Ministre, som ere her tilstæde i stort Antal, an
vende de største Anstrængelser for at bevæge delte Hof til at 
erklære .sig for dem, og naar Underhandlingen forlænges, kunde 
der let indtræffe et eller andet Tilfælde, som kastede det i Ar
mene paa vore Fjender, selv imod dets Ønske.

Kbhvn. 1. Juni 1675. le Chevalier Terlon.

Memoire af le Chevalier Terlon til Kongen af Danmark, 
11. Juni 1675. (Forkortet.)

Hans allerchristeIigste Majestæt ønsker bestandig at bevare 
en ubrødelig Forbindelse med Danmark og ikke indgaae nogen 
Traktat eller Forbindtlighed, som kan stride herimod.

Danmark er af alle Partier, som deeltage i nærværende 
Krig, antaget for Mægler1), og kan altsaa ikke, hvis det vil

) Imod denne Mægling havde ellers Ludvig den 14de i Krigens første
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bevare den Rolle al tilvejebringe Fred i Christenheden, slutte 
sig enten til det eae eller andet Parti. For at understøtte 
Danmark i dets hæderlige Bestræbelser for Fredens Gjenopret- 
telse og for at lette Byrden af de Udgifter, som det maa bære, 
deels for at sikkre sine egne Interesser, deels for at skaffe sig 
større Anseelse under Mæglingen: vil hans allerchristeligste 
Majestæt udbetale det i Løbet af de tre Aar, som det vil an
vende paa Mæglingen, en Sum af 600,000 Rdlr., nemlig 200,000 
Rdlr. om Aaret, at betale i halvaarlige Terminer med 100,000 
Rdlr.1) Hvis Freden skulde blive sluttet i Aar (hvilket Gud give!), 
skal Danmark dog modtage hele den fastsatte Sum udbetalt, 
og hvis ulykkeligviis Freden efter de 3 Aars Forløb ikke skulde 
være sluttet, da staaer det Danmark frit for at vedblive i sin 
Rolle som Fredsmægler eller at tage virksom Deel i Krigen, 
i hvilket sidste Tilfælde Hs. allerchristeligste Majestæt vil give 
det Midler og Magt til at gjøre det med Ære.

Dersom Kongen af Danmarks velmeente og oprigtige Be
stræbelser for ved sin Mægling at tilveiebringe Fred, skulde 
foranledige Nogensomhelst til Angreb eller Forurettelser, da vil 
hans allerchristeligste Majestæt give ham al den Garantie, som 
han kan forlange, og forsikkre ham, at han samvittighedsfuldt 
skal holde den med den Redelighed, som han altid viser i sine 
Handlinger, idet han bestandig seer mere paa sin Ære end sin 
Interesse.

Ogsaa vil hans allerchristeligste Maj. gjøre Alt, hvad der 
beroer .paa ham for enten under Freden eller efter den at 
bringe den Voldgiftssag, som er ham overdragen af Kongen af 
Danmark og Generalstaterne, til en ønskelig Ende, i hvilken 
Sag han allerede over eet af Punkterne har givet sin Kjendelse.

Aaringer havt meget at indvende; nu da Danmark truede med at blive 
Fjende, skillede han Mening. (Allen.)

*) Mundtligt yttrede Terlon for GritTenfeld, at man vel Indsaae, at 200,000 
Rdlr. om Aaret ikke vilde være nogen tilstrækkelig Erstatning for de 
Fordele fra de Allieredes Side, som man i saa Fald maatte opoffre, og 
at man derfor kunde vente at faae dem forhøiede. Senere, roen først 
i September Maaned (Brev af 15de Septemb.), tilbød ban endog det 
Dobbelte, nemlig 400,000 Rdlr. om Aaret, og han bemyndigedes til at 
lilløie som et nyt Motiv »la dissimulation de l’alTaire de Gotlorp« fra 
Frankrigs Side. (Allen.)
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Den franske Statsminister (Pomponne) til le Chevalier Terlon 
15. Juni 1675.

Efter Deres sidste Breve er der endnu ikke indtraadt no
gen Forandring i de Sager, hvorom De underhandler: Bestan
dig de samme Løfter og Forsikkringer om at slutte Traktaten 
og bringe Sagen til Ende med Sverrig. Man faaer nu at see, 
hvad Virkning de Artikler, der ere tilstillede Niels Brahe, ville 
gjøre i Stockholm, og om han ved Kongen af Sverrigs og den 
svenske Kantslers Tilbagekomst faaer Ordre til at under
tegne dem.

Den Maade, hvorpaa Grev Griffenfeld vedbliver at tale til 
Dem, og som stemmer med Hr. Meierkrones1) Yttringer her, 
forbyder mig at fæste Lid til det, hvorom man med saa stor 
Vished taler i Holland, nemlig at Danmark og Holland skulle 
have sluttet Forbund, ja at Ratifikationerne endog allerede skulle 
være udvexlede. Jeg sætter større Lid til Hr. Grev Griffen
felds Forsikkringer til Dem og jeg er overbeviist om, at De vil 
faae den Ære at ende Deres Underhandling til Hans Maje
stæts fuldkomne Tilfredshed.

18. Juni 1675. Det med Traktaten forbundne Forslag til 
Ægteskab med den danske Prindsesse og Kongen af Sverrig 
dreves især af Terlon. Sagen stod imidlertid i Juni ikke fa
stere end at Kongen havde isinde at reise til [lolsteen for at 
holde Mønstring over Tropperne (og overrumple Hertugen af 
Gottorp) uden at give den svenske Ambassadør noget Svar. 
Denne betragtede det som en Fornærmelse mod hans Herre, 
hvis Kongen reisle bort, inden den indledede delikate Sag var 
bragt til Ende, og havde i Sinde i saa Fald strax at begive 
sig tilbage til Sverrig. Han underret ede Terlon herom, som 
begav sig til Griffenfeld og endelig udvirkede, at Kongen op
satte sin Afreise i 3 Dage, i hvilken Tid den svenske Am
bassadør gjorde sit formelige Andragende, erholdt officielt Svar 
og reiste til Nykjøbing paa Falster, hvor Enkedronningen op
holdt sig med sin Datter.

Endnu i de sidste Dage af Juni 1675, umiddelbart før

') Dansk Minister i Paris.
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Kongens og Griffenfelds Afreise til Slesvig og Holsteen, erholdt 
Terlon den Forsikkring af begge, at hverken denne Reise til 
Holsteen eller Hollands Krigserklæring mod Sverrig skulde 
gjøre nogen Forandring i de bestaaende venskabelige Forhold 
mellem Frankrig og Danmark. Senere i Brev af 9de Juli, da 
Hertugen af Gottorps Anhold else*, i Rendsborg var ble ven Ter
lon bekjendt, skrev han et Brev til Griffenfeld, hvori han i en 
meget alvorlig Tone udhævede Modsigelsen mellem den danske 
Regjerings Handlinger og Griffenfelds og Meirkrones Ord, men 
tilføier dog det Haab, at Sagerne ville kunne ordnes uden at 
komme til det Yderste.

Ludvig 14. til le Chevalier Terlon; Versailles 16. Aug. 
1675.

Af deres Breve af 27. og 30. forrige Maaned seer jeg, at 
Kongen af Danmark og Griffenfeld efter Tilbagekomsten fra 
Holsteen udtale sig paa samme Maade til Dem som Gesandten 
Meierkrone har Befaling til at yttre sig til mig. Bestandig for- 
sikkrer han, at det er hatas Herres Hensigt mere og mere at 
befæste den bestaaende venskabelige Forbindelse mellem os, 
og paa samme Tid som han fremfører de Fordringer, der og- 
saa ere bievne Dem skriftlig meddeelte, taler han i temmelig 
almindelige Udtryk om hans Herres Hensigt at bevare en ven
skabelig Forstaaelse med Sverrig. Men hvad man fra alle Kan
ter skriver, strider meget mod disse Forsikkringer. I Tydsk- 
land og Holland tvivler man slet ikke om, at Kongen af Dan
mark er lige i Begreb med at erklære Sverrig Krig.

Det er i den Grad vigtigt at bringe ham derfra, hvis det 
er muligt, at jeg, som De seer, i min sidste Fuldmagt til Dem 
Intet bar undladt, som kunde tjene dertil. Dersom disse Til
bud1) ikke ere tilstrækkelige til at bevæge Kongen af Danmark 
til det, som jeg ønsker — Neutralitet i denne Krig —, maa 
jeg antage, at han aldrig har villet underhandle for Alvor og 
at han bestandig har ventet paa, hvorledes Sagernes Gang vilde

*) Se derom ovenanførte Memoire af Terlon til Kongen af Danmark 11. 
Juni 1675.
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blive, for med størst Sikkerhed at kunne erklære sig imod os. 
For ikke at undlade Noget, der kan bidrage til at afholde ham 
fra et saadant Skridt, bør De foruden de Tilbud, jeg allerede 
har ladet Dem gjøre, ogsaa benytte Dem af Kongen af Sverrigs 
Giftermaal med den danske Prindsesse og Forglemmelse (la 
dissimulation) af Affæren med Gottorp. Jeg har paalagt Feu- 
quières i Stokholm, at søge at bevæge det svenske Hof til ikke 
at vise nogen Fortørnelse over denne Begivenhed og at und- 
gaae en Krig i Norden, medens man har en saa betydelig at 
udholde i Tydskland. Deres Sag er det at tilskynde det danske 
Hof til at forblive neutral, hvorved Kongen af DanAark kan 
bevare sin Rolle som Mægler og erholde en betydelig Indfly
delse paa Gjenoprettelsen af den almindelige Fred og nyde de 
Subsidier, som jeg har tilladt Dem al tilbyde ham.

at jeg op- 
kan De til-

23. AugustLudvig 14. til le Chevalier Terlon, Versailles 
1675.

Da Ingen mere end Griffenfeld kan bidrage til 
naaer det, som jeg ønsker af Kongen af Danmark, 
kjendegive ham, at jeg vilde føle mig ham særdeles takskyldig,
dersom han vedligeholdt sin Herres hidtilværende Neutralitet, 
og De kan lade ham haabe Beviser paa min Velvillie, der staae 
i Forhold til den Tilfredshed, jeg vil føle. Jeg vil betroe Dem 
et saadant, der, som jeg har erfaret, vil gjøre et stærkt Ind
tryk paa ham, og som De vil kunne benytte Dem af til min 
Tjenestes Bedste. Man forsikkrer mig, at der er Intet, som 
han vil sætte større Priis paa, end at kunne ægte min Kou- 
sine de la Tremouille, som er bleven opfødt (est nourriej 
hos Dronningen af Danmark, at han endog underhaanden har 
gjort nogle Forslag i den Retning, men som have mødt megen 
Vanskelighed. Hvis Sagen forholder sig saaledes, som man 
har sagt mig, hvilket De selv bedst vil kunne udforske: saa 
kan De, efter først at have udfundet, i hvilken Grad Sagen er 
ham magtpaaliggende, paa en fiin Maade give ham at forstaae, 
at jeg paa Grund af den Agtelse, jeg har for ham, og den 
Tilfredshed, hans Forhold vil give mig Anledning til, vilde bi
drage til det heldige Udfald af en Sag, der baade med Hen
syn til Personen og til Forbindelsen vilde være ham ligesaa 

Danske Samlinger 2den Række III. g
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behagelig som fordeelagtig. Jeg har antydet denne Sag for 
Meierkrone, men kun i almindelige Udtryk og uden at nævne 
Personen. Det vil nu beroe paa Dem, at gjøre en videre Brug 
af denne Sag, hvis den er grundet, og da De afhandler den 
hemmelig med Grev Griffenfeld, kan De endnu mere benytte 
Dem af denne hans personlige Interesse til at bringe den 
Underhandling, som er i Gang imellem mig og Kongen hans 
Herre, til et heldigt Udfald. Men der behøves megen Fiinhed, 
saameget mere som jeg erfarer, at Dronningen af Danmark og 
min Kousine de la Tremouille ere lidet gunstige for denne Plan.

Ludvig den 14. til le Chevalier Terlon, Fontainebleau den 
29. August 1675.

Jeg vil ikke fæste Lid til den Efterretning, som kommer 
fra Holland, at Kongen af Danmark den 24. denne Maaned 
har erklæret SverrigKrig. Det maa være holdt meget hemme
ligt for Dem, siden jeg af Deres Brev af den 13. denne Maa
ned ikke seer, at De har erfaret noget derom. Den danske 
Flaades Forening med den hollandske og de danske Troppers 
Marsch til Meklenborg give ulig vel en fuldkommen grundet 
Mistanke derom. Hvis Noget skulde kunne forøge den, saa 
maatte det være, at Grev Griffenfeld ikke med den Hurtighed, som 
der var Grund til at vente [,har svaret?]paa det betydelige Tilbud 
af 300,000 Rdlr. Subsidier, som De havde gjort ham som Priis 
for Neutraliteten. Denne Subsidie er saa stor, at Afslaget 
maatte skjule en eller anden Plan. Thi hvad det angaaer, at 
Kongen af Danmark insisterer paa en Sum af 300,000 Rdlr. 
for at udstyre Prindsessen sin Søster, da er dette Forlangende 
saa usædvanligt og overordentligt, at man ikke kan troe, at det 
er blevet gjort i den Hensigt at erholde det opfyldt. Hvis ikke 
Deres Underhandling snart heldigen endes, maa jeg troe, at 
alle de Forsikkringer, som Grev Griffenfeld saa ofte har gjen- 
taget for Dem om Kongens hans Herres gode Villie til at be
vare mit Venskab, kun have tjent til at skjule de Forberedelser, 
han gjorde for at forene sig med mine Fjender. I ethvert 
Tilfælde vil et Brud med mine Forbundsfæller afbryde al ven
skabelig Forstaaelse mellem mig og Kongen af Danmark.

*) Allen har sprunget et Par Ord over.
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Terlon til Ludvig 14., Neumunster 15. September 1675. 
Da Grev Griffenfeld fulgte mig ud fra Kongen, greb jeg 

Leiligheden til at sige ham, at jeg havde Noget at meddele 
ham, som vilde vise, hvilken Høiagtelse Deres Majestæt nærede 
for ham. Et Tegn paa denne Høiagtelse, som Hs. Majestæt 
troede ikke vilde være ham ubehageligt, var, at see ham gift 
med en af Hs. Majestæts Slægtninge. Han mærkede nu, om 
hvem jeg talte. Han bevidnede mig sin Erkjendtlighed og bad 
mig takke Hs. Majestæt. Han tilkjendegav mig, at det paa
tænkte Parti med Prindsesse Luise af Holsten ikke var sluttet, 
og at, om han end aldrig giftede sig, vilde han dog være stolt 
af de forbindtlige Følelser, Hs. Majestæt nærede for ham, og 
at han aldrig vilde være tilfreds, hvis han ikke kunde bringe 
Kongen sin Herres Interesser til at stemme med Deres Ma
jestæts.

Angaaende dette Ægteskab maa jeg sige Deres Majestæt, 
at det er næsten et Aar siden, at jeg, som af mig selv, har talt 
til Mademoiselle de la Tremouille derom, men jeg finder megen 
Utilbøielighed hos hende derfor, skjøndt det er det bedste Parti 
i Riget, og han er velskabt og endnu ung og den hæderligste 
(le plus honnête) og rigeste Mand. Men da hun er stolt, har 
hun, som hun har yttret til mig, Ulyst dertil (dégoût) paa 
Grund af hans Herkomst. Jeg talte til hende derom endnu 
ved hendes Afreise til disse Egne (Holsteen), og i den Tanke, 
at hun vilde forlade Hofiet, bad Griffenfeld mig at spørge hende, 
om hun ønskede nogen Tjeneste af ham, hvilket det vilde være 
ham en Fornøiehe at vise hende. Jeg har aldrig sagt ham, 
hvor ringe Tilbøjelighed hun viste for dette Parti. Men da han 
saae, at jeg ikke mere talte til ham derom, hørte han paa de 
Forslag, som hans Venner gjorde ham om et Giftermaal med 
Prindsesse Luise, hvilket dog endnu ikke er afgjort, i det 
Mindste ikke fra Grev Griffenfelds Side, hvorimod hun i høieste 
Grad ønsker det. Man vil nu faae Udfaldet at see, naar Kon
gen kommer tilbage til Kjøbenhavn. Men jeg veed, at han 
tusinde Gange vilde foretrække det franske Parti for det tydske, 
som vil forvolde ham større Uleilighed (qui luy donnera plus 
d’afiaires) end han ønsker.

Jeg veed ikke, om ikke Mademoiselle de la Tremouille 
har faaet noget at vide om Deres Majestæts Hensigt, da hun 

2*
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nogle Dage før sin Afreise fra Kjøbenhavn har ladet sig for
lyde med, at man havde sagt hende, at Deres Majestæt havde 
skrevet noget til mig om denne Sag; men, da jeg den Gang 
endnu ikke vidste noget herom, svarede jeg hende, at det ikke 
var sandt.

Griffenfeld sagde mig, at han vilde ønske, at Sverrig vilde 
komme frem med nogle Forslag, da han troede for vist, at det 
ikke vilde forglemme, hvad her foregaar, og for at man for 
Fremtiden med Sikkerhed kunde bevare en god Forstaaelse 
med Sverrig. Dette vilde ogsaa give ham Ledighed til at bringe 
Sagerne til en læmpelig Afgjørelse, hvorhos han gjentog, at 
ihvad der hændtes, vilde han forsøge at bringe Kongens hans 
Herres Interesser i Harmoni med Deres Majestæts, hvilket jeg 
kunde skrive til ham. Jeg svarede ham, at jeg ikke kunde 
meddele dette i Sverrig, da Postforbindelsen var afbrudt. Han 
svarede, at jeg kunde skrive det til Hr. Marquis Feuquiéres 
og sende Brevet til Gouvernøren i Kjøbenhavn. Jeg svarede 
ham, at det var bedre, at den svenske Gesandt selv meddeelte 
dette til Kongen sin Herre. Dette sagde jeg, fordi jeg troede, 
at det ikke var i Deres Majestæts Interesse, at disse to Kroner 
og Danmarks Allierede kom til Enighed, uden at Deres Maje
stæt blev indbefattet deri.

Hvis Sverrig vil vise sig som det skylder sin Ære og In
teresse, kan det gjøre en stor Diversion, især hvis Bayern og 
Hannover med Redelighed opfylder sine Forpligtelser. Jeg 
troede ikke at burde tale med Bitterhed eller Hæftighed om 
det, som Danmark er i Begreb med at gjøre, da jeg saae den 
gode Villie, som man yttrede for Deres Majestæts særlige In
teresser, og hvis det skulde være heldigt i sine Foretagender, 
vil det ikke være ilde at vise sig lemfældig imod det. Men 
for Sverrigs Frelse er det nødvendigt, at England ikke taaler, 
at Hollænderne ere Herrer i Østersøen.

Griffenfeld til Terlon, Damgarten 17. Oktober 1675.
J’ay receu celle que V. Ex. m’a fait l’honneur de m’escrire 

du 7 de ce mois. J’espère qu’elle aura receu celle que je luy ay 
écrit du 4 avec une pour Mr. l’Envoyé de Suède. Mr. Meyercrone 
me mande, qu’il y a une ou deux postes, qu’on n’a rien eu de
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Mr. le Marquis de Feuquières a vostre Cour. Le desordre et 
la guerre sont presque inséperables et cette irrégularité des 
postes en est encore une suite. Les lettres qui tomberont entre 
mes mains, soit qu’elles s’adressent a votre Cour ou qu’elles 
en viennent, trouveront toute la seureté que V. Exce pourra 
souhaiter; et il faut que je me charge d’estre vostre maitre de 
postes durant ces entrefaits, quoyque mes propres lettres ne 
vont pas avec la plus grande seureté du monde; mais j’espère 
que dans peu les choses iront tout autrement. Tout ce que je 
peux dire a V. Exce, (cest) que j’auray le mesme soin de ses 
lettres que des miennes propres. Et ne craignez point ma cu
riosité; à quoy me serviroit il d’ouvrir les lettres qui uont a 
vostre cour ou qui en viennent? Je n’en pourray rien apprendre 
que ce que je sçay déjà, c’est à dire, la grande amitié que la 
France a pour la Suède et la chaleur avec laquelle elle em
brasse ses interets. C’est ce que vous a cousté tant de milli
ons déjà sans que je puisse uoir que l’armement des Suédois 
par mer ou par terre soit plus considerable que le nostre. Il 
n’a pas encore cousté deux cens mille escus a nos alliés. C’est 
de quoy et de beaucoup d’autres choses que nous nous entre
tiendrons avec loisir à nostre retour, qui pourront estregitiles 
à la passion, que nous avons l’un et l’autre de uoir unelpar- 
faite union entre nos maistres. Je la prie en attendant de me 
croire avec toute vérité

Mr. de vostre Exce. etc. 
Griffenfeld.

Pour toutes nouuelles je diray a V. Exce que le Roy a 
forcé le passage de Damgart, qu’on a tenu inaccessible, à 
cause des eaux et marais. Les Suédois se sont retirée sous la 
ville de Stralsund, laissant bonne provision de guerrë^WQK 
bouche derrière eux et quelques pièces d’artillerie.

Je feray sçavoir a V. Exce les suites de cette action et si 
les Suédois uoudront à cette heure hazarder une bataille.

Griffenfeld til Terlon, i Leiren for Wismar, 23. Decemb. 
1675.

Le Roy ayant emporté la citadelle qui commande Wismar 
et chassé de là les Suédois l’espée à la main, donna ordre
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d'abord de donner un assaut general à la ville, ce que les as
siégés ne croyant pas de leur interest d'attendre, ils ont de
mandé grâce et rendu Wismar, dont je manderay à V. Exce les 
particularités par le premier ordinaire ou je le luy diray de 
bouche estant très assuré, que nous ne tairons guere plus long 
séjour icy. Après Dieu toute la gloire est deue à la valeur, 
constance et fermeté du Roy, qui a animé et encouragé toute 
l'armée. Je voudrais avoir esté d'une profession à avoir peu 
me signaler dans cette occasion; mais par mon malheur fia 
plume m'est tombée en partage. Il faut que je me contente 
d’écrire les belles actions des autres, or certes les deux Ducs 
de Ploen ont fait uoir, luy sa conduite, Vautre son courage; 
mais je diray encor à V. Exce, que le Roy doit tout cet 
avantage après Dieu à soy mesme. Il me tarde de la uoir 
pour luy dire bien de choses et l’assurer que je suis 

etc.
Griffenfeld.

Le paquet que V. Exco m'a envoyé pour Mr. le Marquis 
de Feuquières, luy sera adressé comme il faut.

Terlon til Ludvig 14., Hamborg 3. Januar 1676.
En af mine og Hr. Griffenfelds Venner, som er kommen 

hertil for at begive sig til Kjøbenhavn, har sagt mig, at jeg 
vilde finde denne Minister meget tilbøielig til Fred, og at han 
hverken var fornøiet med sine Allierede eller sine Generaler. 
Denne Ven har ogsaa sagt mig, at Gyldenløve har skrevet, at 
de Svenske vare stærke paa den norske Grændse og at det 
vilde,/&*re nødvendigt at gjøre en Diversion i Skaane. Jeg 
troer imidlertid ikke, at denne Provinds har meget at frygte, 
hvis ikke Hollænderne havde en saa betydelig Flaade i Øster
søen.

Jeg maa sige, at Sverrigs Adfærd er ubegribelig, idet det 
har indladt sig i en Krig og ikke sat sig i bedre Stand til at 
føre den ved at bringe en god Hær paa Benene og sætte Slæ
derne i de tydske Provindser i Forsvarsstand. Alle Folk undre 
sig derover, da Penge fra vor Side ikke have manglet.
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Terlon til Ludvig 14., Kjøbenhavn 8. Febr. 1676.
Ved mit Besøg hos Griffenfeld yttrede denne efter at ad

skillige andre Sager vare forhandlede, at det var hans Herres 
Hensigt saavidt muligt at bevare et venskabeligt Forhold med 
Deres Majestæt, og at han derfor i alle sine Forbindelser med 
sine Allierede bestandig havde vægret sig ved at indgaae nogen 
Forpligtelse, der kunde være til Deres Majestæts Skade. Han 
kunde forsikkre mig, at de Allierede i Gadebusch stærkt havde 
trængt paa, at Danmark skulde bryde med Frankrig, som havde 
erklæret det tydske Rige Krig, og gjøre dette paa en opsigt
vækkende Maade. Men Kongen hans Herre havde vægret sig 
derved, da det bestandig var hans Hensigt engang at kunne 
træde i Forbund med Deres Majestæt, og han haabede, at De 
vilde betragte de Fordele, som Danmark havde vundet som et 
Middel til engang at befordre Deres Majestæts Interesser bedre 
end Sverrig havde gjort, uagtet de store Summer det havde 
modtaget. Han vidste vel, at Sverrig ikke ønskede den gode 
Forstaaelse, som bestod mellem Deres Majestæt og Kongen 
hans Herre, og søgte at afbryde den. Men han vilde i Fortro
lighed sige mig, at han ikke indsaae, hvad Fordeel Deres Ma
jestæt kunde have af et Brud med Danmark, da Sverrig var 
afskaaren fra al Forbindelse med Frankrig, og at Kongen hans 
Herre, naar den Deklaration udkom, som Sverrig forlangte, 
kunde see sig foranlediget til, saafremt Krigen vedvarede, at 
lade et Troppekorps paa 12,000 Mand støde til de Allierede, 
hvilket bestandig har været deres Plan. Han talte, sagde han, 
med saa megen Aabenhed til mig herom, netop fordi det vilde 
smerte ham, om det maatte skee. Han havde altid ønsket, at 
Sagerne ikke maatte være komne paa det Punkt, hvßr de nu 
ere, og hvis Grev Niels Brahe havde fulgt de Raad, som jeg 
havde givet ham, vilde Sagerne ikke staae saaledes nu, hverken 
med Hensyn til Hertugen af Gottorp eller til Sverrig. Men 
hans Hovmod var saa stort, og Sverrig troede ved sit blotte 
Navn og ved en meget maadelig Hær i Tydskland at kunne holde al 
Verden i Frygt. Hvor utilstrækkelig denne Hær var, havde viist 
sig i Slaget mod Kurfyrsten af Brandenborg, uden hvilket Slag 
han aabenhjærtigen tilstod mig, at Hertugen af Gottorps Sager 
ikke vilde være i den Forfatning, hvori de nu ere, og Kongen 
hans Herre ikke havde taget virksom Deel i Krigen. Men Om
stændighederne vare saa gunstige, at Kongen hans Herre vilde
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have været at dadle, hvis han ikke havde benyttet sig af dem 
for at vise Sverrig, at det var ilde underrettet om Danmarks 
Forfatning, og eengang for alle sætte sig ud over det Formyn
derskab, det tiltog sig med Hensyn til Gottorp, idet det ved 
den ringeste Ledighed traadte op imod Kongen hans Herre 
paa en lidet forbindtlig Maade; ogsaa havde man Grund til 
at besvære sig over de Forurettelser, man ustraffet maatte taale 
med Hensyn til Sundfarten, og den Maade danske Undersaatter 
behandledes paa i Sverrig. Men Kongen hans Herre havde nu 
viist, at man for Fremtiden maatte handle ganske anderledes 
med ham, og, hvis han ikke af Hensyn til de Allieredes Inte
resser var bleven staaende i Pommern, vilde han med den fore
nede danske og hollandske Flaade have angrebet Skaane med alle 
sine Kræfter. Indtagelsen af Wismar var vel ærefuld men ikke 
saa nyttig, selv om han beholdt Staden, som Besiddelsen af et 
Punkt i Skaane. Ved at lade 4000 Mand forene sig med Kur
fyrsten af Brandenborg og de Keiserlige havde han kunnet give 
de Svenske nok at bestille i Tydskland.

Jeg bemærkede hertil, at det var let at begynde en Krig, 
men man vidste ikke, hvor den vilde ende, og hvis Kongen 
hans. Herre ikke havde været saa heldig at indtage Wismar, 
saa vilde hans Deeltagelse i Krigen have været lidet hæderfuld; 
det maatte han vide bedre end jeg, da han havde været tilstæde 
ved Beleiringen. Han svarede hertil, at alene Kongens Stand
haftighed havde bragt denne Sag til en heldig Ende; Officererne 
kunde han ikke rose, hvilket ogsaa havde nødt Kongen hans 
Herre til at tage Hertugen af Plöen i sin Tjeneste og gjøre 
ham til Generalkaptain og Geheimeraad med Sæde i Kon- 
seillet. y

Den følgende Dag talte jeg med Hans Majestæt Kongen. 
Han yttrede sig om Sagerne paa selv samme Maade som Grif
fenfeld. Da han saae Sverrigs fjendtlige Planer imod sig, be
mærkede han blandt Andet, og Kurfyrsten af Brandenborg er
klærede, at han vilde slutte Fred, hvis han ikke forenede sig 
med ham, kunde han ikke andet end benytte sig af Omstæn
dighederne for ikke bestandig at være afhængig af Sverrigs 
Tykke og Lune.’ De Fordele han havde vundet, haabede han 
ikke vilde være Deres Majestæt ubehagelige, da de kunde blive 
gavnlige for Deres Majestæts egen Interesse.
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Terlon til Ludvig 14., Khhvn. den 15. Febr. 1676.
Ved en Visit, som Prindsen af Ploen har gjort mig efter 

at han havde aflagt Ed som Generalkaptain, har det været mig 
let at slutte af hans Yttringer, at Kongen af Danmark ikke er 
tilbøielig til at slutte Fred, med mindre han kan faae Skaane. 
Grev Griffenfeld har ogsaa givet mig at forstaae, at Kongen 
hans Herre ikke vil være tilfreds med mindre end den Provinds, 
og Grev Alefeld (der meget muligt gaaer som Gesandt til 
Fredskongressen i Nimwegen) har ogsaa sagt, at han vilde hel
lere, at hans Herre havde Malmø eller Landskrone end Wis- 
mar, tilligemed den hele Sundpassage, det vil sige, at Sverrig 
skulde betale Sundtold ligesom de andre Nationer. Ogsaa 
Enkedronningen, som jeg ofte har den Ære at tale med, yttrer, 
naar hun taler med mig om de politiske Forhold og en minde
lig Afgjørelse af Striden mellem de to Kroner, som hun saa 
meget mere ønsker, da hun gjerne vil see sin Datter som 
Dronning i Sverrig og et venskabeligt Forhold oprettet mellem 
de to Konger, at hun gjerne vilde paatage sig at mægle denne 
Fred, dersom Sverrig vilde afstaae Skaane eller en Deel deraf; 
thi denne Grændse er altfor nær for Kongen hendes Søn, der 
fra sine Vinduer kan see denne Provinds, hvortil Overfarten er 
ganske kort: dette er ganske utaaleligt. Jeg svarede hertil, at, 
hvis hendes Søn var Herre over Hertugdømmet Bremen og af 
en Deel af Pommern, kunde man maaskee gjøre Forslag om et 
Bytte; men da dette ikke var Tilfældet, saa saae hun vel, at 
hvis Sverrig mistede Hertugdømmet Bremen stod Fare for 
at miste en Deel af Pommern, vilde det ikke bortgive Skaane, 
som det langt lettere kunde forsvare end de tydske Provindser.

Jeg meddeler Deres Majestæt disse Omstændigheder, for 
at De kan see, at dette Hof ikke tragter efter andet end efter 
Erobringen af Skaane eller en Deel deraf, for at see Kjøben- 
havn mere fjærnet fra Sverrig. — Kongen lader i denne Tid 
meget hemmelig fladbundede Skibe bygge paa Holmen, der kun 
ere skikkede til at gjøre Landgang med, saa at hans Hensigt 
er tydelig nok. Samtidig med Indfaldet i Skaane skal Gylden
løve angribe fra den norske Grændse; fra Meklenborg, Sachsen- 
Lauenborg og Wismar ville ogsaa en Deel Tropper kunne 
overskibes til Skaane. Kongen vil da kun overlade Kurfyrsten 
af Brandenborg nogle faae Tropper, for ikke aldeles at støde
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ham, og for at hjælpe ham til at uleilige de Svenske i Pom
mern. Dog ønsker man her, hverken at Kurtyrsten skal aldeles 
erobre Pommern eller det lyneborgske Huus hele Hertugdøm
met Bremen. Thi vel ønsker man her at see Sverrig svækket, 
men tillige at ingen andre end Danmark vinder betydeligt der
ved. Thi Naboer paa Fastlandet vilde en Gang blive mere 
skadelige for Danmarks Interesser og mere farlige end Sverrig, 
som maa gaae over Havet for at komme til Tydskland. Fra 
dette Synspunkt betragter man her disse Sager.

De spanske og hollandske Subsidier ere endnu ikke be
talte, og der er kun lidet Haab om at faae dem enten af den 
ene eller den anden; thi paa Griffenfelds Klager har baade den 
hollandske og spanske Gesandt givet et lidet tilfredsstillende 
Svar. Kongen af Danmark har derfor, for at fortsætte Krigen 
og afholde de nødvendige Udgifter, foruden de bestaaende over
ordentlige Paalæg, inddeelt alle sine Undersaatter i 12 Klasser, 
og ansat de Rigeste eller første Klasse til 2 Rdlr. daglig, anden 
Klasse til 1 Rdlr. og fremdeles i en aftagende Række, hvorved 
en betydelig Sum vil indkomme. . Og skjøndt Landet ikke er 
af de rigeste, bærer man dog dette Paalæg meget villigen i det 
Haab at kunne hævne sig for det, som de gjorde i forrige Krig, 
og gjenvinde Skaane. Det sidste troer jeg nu ikke, hvis Stæ- 
derne der ere i den Forsvarsstand som de bør være, vil gaae 
saa let, som man her forestiller sig. Kun er det at frygte, at 
Landgangen ved i Hjælp af de hollandske Skibe skeer hurtigt, 
inden Sverrig kt<?!cer sat sig i Forsvarsstand, og at det skaanske 
Folk skal falde fra, hvormed man her smigrer sig. — Sogne
præster og Bisper skulle yde et vist Maal Kornvarer for at 
danne et Magazin i denne By. Dette vil vel kunne lade sig 
udføre, men større Vanskelighed vil det have med Hensyn til 
rede Penge; thi da de fornemmelig anvendes til Troppernes 
Betaling, vil de for en stor Deel gaae ud af Landet, da Offi
cererne og de fleste andre ere fremmede, og man vil ikke 
længe kunne vedblive at give Hæren Sold i klingende Mønt.

Under 6. Marts 1676 tilskrev Ludvig den 14. Terlon, at, 
skjøndt Udsigterne til Fredens Gjenoprettelse ikke vare store, 
eftersom Danmark fordrede Skaane eller en Deel deraf og Op-
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hævelse af Sverrigs Toldfrihed i Sundet, saa skulde han dog 
overalt, hvor han forefandt en fredelig Stemning, som f. fix. 
hos Enkedronningen, der for sin Datters Skyld ønskede Freden, 
af al Magt søge at vedligeholde denne Stemning, thi Intet var 
Frankrig mere magtpaaliggende end Gjenoprettelsen af Freden 
mellem de to nordiske Kroner, hvorved Sverrig blev istand til 
at agere med større Frihed i Tydskland, lade sin Hovedstyrke 
gaae over til Pommern og redde hvad der endnu var tilbage 
af Hertugdømmet Bremen.

Terlon, 21. Marts 1676. En overraskende Begivenhed er 
indtruffen her. Grev Alefeld har ladet mig vide, at Kongen 
har ladet Grev Griffenfeld arrestere. Jeg mærkede vel i de tre 
fire sidste Dage, at noget overordentligt var i Gjære ved Hoffet, 
men kunde ikke komme efter hvad det var. Nu seer man det. 
Klingenberg og flere Andre skulle være arresterede. Men da 
alle Breve ved denne Ledighed blive aabnede, opsætter jeg i 
nogle Dage at give en udførligere Meddelelse, som jeg vil 
sende ad en anden Vei. Jeg vil da tillige have Ledighed til 
at indhente nærmere Oplysninger.

Terlon, 24. Marts 1676. Jeg havde i Søndags Morges den 
Ære at tale med Kongen og at forsikkre ham om min Deel- 
tagelse for alt hvad der angik hans Person og Regjering. Jeg 
bemærkede, at Grev Griffmfeld maatte have gjort sig skyldig i 
en betydelig Forseelse, siden han havde ladet ham arrestere. 
Han svarede, at hans Ærgjærrighed og Havesyge (ambition et 
avarice) var Aarsag dertil. Da jeg siden talte med Prindsen 
af Plöen og Grev Alefeld, hvilke to nu styre Alting i 
Kongens Navn, yttrede de, at Kongen i denne Sag ikke kunde 
handle anderledes end han havde gjort, og at man vilde faae 
at see, at han havde handlet rigtig.

Tiden vil vise, hvorledes det hænger sammen, men jeg 
troer, atPrindsen af Plöen, som fandt Kongen stemt for at 
høre Beskyldninger imod Griffenfeld, meget har bidraget til 
hans Arrest, i den Hensigt at skaffe sig selv større Anseelse 
her, og fordi han saae, at Griffenfeld var aldeles stemt for at 
slutte Fred. Rigtignok siger Prindson af Plöen selv, at han



28

ikke er imod Fred med Sverrig, men at den er umulig uden 
Afstaaelse af Skaane, og at Kongen hans Herre var i en saa- 
dan Stand, at han kunde forlange denne Afstaaelse: han vidste 
godt, hvorledes det stod til med Sverrig, og han havde mod
taget Breve fra Norge, hvori han viste mig, at Gyldenløve havde 
skrevet, at han havde 12 Krigsskibe i meget god Stand og 7 
Galleier og 9000 Mand til at gaae i Felten med. Den Hær, 
som han selv (Prindsen af Plöen) skulde kommandere, vilde 
bestaae af 16000 Mand, uden at regne dem, som vare paa 
Flaaden. Hvis Sverrig gjorde noget rimeligt Forslag, vilde han 
iøvrigt ikke være utilbøielig til at raade Kongen sin Herre til 
at slutte Fred. — Jeg seer saaledes af alle Ministrenes Yttrin- 
ger, at Kongen af Danmark ikke vil slutte Fred, med mindre 
den i en eller anden Henseende er fordelagtig.

Ogsaa Hertugen af Hannovers Gesandt forsikkrede mig, at 
Griffenfelds Arrest vilde fjærne Udsigterne til Freden, som han 
var saa stemt for. Enkedronningen ønskede den vel ogsaa 
meget, men hun holdt sig tilbage, da hun vel vidste, at Kongen 
hendes Søn ved denne Leilighed vilde rykke Kjøbenhavn bort 
fra Rigets Grændse ved at gjøre en Erobring i Skaane.

Da Posten fra Hamborg var kommen, sendte jeg Bud efter 
mine Breve. Man svarede, at de endnu ikke vare komne; 
men (som jeg har faaet at vide) Sandheden var, at Postsækkene 
allerede vare bragte til Slottet til Kongens Værelse, hvor Prindsen 
af Plöen, Grev Alefeld, og Stor-Marskalken tilligemed Klin- 
genberg (der er sluppen med Frygten for at blive arresteret) 
i Egenskab af Generalpostmester vare tilstæde, ligesom ogsaa 
Biermann for at deciffrere Brevene. Den engelske Resident 
kom til mig, og da han var bekymret for sine Breve, sagde 
jeg til ham, at jeg vidste, at Postsækken var bragt til 
Kongens Værelse. Da jeg anden Gang sendte Bud til 
Posthuset, bragte man mig endelig to store Pakker, som for 
største Delen indeholdt Breve til Kongen af Sverrig og andre 
Personer, med et Par simple Adressebreve til mig selv.

Kongen af Danmark sagde i Gaar til mig, at naar jeg 
havde noget at sige ham, skulde jeg komme til ham selv, thi 
han var sin egen Premierminister. Jeg kan forsikkre, at Kon
gen viser, at han alvorligen vil beskjæftige sig med Sagerne 
og selv besørge dem. Han er nu en ganske anden end man
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før saae ham. Han giver Audients til Alle, svarer selv paa 
Ansøgningerne og med megen Forstand. Det er en Herre, 
som elsker Krigen, og er han heldig, vil han ikke ende den 
saa let.

Terlon til Ludvig 14., 28. Marts 1676. Kongen sendte i 
Forgaars General-Adjudant Schack til Griffenfeld for at forlange 
de to Ordener og Kongens Portrait, som han bar i smukke 
Diamanter, hvilket denne Konge havde givet ham kort efter sin 
Faders Død. Hr. Schack, som jeg kjender, har sagt mig, at 
Grev Griffenfeld modtog denne Befaling vel med Ærbødighed, 
saasom det var Kongens Villle, men tillige med megen Smerte 
og Sorg. Man yttrer forskjellige Meninger om Aarsageme til 
hans Arrest. Nogle sige, at han har taget imod Penge af Kur
fyrsten af Brandenborg for at Kongen hans Herre skulde un
derstøtte Kurfyrsten i hans Planer, og at Øen Wollin blev 
skjænket ham i samme Hensigt. Andre sige, at han har taget 
imod Penge af Hollænderne for at bevæge Kongen til at tage 
det Parti, som han har taget. Endelig siger man ogsaa, at 
Deres Majestæt har givet ham 100,000 Rdlr. for at tilveiebringe 
et Forlig med Sverrig. Hvad det sidste Punkt angaaer, da er 
det meget apokryphisk og Deres Majestæt veed selv, hvad det 
har at betyde, og Kongen hans Herre er ogsaa overbeviist om 
det Modsatte. Jeg kan vel sige, at Griffenfeld havde en ganske 
særdeles Ærbødighed for Deres Majestæt og at han ønskede 
at besidde Deres Agtelse; og jeg er overbevist om, at, hvis 
Sverrig havde viist en anden Opførsel imod Danmark (hvilket 
det kunde gjøre uden at skade sine Interesser, tvertimod endog 
til sin egen Fordeel), eller, hvis det ikke vilde gjøre det, i det 
Mindste havde sat sig i bedre Stand til at begynde en Krig: 
denne Minister da vilde have søgt at holde Sagerne i Gang 
uden at det kom til et Brud. Thi det er ikke hans egen In
teresse, at der er Krig; jeg har forudsagt ham, at han vilde 
faae at see, at det ikke blev til hans Fordeel, og da Prindsen 
af Piben tog Tjeneste hos Kongen hans Herre, sagde jeg, da 
jeg vidste, at Prindsen i Geheime-Konseillet var af en Mening, 
der var denne Ministers stik modsat, og at Grev Alefeld var 
af samme Mening som Prindsen, at han deraf kunde see, at 
det ikke vilde vare længe, at han vedblev at være Herre over 
Sagernes Styrelse, hvis han ikke forsøgte at bringe det til Fred
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med Sverrig, og jeg veed, at han har taget sig disse mine Ord 
meget til Eftertanke. Dette kan vel have været en Grund for 
Prindsen af Plöen, som bemærkede det, til at benytte sig deraf, 
da han hos Kongen bemærkede en Stemning til at unddrage 
Grev Griffenfeld sin Naade, saameget mere som Prindsen af 
Kongen fik at vide, at Grev Griffenfeld som Storkansler gjorde 
Fordring paa Forrang for Prindsen i Geheimeraadet og paa 
offentlige Steder. Jeg troer gjerne, at Grevens Ærgjærrighed 
er gaaet til Yderlighed, da han for ikke længe siden sagde til 
Kongen, at han nu besad Midler nok til at soutenere en Fyr
stes Stand. Jeg kan ogsaa nok troe, at han har været istand 
til at tage Penge for Embeder saavel militære som civile; thi 
det er en temmelig almindelig Skik i Danmark, at de, der be
sidde Kongens Yndest, gjøre dette. Dette er ogsaa Aarsagen 
til, at man har arresteret Obersten (?) og Borgemesteren i Kjø- 
benhavn, der er hans Svoger og som skal have besørget disse 
Sager tilligemed hans Sekretær, hvilke ere de eneste to, som 
ere bievne arrestede paa samme Tid som Griffenfeld. Klin
genberg slap med Skrækken. Han blev anklaget for at have 
overskredet sine Ordrer i Holland, men i den Rapport, som 
han i den Anledning har indgivet, har han, som han selv har 
sagt mig, viist, at han Intet havde undertegnet uden under 
Forbehold af Kongens hans Herres Godtbefindende og Appro
bation, og at han ikke havde ratificeret, førend de Svenske 
vare slagne af Kurfyrsten af Brandenborg og Affæren med 
Gottorp var afgjort. Da han i disse to Begivenheder saae en 
gunstig Konjunktur for Danmark, og troede, at Sverrig var 
stærkere i Tydskland, end det siden viste sig, var Danmarks 
Tiltrædelse til Forbindelsen selvfølgelig bleven sluttet. Men 
man kunde bevise, at Grev Griffenfeld, saalænge som det var 
ham muligt, havde holdt imod og søgt at afværge, at Kongen 
tog Deel i Krigen, hvilket havde været til Skade for Kongens 
Interesser, da man umiddelbart efter Affæren med Gottorp 
havde kunnet angribe Hertugdømmet Bremen, og uden Møie 
indtage det, naar man var faldet ind med hele Hæren, under
støttet af Krigsskibe, hvorimod Indtagelsen af Wismar ikke op- 
veiede det Tab, som man der havde lidt af en betydelig Deel 
af den danske Hær.

Da jeg havde den Ære at tale med Kongen, sagde jeg til
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ham, at den Forbindelse, hvori jeg havde staaet med Grev 
Griffenfeld, kun grundede sig derpaa, at han i Kongens Navn 
bestyrede Sagerne og at Kongen selv havde tilkjendegivet mig, 
at det var hans Villie, at man henvendte sig til denne Mini
ster. Men da han nu havde erklæret, at han vilde, at man 
skulde henvende sig til ham selv, vilde jeg gjøre dette med 
langt større Glæde. Kongen svarede, at han var aldeles over
tydet om, at mit Forhold til Grev Griffenfeld ikke havde kunnet 
være imod hans Interesser, da jeg kun havde ønsket at ved
ligeholde den venskabelige Forbindelse mellem Deres Majestæt 
(Ludvig 14) og ham (Kongen), hvortil han fra sin Side altid 
gjerne vilde bidrage, og at jeg selv godt vidste, at det ikke 
var hans Skyld, at der ikke var bleven sluttet en Alliance med 
Deres Majestæt, hvorved han knyttedes til Deres Interesser, 
hvilket vilde have været ham en Fornøjelse. Men han haabede, 
at naar Krigen var endt, hvilket ikke kunde vare længere end 
dette Felttog, Deres Majestæt da vilde lægge større Vægt paa 
ham og hans Stater, end De hidtil havde gjort. — Jeg takkede 
Kongen i de Udtryk, som jeg ansaae for meest passende, for 
hans velvillige Følelser og forsikkrede, at Deres Majestæt be
standig havde sat stor Priis paa hans Venskab og Alliance; 
men da Sagerne vare komne til det Punkt, hvorpaa de nu ere, 
haabede jeg at Freden, naar den, som han sagde, blev gjen- 
oprettet, vilde give Leiligbed til at lægge de Følelser for Dagen, 
som man gjensidigen nærede for hinanden. — Ifølge mine 
Ordrer troede jeg kun, at burde yttre mig i slige almindelige 
Udtryk. Kongen og hans Ministre behandle mig paa samme 
Maade som før. Man maa nu oppebie Udfaldet af dette Felt
tog for at see om Prindsen af Plöen er heldigere end Grev 
Griffenfeld. Man vil da tillige faae at see, om det lykkes at 
gjøre de Erobringer, som man her haaber. Jeg troer, at et 
Søslag vil kunne afgjøre det; men Danmark har den Fordeel, 
at det nu strax kan lade sin Flaade gaae i Søen, medens Sver- 
rig paa Grund af Isen hverken kan lade Flaaden løbe ud eller 
sende Forstærkninger til Pommern, om hvis Vigtighed jeg ikke 
har undladt at skrive til Hr. Feuquiéres, ligesom ogsaa om at 
sende Hjælp til Stade fra Gothenborg, hvis det lader sig gjøre. 
Lige indtil den mindste Ting, som jeg troede kunde være til 
Gavn for Sverrig, har jeg tilskrevet ham.
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Christian 5. til Ludvig 14., Kjobenhavn 31. Marts 1676.
Monsieur mon frere. Il seroit superflu de vous represen

ter icy les motifs, qui m'ont oblige aux engagements que j’ay 
pris auec les allies et à les assister ensuite contre la Suède, 
puisque vous n'ignorez pas que la mauvaise conduite de cette 
Couronne en mon endroit en ont (sic) esté la principale cause. 
Non obstant quoy je n'ay pas laissé de prendre un soin parti
culier pour entretenir auec vous la bonne intelligence quil y a 
toujours eue entre nos deux Couronnes, et pour plus grande 
preuue de la sincérité de mes intentions à cet esgard, j’ay 
consenty que les lettres de vos Ambassadeurs icy et en Suède 
passassent librement par mes estats. il se trouue cependant 
qu’un pacquet addressant au Sr. Griffenfeld (que des conside
rations très importantes et qui regardent le bien de mon estât 
m’ont obligé de faire arrester depuis peu), estant arrivé icy 
de Suède les jours passés, et ayant esté ouuert par un de 
mes secretaires, qui par megarde a aussy enlevé l'enveloppe 
de la depesche qu’il contenait pour Vous, j'ay appris par le 
contenu du mémoire dont elle est accompagnée, aussy bien 
que par diuers autres auis que j’ay receus d’ailleurs, non seu
lement que vos ambassadeurs n'usent pas de la permission que 
je leur ay accordée avec la discrétion qu’ils m’auoient fait es- 
perer, mais aussy que la Suede fait tout son possible pour 
nous brouiller ensemble. Mais comme je ne puis croire que 
vostre intention soit de souffrir que soubs pretexte d’une corre
spondence innocente que j'ay permise, il se trame des choses 
au prejudice de mon estât et de mes interests, j'espère que 
vous aurez agréable de donner tels ordres aux dits Ambassa
deurs qu’a l’auenir ils sustiennent d’une correspondence si su
specte et si contraire à l’amitié que je desire de conseruer 
inviolablement auec vous. Cest une vérité de la quelle je vous 
prie de vouloir estre entièrement persuadé et que je suis de 
tout mon coeur

A Copenhague le 31 
de Mars 1676.

Monsieur mon frere 
vostre bon frere 

Christian R.

I et Brev af samme Datum (31. Marts) omtaler Terlon 
dette Tilfælde. Den omtalte Depeche indeholdt en Udvikling
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af Grunden for og imod en Krigserklæring fra Frankrigs Side 
mod Danmark til Fordeel for Sverrig, hvilket Rige ivrigen for
langte det. Biermann var kommen til Terlon, havde fortalt 
ham, hvad der var hændet, og endelig i Kongens Navn tilføiet 
den Anmodning, at han for et Øieblik vilde laane ham sin 
Ciffernøgle, da en Deel af Depechen var skreven i Ciffre, som 
man ikke var istand til at opløse! Terlon talte i alvorlige Ud
tryk om den Krænkelse af Folkeretten, som var begaaet ved at 
bryde en Ambassadørs Breve, og om det besynderlige og vist
nok exempelløse Forlangende, at laane hans Ciffernøgle for at 
læse det Brev, der var bestemt for hans Konge. Biermann gik 
med uforrettet Sag. — Terlon begav sig siden til Grev Ale- 
feld og beklagede sig over det, der var skeet. Denne gjorde 
ham en Undskyldning og sagde, at Kongen aldrig havde meent 
eller ventet, at han skulde udlevere sin Ciffernøgle osv. Men 
iøvrigt bemærkede Alefeld, at »en af de vigtigste Beskyldninger 
mod Grev Griffenfeld var hans Forstaaelse med Sverrig, hvortil 
man troede, at jeg (Terlon) havde bidraget ved Pengesummer 
fra Deres Majestæt, og at det under denne Forudsætning var 
ganske naturligt at man passede nøie paa, og at det vakte 
Mistanke, naar man saae Breve til mig komme under den 
fængslede Ministers Adresse«. — Jeg bemærkede hertil, at hvis 
denne Minister ikke havde anden Brøde end den at staae i 
Forbindelse med Deres Majestæt og med Sverrig, var han al
deles uskyldig, og at jeg i dette Tilfælde ansaae det for hans 
største Ulykke, at han havde tabt sin Herres Naade. (»Jeg veed 
nok, at de Allieredes Ministre ere overbeviste om, at han var 
velvillig stemt for Deres Majestæt og at han modsatte sig denne 
Krig saalænge han kunde og tilsidst kun indlod sig derpaa 
halv tvungen«.)

Terlon forlod Kjøbenhavn i Mai 1676, reiste til Hamborg, 
hvor han opholdt sig nogle Maaneder, og derfra vendte hjem.

Danske Samlinjer. 2den Rnkke. ni. 3
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II. 
Engelske Relationer.

(Fra State Paper Office i London).

Beretning om Frederik den 3dies Død, sendt som Bilag til et 
Brev af den engelske Konsul i Helsingør John Pauli.
Dagen efter Kongens Død forlangte Chymisten Borri sin 

Afsked af Misfornøielse over, at han ikke var tagen paa Raad 
med under Hs. Maj. Sygdom. Denne tilstodes ham, hvorpaa 
han faa Dage efter reiste bort.

Oberst Frederik (?) fik ligeledes sin Afsked, fordi han 
uden Ordre havde indqvarteret sine Soldater paa adskillige 
Steder. Dog fik han i Betragtning af tidligere Tjenester en 
Pension af 300 Rdlr. om Aaret. Samme Dag bleve to Skrivere 
i Rentekammeret (two clerks of the treasury), der sade som 
Fanger i Blaa Taarn, løsladte og gjenindsatte i deres Embeder, 
som man siger, efter den afdøde Konges Ordre.

Et Par Dage efter fik Marskalk Schinckel Sæde i Ge- 
heimeraadet og udnævntes til Overkammerherre, ligesom ogsaa 
Krabbe, der var Kammerjunker (gentleman of the bedchamber), 
udnævntes til Kammerherre (Lord chamberlain).

Man taler om, at Kongen har efterladt en stor Skat, men 
den Sum, man nævner, forekommer mig for stor, skjøndt det 
er rimeligt nok, at en god Sum Penge er sparet i de sidste 
Aar af de store Skatter, der bleve lagte paa Landet.

Petkum, den forrige Gesandt i England, Thomas Finke, 
Rottelin og den polske Møntmester have faaet Befaling om at 
indgive en Betænkning om, hvorledes Møntvæsenet kan ordnes.1)

En Strid er opstaaet mellem Statholder Gabel og Stathol
deren af Holsten, idet denne og de andre af Holsteen have gjort 
Indvending mod at aflægge samme Ed som Ministrene og de 
øvrige Undersaatter, under Paaskud af at Holsteen hørte til

’) Den 28. Febr. 1670 fik Peter Reetz, Fr, v. Ahlefeld, Chr. v. Gabel, 
Holger Wind, Corfitz Trolle og Peder Schumacher Ordre om at give Be
tænkning over Forslag om Møntvæsenet, som var udarbeidet efter sal. 
Kongens Befaling af Simon de Petkum, Præsident i Commercekollegiet, 
Melchior Rotling, Raad og Assessor sammesteds, og Andreas Tympe.
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Tydskland. De derfor anførte Grunde bleve imidlertid ikke 
antagne, idet man bemærkede, at der ikke fordredes anden Ed 
af dem, end den, de havde aflagt til den afdøde Konge. Stat
holderen af Holsteen opsatte sine Grunde skriftlig og forlangte 
i Mandags af Gabel i Raadssalen, at han skulde overgive Kon
gen denne Opsats. Men Gabel nægtede det og erklærede ham, 
at han som Medlem af Geheimeraadet burde aflægge samme 
Ed som de andre Ministre. En hæftig Ordstrid opstod, Stat
holderen af Holsteen gjorde Mine til at drage sit Sværd, og 
begge gik hjem meget forbittrede paa hinanden.

Det vil uden Tvivl ikke vare længe, inden Overkammer
herre Schinckel kommer til at staae ved Roret for Sagernes 
Styrelse. Strax efter Kongens Død fik Gyldenløve Ordre til at 
vende tilbage fra England. Siden døde en af Raadsherrerne 
ved Navn Nicolai Banner, hvem den afdøde Konge gjorde 
meget af. Man siger, at General-Major Russe ikke vover at 
komme tilbage her til Landet, da den nuværende Konge aldrig 
har viist megen Tilfredshed med hans Opførelse af Citadellet 
og andre Værker.

J. Pauli, 30. Marts 1670. Kjøbenhavns Borgere have an
søgt Hans Majestæt om: 1) at Saltkompagniet maa blive afskaffet, 
2) at alle Monopolier maa blive ophævede, 3) at der maatte 
udfindes nogle Midler til Handelens Oplivelse, 4) at enhver 
maatte have Frihed til at handle paa Island, selv om han ikke 
er Medlem af Kompagniet. Denne Ansøgning er bleven over
leveret til Kongen ved Statholderen af Holsteen og er nu sendt 
til Geheimeraadet for at overveies.

Doctor Bullichson, som var Over-Inspektor over de norske 
Sølvminer, skal tages i Forhør af en Kommission angaaende 
sin slette Bestyrelse af denne Sag.

Gabel kom nylig for at besøge Gyldenløve i hans Huus, 
men skjøndt denne var hjemme, vilde han dog ikke see ham. 
Man slutter sig nu her i Partier. Kantsleren, Schinckel og 
Feltherre Schack ere eller i det Mindste foregive at være for 
Statholder Gabel. Men jeg troer, at de kun gjøre det for at 
udforske Gabel og siden benytte hans Meddelelser til hans 
Fordærvelse; thi saalænge jeg har opholdt mig her, have Kants
leren og Schinckel ikke kunnet udstaae Gabel. Gyldenløve har 

8*
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hele Resten af Adelen og Officererne |paa sin Side. Begge 
Partier holde et aarvaagent Øie paa hinanden.

J. Pauli, 12. April 1670. Gyldenløve er nu den eneste 
Mand, der staaer ved Roret. Gabels Yndlinge blive dagligen 
afskedigede og danske Adelsmænd forfremmede i deres Sted. 
De Hollændere og Englændere, som ere i dansk Tjeneste, be
gynde ogsaa at tabe fast Grund.

J. Pauli, 26. April 1670. Da Statholder Gabel saae, at 
hans Anseelse ved Hoffet tabte sig saa stærkt, begjærede han 
sin Afsked, hvilken ogsaa tilstodes ham; dog med den Ind
skrænkning, at han skulde forblive i Byen. Jeg formoder, han 
vil blive dragen til Ansvar, da der reise sig mangfoldige Kla
ger imod ham. Mange indgive Bønskrifter til Hs. Maj., hvori 
de erklære, at de have betalt Statholderen for de Embeder, 
fra hvilke de nu afskediges.

J. Pauli, 18. Juni 1670. Schinckel er Kongens store Ynd
ling og bliver efter al Rimelighed Premier-Minister. I det 
Mindste yttrede Gyldenløvo sig saaledes til mig, og tilføiede, 
at Kongen havde spurgt ham, hvilken Plads han selv vilde have. 
Hertil svarede Gyldenløve, at han var tilfreds med Kongens 
Naade og ikke ønskede anden Stilling end den han havde som 
Vicekonge af Norge, da han ikke skjøttede om at være bebyr
det med mange offentlige Forretninger eller bestandig at op
holde sig ved Hoffet. Jeg maa imidlertid tilstaae, at Kongen 
har en saa stor Hengivenhed for ham, at han ikke kan være 
ham foruden.

J. Pauli, 8. Aug. 1670. Hans Majestæt finder under
tiden Fornøielse i at kjøre op og ned af Gaderne om Natten 
og besøge nogen af Adelen. For nogle Nætter siden kom han 
til Lord Admiralens Huus, hvor han i Overgivenhed slog alle 
Ruderne ind uden at lade en eneste blive heel. Samme Nat 
begav han sig til Sekretær S c hult z, Gabels Svigersøn, og 
gjorde det Samme der, og lod ham derpaa kjøre med sig i 
Sloprok og Nathue gjennem hele Gaden. Schultz, der frygtede 
for sin Kone, havde, som man forsikkrer, indelukket hende i 
et stort Skab.

Nogle danske Adelsmænd, som havde spiist hos Gylden
løve, gjorde sig siden efter lystige. Gyldenløve selv var 
fraværende; men da han kom hjem for at byde dem vel-
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kommen og give dem det fulde Lag, begyndte de uden al 
Grund og Anledning en Trætte med ham. De talte nemlig 
meget imod Kongens absolute Magt, at Fremmede styrede alle 
Sager, at den danske Adel ikke var agtet og at han begunsti
gede alle Fremmede; de sagde, at de haabede, at inden lang 
Tid vilde den danske Adel have Noget at sige, ligesaavel som 
Kongen, og mange flere Yttringer i samme Retning. Gylden
løve gjorde Alt for at berolige dem og afbryde den Tale, men 
de bleve derved kun end mere hæftige, brugte grove Ord og 
tilsidst kom det til Haandgribeligheder. En Ranzau og Gustrop [?] 
trak deres Sværd og gjorde et Udfald imod ham, som han af- 
parerede med Haanden; han bemægtigede sig den Enes Sværd 
og gjennemborede Ranzaus Skulder dermed. Gyldenløve kla
gede til Kongen. De sidde nu arresterede og en Kommission, 
hvoraf Lord Generalen og Lord Admiralen ere Medlemmer, er 
udnævnt til at undersøge Sagen. Kongen er meget opbragt 
over, at netop disse to Herrer, der vare hans Kammerjunkere 
(of the bedchamber) og hvem han har viist mere Naade end 
nogen af den øvrige Adel, have talt imod hans absolute Magt. 
Man troer, at dette vil bevæge Kongen til at optage sin Faders 
xMethode, nemlig at forvise dem alle fra Hoffet. Jeg finder, at 
hele den danske Adel er meget imod, at Kongen er absolut.

Grev Gyldenlove til den engelske Statsminister Lord Ar- 
lington, 29. Octbr. 1670.

J’ay veu par la vôtre du 26. September ce qu’il vous a 
plû m’écrire touchant Madame Ulefeld, et je n’ay pas manqué 
d’en rendre conte à sa Majesté, qui se loue fort de la manière 
obligeante, dont le Roy de la Grande Bretagne en a usé jusques 
icy a l’égard de cette affaire, et dans cette considération elle a 
eu la bonté de me repondre assés favorablement sur le raport, 
que je luy ay fait du contenu de vôtre lettre, sans pourtant 
me donner encore sur quoy fonder quelque esperance bien 
assurée. Je ne laisseray pas de continuer mes soins auprès 
de sa Majesté en sa faveur dans toutes les occasions, qui s’en 
présenteront, remetant cependant à vôtre prudence de juger, 
si les choses se trouvent encore dans ces termes, il ne seroit 
pas plus convenable, que le Roy vôtre Maître tardât d’écrire
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luy même, jusques à ce que l’affaire vinst à une plus parfaite 
maturité. Je suis

à Copenhague 
ce 29 Octobre 1670.

Monsieur
vostre tres humble et 
tres affectioné servit17

Guldenlewe.

Charles Bertie til den engelske Statsminister Lord Ar- 
lington, Kbhvn. 16. Sept. 1671.1)

Jeg har ikke spildt nogen Tid inden jeg indledede Under
handlinger med Gyldenløve angaaende Grevinde Ulfeldts Sag. 
I Overeensstemmelse med Deres Befaling talte jeg i Dag med 
Hans Excellence derom og meddelte ham, hvad De havde paa
lagt mig at sige ham. Jeg forsikkrede ham, at Hs. Maj. Kon
gen (af Engl.) længe havde modstaaet alle Bønner af denne 
Natur, og at han heller ikke nu vilde gjøre nogen Begjæring, 
der kunde være Kongen af Danmark ubehagelig, men kun un
der Forudsætning af, at hans egen Tilbøjelighed til Barmhjær- 
tighed gjorde ham villig til at gaae ind derpaa. Gyldenløve 
svarede, at dette var et Beviis paa Kongen af Englands store 
Ædelmodighed og at han holdt sig foroverbeviist om, atingen 
Forbøn kunde være mere virksom i nærværende Tilfælde end 
Kongen af Englands. Han forsikkrede mig om sin Understøt
telse, og at han ved første Ledighed vilde sondere Kongens 
Tanker derom og meddele mig Resultatet. Jeg haaber at 
Kongens (af Englands) Brev vil drive Sagen igjennem og befrie 
den beklagelsesværdige Dame fra det rædselsfulde Fængsel, 
som hun i 8 Aar har beboet. Hvad mig selv angaaer, vil 
det være mig en Fornøielse at drive paa denne Sag, da jeg 
ikke har mindre Medlidenhed med hendes Stilling end alle 
øvrige Folk her.

Charles Bertie 31. Octob. 1671. Hvad Grevinde Ulfeldts Sag 
angaaer, fortæller Gyldenløve mig, at Kongens Moder og Land
grevinden af Hessen (den regjerende Dronnings Moder) mod
sætte sig hendes Løsladelse; men han tvivler ikke om, at Hs. 
Majestæts egen Godhed og en saa stor Konges Forbøn vil be-

*) Denne Charles Bertie kom en kort Tid til Danmark som Gesandt, for* 
nemmelig i Anledning af en Tvist, som havde reist sig i Anledning af 
Flagets Strygning af Krigsskibe, naar de passerede Kronborg. (Allen.)
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væge ham til at indrømme en saadan Grad af Frihed, som vil 
være en Lindring for Grevinde Ulfeldt og ikke uforenelig med 
hans egen Sikkerhed. Næste Uge reiser Landgrevinden herfra, 
og da troer han det vil være den rette Tid til endnu engang 
at tale til Kongen om denne Sag.

Charles Bertie, 12. Dec. 1671. Jeg erindrede Hs. Excellence 
Gyldenløve om Grevinde Ulfeldts Anliggende. Men han fortalte 
mig en lang Historie, om at hendes Datter nylig havde været 
her og overgivet et Bønskrift til Kongen selv paa en saa for- 
keert Maade, at hun derved meget havde opbragt Kongen og 
skadet sin Moders Sag. Han siger derfor, at vi endnu maa op
pebie en mere gunstig Tid.

Thomas H enshaw1) til den engelske Statssekretær Sir Jo
seph Williamson, 18. Mai 1672. lgaar besøgte jeg Øen Hveen 
for at see, hvad der var tilovers af Tycho Brahes berømte 
Uranienborg. Men der er Intet uden nogle faa ubetydelige 
Ruiner ikke af et Slot eller Palads, som man havde fortalt mig, 
men, som jeg kan skjønne af Gruset og Grundens Udstrækning, 
kun af et lille Taarn passende til astronomiske Iagttagelser og 
beliggende paa det høieste Sted af Øen. Jeg kom tilfældigviis 
til at spise i et Huus, hvor Hr. Picard (en udmærket fransk 
Astronom, som Kongen af Frankrig har sendt herhid efter det 
franske Akademies Begjæring,) har opholdt sig i nogle Maane- 
der, i hvilken Tid han for det Meste har været ledsaget af 
Erasmus Bartholinus, en lærd Astronom fra Kjøbenbavn. Deres 
Hensigt er atter at prøve de fleste af Tycho Brahes Iagttagel
ser med Instrumenter, som Picard har bragt fra Frankrig (da 
Tycho Brahes Instrumenter ulykkeligviis for længe siden ere 
bievne solgte til Gjørtlere) paa selve den Plet, hvor Uranien
borg har staaet. Naar dette Værk udkommer, vil det sikkert 
være de Lærde høist velkommet.

Th. Henshaw til Sir Joseph Williamson, 25. Mai 1672. 
I Mandags kom vi til Kjøbenhavn, og næste Dag sendte 
Lorden (Hertugen af Richmond) mig til Ministrene ved delte

l) Gesandtskabssekretær hos Lord Richmond.
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Hof for at bringe dem hans Hilsen, nemlig General Schak, Kantsler 
Reetz, Storadmiral Bielke og Overstatssekretær Griffenfeld. 
Sidstnævnte erindrer De muligen under Navn af Schumacherus, 
da han har fuldendt en Deel af sine Studeringer i Oxford og 
bestandig siden har næret stort Venskab for Dr. Barlow, som 
lægger sig for Dagen ved den stadige Brevvexling, han vedli
geholder med ham1). Han er omtrent 37 Aar gammel, bar et 
forbindtligt Væsen, taler meget godt Engelsk, er et Kreatur af 
Gyldenløve og den vigtigste Mand, hvad Forretningerne an- 
gaaer, ved dette Hof.

(Hertugen af Richmond, hvis Sekretær Th. Henshaw var, 
sendtes 1672 som Gesandt til Danmark for at bevæge den 
danske Regjering til ikke at tage Parti med Holland mod Eng
land og Frankrig, endvidere anholde om at Danske, som vare i 
hollandsk Tjeneste enten i Hæren eller Flaaden, maatte blive 
tilbagekaldte, endelig foreslaae et Forbund mellem Danmark, 
Frankrig og England, eller hvis det ikke vilde lykkes, anholde 
om at en Deel danske Tropper maatte overlades England 
i denne Krig mod Subsidier. Men kun det første og tildeels 
det andet af de nævnte Punkter lykkedes det Gesandten at op- 
naae. Hertugen af Richmond døde pludselig i Helsingør i De
cember 1672, da han kom tilbage fra et Besøg paa en engelsk 
Eskadre, som laae paa Helsingørs Rhed. Th. Henshaw søger 
Grunden til, at Englands Forslag mødte saa megen Kulde og 
Modstand hos den danske Regjering, i den Omstændighed, at 
man ikke vilde antage Danmark til Mægler i Striden. Man 
følte sig især krænket herover, fordi England havde viist Sver- 
rig den Opmærksomhed at antage dets Mægling, og derved 
lagt for Dagen, at man satte større Priis paa Sverrig end paa 
Danmark. Griffenfeld havde oftere talt til Th. Henshaw om 
denne Sag, og baade Th. Henshaw og den franske Gesandt 
Terlon raade i deres Breve til deres Regjeringer stærkt til at

x) Overnævnte Dr. Barlow var en lærd Mand. Han havde været Fellow, se
nere Provst paa Queens College i Oxford, blev siden Bibliothekar ved 
det Bodleyanske Bibliothek og døde som Bisp i Lincoln Af hans efter
ladte Haandskrifter findes en stor Masse deels i det Bodleyanske Biblio
thek, deels i Queen Colleges Bibi., men intet Spor af GriCfenfelds 
Breve til ham. (Allen )
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antage Danmarks Mægling, hvorved man under den herskende 
Skinsyge mod Sverrig meget vilde forbinde sig den danske 
Regjering.)

Thomas Henshaw, 27. Sept. 1673. Den keiserlige Ambas- 
sadørGrev de Windisgratz havde i denne Uge en Sammen
komst med de Kommissarier, som ere udnævnte til at under
handle med ham. Hvad Held han vil have, lader sig ikke med 
Vished forudsige, men rimeligt er det ikke, at Kongen af Dan
mark paa sin egen Bekostning vil indlade sig i en langvarig 
Krig, der saalidet berører hans Interesser. For tre Dage siden 
traf Terlon og jeg meget beleilig Griffenfeld og trængte nu 
paa ham, at han skulde sige os, hvad Forsikkring vi maatte 
sende til vore Herrer om, at Kongen af Danmark vilde blive 
sit Løfte tro, ikke at indlade sig i nogen Forbindelse med de
res Fjender, nu da den keiserlige Gesandt, som vi havde er
faret, drev paa Udførelsen af Traktaten til Brunsvig. Griffen
feld lod som om han var i lystigt Lune og svarede, at Trakta
ten til Brunsvig var trykt, saa at vi selv kunde see, hvilke For
pligtelser hans Herre havde paataget sig. Vi svarede, at vi 
ønskede at vide, om ikke Hs. Majestæt paa det sidste Møde 
havde indgaaet nogle yderligere Forpligtelser. Han sagde til os, 
at vi vilde gjøre ham bankerot, siden Ingen af os gjorde ham 
noget Forslag, medens andre Fyrster beilede saa meget til 
hans Herres Venskab. Der kom nu, vedblev han, en spansk 
Gesandt herhid, hvis Navn var Balthasar; han vilde blive en 
Balthasar Aurum ikke Melchior1). Han forlod os derpaa 
leende. Her har i de 3 sidste Dage opholdt sig en anden keiserlig 
Gesandt, Grev Starenb erg, bestemt til Sverrig. Hvis deres In
struktion, som man paastaaer, gaaer ud paa at bevæge de to 
nordiske Konger til at forene sig om at tvinge Kongerne af Eng
land og Frankrig til at slutte Fred, da lader dette sig næppe 
gjøre. Snarere kunde det lykkes ved den gjensidige Skinsyge 
at holde dem begge neutrale.

Th. Henshaw, 9. Dec. 1673. Favorit-Ministeren ved dette

2) En anden Gang, da den engelske Gesandt spurgte Griffenfeld, om ikke 
en nøiere Forbindelse med Keiseren var paa Bane, svarede denne spø
gende: »Jo, man har i Sinde at lade den danske Flaade forene sig 
med den keiserlige». (Allen.)
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Hof, Griffenfeld, som tidligere var bleven Elephantridder og 
Rigs Kantsler, er nu ogsaa bleven hædret med grevelig Vær
dighed, og de Godser, som Kongen tilforn har skjænket ham i 
Norge, ere bievne begavede med nye Privilegier. Jeg veed 
ikke, om De kjender Dr. Barlow, Provst paa Queens College i 
Oxford. Griffenfeld har for nogle Høfligheder, han modtog af 
ham, medens han studerede i Oxford, bevaret en Kjærlighed 
og Taknemmelighed mod denne gode Mand, der har givet et 
tilstrækkeligt Vidnesbyrd om hans eget gode Hjærte.

John Pauli, 22. Septemb. 1674. Gyldenløve kom for
rige Uge fra Oldenborg, hvor han har været for at be
søge »his mistress«. Saasnart han var kommen, befalede 
Kongen ham at begive sig til sit Gouvernement i Norge, og 
følgelig reiste han i Gaar. Rygtet gaaer, at han blot er reist 
for at fuldføre de Fæstningsværker, som han har begyndt der 
og at han om tre Maaneder vil komme her tilbage. Jeg kan 
ikke sige andet end at Kongen er meget venlig imod ham, men 
jeg troer, at Kantsler Griffenfeld af Frygt for, at hans Ophold 
her vilde formindske hans egen Indflydelse og Magt, har dre
vet paa, at han strax blev bortsendt igjen. Alle Folk ventede, 
at hans Ankomst hertil vilde give Anledning til Forandringer ved 
Hoffet; men Griffenfeld besidder i saa høi Grad Kongens Hen
givenhed, at ikke den ringeste Ting skeer, som ikke gaaer 
igjennem hans Hænder.

Under 19. Januar 1675 indsender John Pauli følgende 
Liste over den danske Troppestyrke.

Infanteri.
Chefer. Slyrke.

General Major Rosenkrands............................................... 1200
General Major Hoick............................................................ 1200
General Schack................................................................... 1200
General Weyes................................................................... 1200
Oberst Sitzenau (Cicignon?)............................................... 1400
Oberst van Osten............................................................... 1600
Oberst Rosenkrands............................................................. 1400
General Lieutenant Arensdorf............................................ 1400

10,600



43

Transport . . . 10,600
Oberst Schack...................................................................... 1400
Oberst Whitmarck................................................................ 1400
Oberst Bremer...................................................................... 1200

14,600
Rytteri.

Chefer. Styrke.

General Major Arensdorf, Sjællands Regiment............. 1100
Oberst Duncan, Fyens Regiment...................................... 1200
Oberst Ranzau, Jydske Regiment.................................. , 1000
Oberst Sandberg, 2det jydske Regiment...............   . . . 1100
Oberst Sehested, holsteenske Regiment......................... 1000
Grev Rantzau, 2det holsteenske Regiment................... 1000
Oberst Kruses Regiment, dannet ved Adelen................ 1200

7,600
Kongens Livgarde................................................................ 300

Tropperne i Norge anslaaes til at udgjøre i det Mindste 
12000 Mand, Fodfolk, Ryttere og Dragoner, kommanderede af 
Gyldenløve.

Oberst Lutken har desuden faaet Kommission at danne et 
Regiment Fodtropper, foruden det som Grev Anton af Olden
borg har dannet og har i Garnison i Oldenborg.

Johan Pauli, 2. Febr. 1675. Det er vanskeligt, at faae noget 
sikkert at vide om Kongen af Danmarks Indkomster. Der hol
des særskilt Regnskab over Indkomsterne af Norge, Holsteen og 
Danmark, hvilke sendes til Kantsleren, og kun han og Kongen 
veed det bestemte Tal. Man har opgivet mig de aarlige Ind
komster til at beløbe sig til omtrent 450,000 Pund St. Tolden 
udgjør en Hovedindtægt, men paa Grund af de nærværende 
Krigsuroligheder have de ikke udgjort en Fjerdedeel af hvad 
de ere i Fredstid, saa at jeg antager at Indkomsterne i de tre 
sidste Aar ikke have udgjort over 300,000 Pund Sterling.

Den svenske Ambassadør har 1) givet en Forsikkring om 
sin Konges venskabelige Sindelag mod Danmark; 2) erklæret, 
at de Svenskes Angreb paa Brandenborg ikkun sigtede til at 
fremskynde Freden i Tydskland og hele Christenheden; 3) 
Sverrig ønskede, at Danmark vilde tage Deel i Fredsmæglingen
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og forene sine Vaaben med Sverrigs for at fremskynde Freden; 
4) at man ønskede at see det Forbund sluttet, hvorom den 
danske Gesandt i Stokholm Juel har underhandlet. — Med 
Hensyn til Fredsmæglingen svaredes, at man ønskede nærmere 
opgivet, paa hvilken Maade og ved hvilke andre Fyrsters Med
virkning man tænkte at iværksætte den. Med Hensyn til det 
4de Punkt gaves slet intet Svar.

John Pauli, 23. Februar 1675. Hr. Brandt, Kurfyrsten af 
Brandenborgs Kantsler, der var sendt som overordentlig Gesandt 
til Sverrig, er ankommen hertil og trænger stærkt paa, at Dan
mark skal yde den Hjælp, hvortil det er forpligtet ved sin Trak
tat med Brandenborg. Jeg troer ikke, at man her vil være 
meget ilsom med at give ham Svar.

John Pauli, 9. Marts 1675. De herværende svenske Ministre 
beklage sig meget over Frankrig, fordi dets Gesandt i Stok
holm Hr. Feuquiéres forsikkrede dem om, at Danmark vilde 
forblive neutral og at der var en Subsidietraktat afsluttet mel
lem Frankrig og Danmark. Da den svenske Ambassadør kom 
her, haabede han at finde Sagerne saaledes; men da han talte 
med de Kommissarier, som ere udnævnte til at underhandle 
med ham, erklærede de ham reent ud, at de aldrig havde hørt 
Noget om dette, og Kantsler Griffenfeld siger det Samme. 
De indrømme vel, at Hr. Terlon ofte havde talt om, at han 
havde Ordre dertil, men han var aldrig kommen frem med 
denne Ordre og havde aldrig gjort dem noget Forslag. Dette 
sætter de svenske Ministre i megen Forlegenhed og bringer 
dem til at tvivle om Frankrigs Oprigtighed. Ikkun den Forsik- 
kring, som de havde modtaget om, at Danmark vilde forblive 
neutral, bevægede dem til at gjøre Indfald i Brandenborg, og 
jeg kan mærke paa Ambassadørens Yttringer, at hvis der var 
Spørgsmaal om nu at gjøre det, vilde de meget tage det i Be
tænkning. Den franske Gesandt Hr. Terlon paa sin Side kla
ger over de Svenske, at de for de mange Penge, de have mod
taget, endnu Intet have gjort. Thi at deres Tropper faldt ind 
i Brandenborg, var en Nødvendigheds Sag, da de manglede 
Levnetsmidler i deres egne Qvarterer. Han siger ogsaa, at 
han virkelig har Ordre til at slutte en Traktat med Danmark om 
en Subsidie paa 200,000 Rdlr. om Aaret, men venter paa en 
passende Leilighed til at foreslaae og afslutte den. Han siger
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ogsaa, og synes at troe det, at Danmark vil forblive neutral. 
Den spanske og brandenborgske Gesandt hår imidlertid godt 
Haab om, at denne Krone vil erklære sig for deres Parti, naar 
blot Holland vil falde ind i Bremen og sende sin Flaade til 
Sundet mod de Svenske. Det er ogsaa min Overbeviisning, 
at hvis Holland virkelig agerer imod Sverrig, ville de ikke her 
sidde stille, skjøndt de sige det. Den spanske Gesandt har 
anmeldt, at hans Regjerings Andeel af Subsidierne til denne 
Krone allerede ere sendte til Amsterdam.

John Pauli 4. Maj 1675. Den franske Ambassadør Terlon 
fortæller mig, at han har tilbudt denne Krone en aarlig Sub
sidie af 300,000 Rdlr. for at blive neutral. Naar jeg taler 
derom til Griffenfeld, siger han, at Terlon vel har talt om en 
saadan Sum, men aldrig har givet noget Skriftligt derom fra 
sig, saa det er blot Ord og Mundsveir, hvormed han søger at 
holde dem hen, som han har gjort i de to sidste Aar. De 
vilde med Glæde tage imod hans Tilbud, hvis det var virkeligt, 
og sidde stille.

John Pauli 25. Mai 1675. Da jeg i Onsdags var hos 
Kantsler Griffenfeld, greb jeg Ledigheden til at spørge ham, 
hvorfor Traktaten med Sverrig ikke blev undertegnet. Han 
svarede, at Danmark var aldeles rede dertil hvad Øieblik det 
skulde være. Men det er den svenske Ambassadør, som gjør 
Vanskeligheder og vil have Punkter forandret, som han selv 
først har foreslaaet, og det uagtet han erklærede sig tilfreds 
med deres sidste Ultimatum. Han har nemlig selv foreslaaet, 
at de Punkter af Traktater, som nogen af de to Konger har 
sluttet, der kunde være til Skade for den anden, skulde er
klæres for ugyldige Herpaa gik de danske Kommissarier med 
stor Beredvillighed ind, og anførte i den 7de og 8de Artikel 
af deres Projekt en Artikel af Sverrigs Traktat med Holsteen- 
Gottorp og en anden af dets Traktat med Frankrig, hvilke de 
forlangte skulde erklæres ugyldige som skadelige for Dan- 
marks Interesse. Men den svenske Ambassadør fik nu 
Skrupler og vilde ikke have, at det optoges som en Artikel, 
men lovede, at disse Punkter skulde betragtes som ugyldige. 
Thi naar de bleve nævnte i en særskilt Artikel, vilde dét 
kunne skade Gyldigheden af hele Traktaten med Frankrig og 
Holsteen-Gottorp, hvis det skete uden disse Fyrsters Samtykke.



46

Saaledes staae Sagerne; nu. — Jeg antager, at den svenske 
Ambassadør har staaet i den Formening, at det danske Hof 
slet ikke kjendte Indholdet af Sverrigs Traktater med Holsteen- 
Gottorp og Frankrig, ellers vilde han aldrig have gjort dette 
Tilbud.

Griffenfeld til den engelske Statsminister Sir Joseph 
Williamson, 5. Juni 1675.

Monsieur.
Je vous rends beaucoup de grâces de le grand nombre 

de beaux livres, dont il Vous a plû de me faire présent. En 
vérité Vous n’auriés sçeu m’en faire aucun, qui me charmast 
d’avantage, ny qui me renouvellast plus agréablement le sou
venir du temps, que j’ay passé dans un pays fertile de si 
belles productions. Et outre une certaine simpathie que j’ay 
pour tout ce qui porte seulement le nom Anglois, je trouve 
encore un agréement particulier en tout ce qui me vient de 
vos mains. Je Vous prie de croire, que je n’auray point de plus 
grande satisfaction que de pouvoir trouver le moyen de me 
racquiter de vos civilités et de Vous témoigner l’affection 
réciproque, avec la quelle je suis

Monsieur
Copenhague Vostre très humble et tresobeissant

le 5. Juin 1675. Serviteur
Griffenfeld.

John Pauli 8. Juni 1675. Igaar Aftes Kl. 9 gav Kongen den 
svenske Ambassadør Audients i Nærværelse af alle sine Mi
nistre og erklærede, at han gav sit Samtykke til Ægteskabet 
mellem Prindsessen, hans Søster, og Kongen af Sverrig. I 
Morges Klokken 4 reiste Ambassadøren for at bringe denne 
glædelige Efterretning til Prindsessen og Enkedronningen, som 
opholde sig for Øieblikket i Nykjøbing paa Falster. Den hele 
Underhandling om denne Sag er holdt meget hemmelig; af de 
fremmede Gesandter var kun den franske Hr. Terlon vidende 
derom; og selv de danske Ministre vare alle ubekjendte der
med undtagen Kantsler Griffenfeld, som har ledet hele denne Sag.

John Pauli, Rendsborg 28 Juni 1675. Jeg havde først be-
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sluttet, ikke at følge Kongen til Leiren i Holsteen; men da 
næste Post bragte Efterretning om, at Holland havde erklæret 
Sverrig Krig, formodede jeg vel, at noget Overordentligt vilde 
hændes ved denne Troppesamling og begav mig derfor her
over. Hvad her er indtruffet vil uden Tvivl gjøre stor Allarm 
i Verden. (Derefter følger først en faktisk Fremstilling af de 
foregaaende Forhold og Stridspunkter mellem Kongen af Dan
mark og Hertugen af Gottorp, hvilket her forbigaaes. Derpaa 
vedbliver han:) Da Kongen kom hertil, kom Hertugen ham i 
Møde til Flensborg og spiste til Aften med ham. Paa Kon
gens Forslag om at bilægge deres Tvistigheder, erklærede han 
sig villig dertil, og vendte om Aftenen tilbage med sin Broder, 
Bispen af Eutin. Førend sin Afreise forlangte Hertugen af 
Kongen et Leidebrev for sin Kantsler Kielmann, der synes at 
have været bange for at komme Kongen under Øine, da . han 
antoges at være den værste Ophavsmand til alle disse Stridig
heder. Kongen opfyldte Hertugens Ønske, og Forsikkring blev 
sendt til Kielmann, at han uden Frygt kunde komme. To Dage 
efter kom Kielmann til dette Sted (Rendsborg) og blev vel modtagen. 
I de to Dage han var her havde han idelige Konferencer med 
Kantsler Griffenfeld, og man haabede, at Stridighederne vilde 
blive mindeligt afgjorte. Han tog derpaa Afsked og lovede 
om to Dage at komme tilbage med Hertugen og nogle af hans 
Raader. Hvilket ogsaa skete; Hertugen og de øvrige kom her 
i Fredags, og fik Logi i Fæstningen hos Kongen, som modtog 
dem vel. Samme Aften og næste Dag fornyede Kongen sit 
Ønske om en mindelig Afgjørelse, hvortil Hertugen erklærede 
sig villig. Om Løverdagen efter Middagsbordet begyndte Her
tugen at tage Afsked for at vende hjem, sigende, at han om 
nogle Dage vilde komme tilbage og imidlertid overveie de For
slag Kongen havde gjort ham; det var Alt hvad han for Øie- 
blikket kunde gjøre. Kongen, som fandt sig saaledes ringe- 
agtet og holdt hen fra Tid til anden med idelige Udsættelser, 

-erklærede nu Hertugen rask, at siden han selv havde sagt, at 
han var kommen for at bringe deres Stridigheder til en ende
lig Afgjørelse, og deres Ministre og Raader nu vare tilstæde, 
saa var det hans faste Beslutning, at de ikke skulde skilles, 
førend Sagen var afgjort. Byens Porte bleve derpaa øieblikke- 
ligen lukkede, hvilket varede 24 Timer, og endnu kan ingen
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Fremmede, det vil sige ingen af Hertugens Folk, komme ud. 
Hertugen har siden bestandig holdt sig i sit Logi i Fæstningen, 
hvor der er en Vagt til at passe paa ham (attend bim). Kon
gen har tilkjendegivet ham, at han i Dag ventede hans ende
lige Beslutning om hvad han vilde gjøre; ellers vilde han see 
sig i den Nødvendighed, at maatte tage andre Forholdsregler 
for sin Sikkerhed. Kongen har besat Byen Gottorp, men ikke 
Slottet; hvis han vilde bruge Kanoner, maatte det strax over
give sig; men Kongen vil ikke ødelægge dette Slot, som er 
Hertugens fornemste Residents. — Efterretningen om Kurfyr
sten af Brandenborgs Seir over de Svenske er kommen hertil.

I et følgende Brev af Rendsborg 8. Juli 1675 omtaler John 
Pauli, at Hertugen har givet efter for alle Kongens Fordringer. 
Med dette Brev følger et Brev fra Griffenfeld til den engelske 
Statsminister Sir Joseph Williamson, dateret Rendsborg 1. Juli 
1675, omtrent af samme Indhold som det ovenfor meddelte af 
5. Juni, men med en Efterskrift.

Monsieur
II n’est que tres juste que ne m’ennyant point à lire et à 

feuilleter les beaux livres que Vous m’avez envoyés, je ne me 
lasse non plus de Vous en remercier et quoyque Vous aurez 
sans doute celle que je Vous ay desja écrite il y a quelque 
temps sur ce sujet, cette redite ne vous pourra pas déplaire 
pourtant comme une marque combien ce present m’a été 
agréable et combien je souhaite en échangé de trouver l’oc
casion pour Vous faire voir la passion extrême avec laquelle 
je suis

Monsieur
à Rensburg Vostre très humble et tres obéissant

le l. Juillet 1675. Serviteur
Griffenfeld.

Mr. Pauel Vous aura sans double fait rapport sur ce qui 
se passe icy, et comme le Roy mon Maitre n’a demandé 
autre chose de Mr. le Duc de Gottorff qu’une réponse caté
gorique sur un et autre point sur lesquels on n’a pas pû avoir 
quelque resolution auparavant, Mr. le Duc y ayant répondu à 
cette heur d’une manière fort agréable au Roy, les affaires 
sont terminées à cette heure au gré et à la satisfaction de 
l’un et de l’autre.
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John Pauli, Rendsborg 8. Juli 1675. Hertugen blev sat i 
Frihed i Søndags. I Mandags spiste han og hans Broder med 
Kongen. Efter Middagsmaaltidet toge de Afsked med Kongen 
og have begivet sig til Gottorp. Kurfyrsten af Brandenborg 
har sendt forskjellige Personer hertil for at give Kongen Un
derretning om hans store Fremgang mod de Svenske.

John Pauli, 27. Juli 1675. Igaar ankom her en anden 
overordentlig Gesandt fra Kurfyrsten af Brandenborg. Imorges 
besøgte jeg Griffenfeld og traf der den franske Ambassadør, 
begge de brandenborgske Gesandter, den hollandske Resident 
og Chefen for de hojlandske Krigsskibe, som ere komne til 
Kjøbenhavns Rhed. Den franske Ambassadørs Ærinde var, at gjøre 
Forestillinger imod at den danske Flaade løb ud og at Dan
mark gav de Allierede nogen Understøttelse. Derimod vare den 
hollandske og de brandenborgske Ministre komne for at drive 
paa, at den danske Flaade maatte løbe ud snarest muligt, da 
ellers de hollandske Skibe vilde vende hjem, og at ligeledes 
Hjælpetropperne efter Traktaten af 1667 maatte blive afsendte. 
(Den danske Flaade vil snart være seilfærdig, men megen 
Sygdom og Dødelighed hersker blandt Mandskabet.) Jeg 
spurgte Kantsleren privat, hvad man havde i Sinde med Flaa- 
den; han sagde, al man vilde opfylde sine Forpligtelser mod 
de Allierede og lade den danske Flaade forene sig med den 
hollandske. Han beklagede sig atter over den franske Ambas
sadør, som havde talt saa meget i de to sidste Aar om en ny 
Subsidietraktat, hvilket det nu viste sig, at han aldrig havde 
havt Ordre til fra sin Konge. Den franske Ambassadør, som 
jeg siden talte til derom, kunde ikke svare meget for sig. 
Ogsaa besværede Kantsleren sig over den svenske Gesandt, 
som blot havde begyndt disse Underhandlinger for at vinde 
Tid og gjøre Danmark mistænkeligt for dets Allierede. Til- 
sidst havde han forlangt Prindsessen til Ægte for Kongen af 
Sverrig, og skjøndt Hs. Maj. Kongen af Danmark ikke var syn
derlig tilbøielig dertil, havde han dog givet sit Samtykke af 
Godhed for sin Søster og for hendes Æres Skyld, men han 
havde tillige erklæret den svenske Gesandt, at han desuagtet 
vilde opfylde sine Forpligtelser mod de Allierede.

John Pauli, Rostock 15. Oktober 1675. Kongen af Danmark 
udsætter sig for store Farer; han gaaer videre end nogen sim- 
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pel Soldat. Han bryder sig hverken om Gevær- eller Kanon- 
Ilden, men gaaer frem, som om der Ingenting var til, der 
kunde skade ham. Ingen af hans Generaler kan bevæge ham 
til at trække sig tilbage; han vil være den første i enhver 
Træfning.

John Pauli, 18. Jan. 1676. Der hersker stor Sygelighed 
blandt de danske Soldater. De Danske have mistet flere Folk 
ved Wismar end de selv vedgaae. Nogle have forsikkret mig, 
at de have mistet henved 1500 dræbte og døde af Sygdom. 
Der hersker Forraadnelsesfeber (spot hed fever) blandt dem. 
Jeg maa tilstaae, de havde meget slet Veir; hele den Tid Be
lejringen varede, stode de stakkels Soldater i Vand til over 
midt paa Benet.

I et følgende Brev siges, at der af 4 Kompagnier er død 
160 Mand. Der hverves for at erstatte Afgangen. Velunder
rettede Personer paastaae, at Kongen fra den Dag han drog i 
Felten indtil nu har mistet næsten 8000 Mand deels dræbte, 
deels døde af Sygdom, deels bortløbne.

John Pauli, 11. Marts 1676. Igaar bragte jeg Hr. Du 
Cros til Kantsleren, hvor vi talte Noget angaaende hans Ærind?. 
I Dag havde jeg i Sinde at forestille ham for Hs. Majestæt for 
at overlevere vor Herres Brev, og jeg tvivlede ikke om at faae 
Svar endnu i Aften og sende ham bort dermed i Morgen, hvis 
ikke en ulykkelig Begivenhed eller Skjæbnesomvexling, hvad 
De vil kalde det, i Dag var ramt Kantsleren. Kl. 9 i Morges, 
da han kom til Hoffet, blev han arresteret efter Kongens Be
faling, og snart efter ogsaa hans Svoger. Hvad Grunden er, 
er endnu ikke bekjendt, enhver taler efter sine Formodninger 
og personlige Følelser. De kan forestille Dem, at en saadan 
Overraskelse har frembragt en ikke ringe Bevægelse mellem 
alle Slags Folk, man mener at flere af samme Parti ville blive 
behandlede paa lignende Maade.

Jeg kan ikke troe, at Kantsleren er skyldig i nogen smud
sig Handling imod sin Herres Interesse; thi i alle de Sager 
og Forretninger, jeg havde med ham, fandt jeg ham bestandig 
aldeles trofast imod sin Herres Interesse. Naar jeg undertiden 
yttrede, at han ingen Omsorg bar for sin Helbred, svarede 
han, at om han end havde 1000 Liv, vilde han gjerne offre 
dem for sin Herres Tjeneste, og de vilde alle være en ringe
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Gjengjæld for den megen Ære og Naade, han havde modtaget 
af sin gode og naadige Herre. Endnu igaar Eftermiddags yt- 
trede han sig omtrent saaledes. Jeg haaber derfor, at, naar 
Sagen bliver undersøgt, vil han kunne klare for sig. Det er 
kun Retfærdighed imod ham, naar jeg siger, at vi tabe en 
god Ven i ham. Jeg skylder ham stor Forbindtlighed for den 
Hurtighed, hvormed han afgjorde alle Sager, som jeg havde at 
forhandle med ham.

Imorgen har jeg i Sinde at gjøre min. Opvartning hos 
Hertugen af Ploen. Denne ædle Fyrste har stor Kjærlighed 
for vort Land og bar forfremmet mange af vore Landsmænd 
til Officerer.

Følgende Brev uden Navns Underskrift, forfattet paa Fransk, 
findes blandt den engelske Korrespondance for 1676, og giver 
en Skildring af Forholdene strax efter Griffenfelds Fald. Det 
er ikke let at sige, hvem Forfatteren er. Der sendtes rigtignok 
netop paa den Tid en Hr. Du Cros, en Franskmand, fra den 
engelske Regjering til Danmark, medhavende et Brev fra Kon
gen af England til Kongen af Danmark. Hans Ærinde gik blandt 
andet ogsaa ud paa at søge at faae Postforbindelsen over Danmark 
til Sverrig lettet og reguleret under Krigen, samt modarbeide 
Hollands Handel med Sverrig og fremme den engelske. Men 
Du Cros’s Haandskrift er beel forskjellig fra dette Brevs og 
desuden forekommer der en Yttring i Brevet, hvori Du Cros 
omtales indirekte og som fremmed. Af Udtrykket vor Kantsler 
om Griffenfeld, skulde man tro han var dansk, men han siger 
ogsaa vor Ambassadør om Terlon, og da han udtrykkelig kalder 
Terlon Ambassadør fra vor Konge, maa han være en Franskmand.

Kbhvn. d. Marts 1676. Jeg kan berette Dem den Ny
hed, at vor Kantsler for 3 Dage siden er bleven arresteret; kun 
faa Personer kjende den sande Grund hertil. Rygtet gik for 
nogen Tid siden, at Kongen selv havde tilkjendegivet ham, at 
han ikke var fuldkommen tilfreds med hans Opførsel, og siden 
man har seet Hertugen af Holsteen-Pioen i en saa stor An
seelse ved Hoffet og i saa tøi Grad i Besiddelse af Kongens 
Naade, har man ikke tvivlet om Kantslerens Unaade. Vor 
Konges Ambassadør, Hr. Terlon, siger, at Enkedronningen i 
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Forgaars sagde til ham, at » l’ambition et l’avarice ont perdu 
le Chancelier«, og at den Tanke, som han nærede, at man 
ikke kunde undvære ham, fordi han alene kjendte til Sagerne, 
har gjort, at han ikke var opmærksom paa den Fare, som 
truede ham, og aldrig har villet forandre sin Opførsel. Alle 
vise sig meget glade over hans Fald, og naar man undtager 
nogle Kreaturer, som han har hævet, er der kun Faa, som 
ikke ville fryde sig over hans fuldkomne Undergang. Adelen i 
Særdeleshed glæder sig meget derover ; han har aldrig skaanet 
(ménagé) adelige Personer, men tværtimod behandlet dem med 
saa megen Stolthed og Foragt, at de ikke lidet have bidraget 
til at styrte ham. Men jeg maa alligevel sige Dem, at det vil 
være meget vanskeligt at finde en Mand saa dygtig som han, 
til at udfylde hans Plads, og En, der har en saa nøiagtig Kund
skab til udenlandske Sager. Selv hans Fjender ere overraskede 
over, at Kongen ikke har ventet nogen Tid endnu med at tage 
denne Beslutning. Da Kantsleren har gjort Alting selv og ta
get mange Forholdsregler med de allierede Fyrster, der uden 
Tvivl ogsaa havde store Forbindelser med ham (de grands en
gagements avec luy), er det sandsynligt, at hans Fald vil med
føre en betydelig Forandring i Sagerne. Dog vil Hertugen af 
Holsteen-Plöen, der er i meget stor Anseelse hos alle tydske 
Fyrster og har gjort sig overordentlig fortjent baade i [Fredens og] 
Krigens Anliggender, søge at forhindre, at Kantslerens Fald ikke 
foraarsager nogen Forandring i disse Forhold. Grev Alefeld er 
ogsaa en Person af stor Dygtighed og megen Erfaring. Jeg 
troer, at disse to Herrer, og fornemmelig den første, ville faae 
Styrelsen af alle Sager, og at den, som man gjør til Kantsler 
i Griffenfelds Sted, ikke vil faae den Myndighed, som han 
havde.

Vor Ambassadør, Hr. Terlon, er meget bevæget over Kants
lerens Ulykke; han var hans særdeles Ven »et ne jurait que 
par luy.« Det er almindelig antaget (il est constant), at Grif
fenfeld havde meget nøie Forbindelser med fremmede Magter, 
og at han ikke stolede saa meget paa sin Lykke, at han jo 
søgte Støtte andensteds. Der er Sandsynlighed for, at Gyl
denløve snart vil komme tilbage, »eller i det Mindste, at han 
vil faae samme Deel i Kongens Gunst, som han tilforn havde.

Man troer, at Kongen snart vil drage i Felten. Han gjør
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Regning paa at falde ind i Skaane med en Hær paa 16 til 
18,000 Mand, og Gyldenløve skal have omtrent 9 til 10,000 
Mand. Dersom disse Tropper kunne forene sig, er det sand
synligt, at de Svenske maae indskrænke sig til at gaae for- 
svarsviis tilværks, og det vil være meget vanskeligt for dem at 
holde Felten; thi de have i det Høieste ikke mere end 13 til 
14,000 Mand. Deres Flaade vil maaske være stærkere end 
den danske, men da de ikke have saa meget Mandskab, som 
der behøves for at bemande den godt, og de desuden ikke 
kunne lade den gaae i Søen tidsnok for at forekomme Kon
gens Anslag, troer man ikke, at den vil kunne udføre noget 
Betydeligt. De Skibe, som Hollænderne skulle sende, ville 
maaskee ikke komme saa tidligt, som man havde haabet her, 
og Rygtet gaaer, at de ikke ere færdige og at man i Holland 
hver Dag vækker nye Vanskeligheder. Dersom de komme, vil 
Flaaden kunne udgjøre 40 Krigsskibe, deri indbefattet dem, 
som Kongen vil lade udruste her og i Norge. De Allierede 
leve bestandig i stor Uenighed, og Fyrsterne af Brunsvig ved
ligeholde ikke en saa god Forstaaelse med Kongen, som de 
for det fælles Bedstes Skyld burde. Man troer, at Bispen af 
Munster, skjøndt han staaer paa en meget slet Fod med Fyr
sterne, ikke vil undlade at underhandle med dem (hvis han 
ikke allerede har gjort det) angaaende sin Deel af Erobrin
gerne i Stiftet Bremen, og man siger, at Fyrsterne af Brunsvig 
maaé overlade ham to Amtmandskaber og give ham en bety
delig Pengesum. Men da denne Prælat bestandig gjør de 
største Tilbud (est toujours au plus offrant), kunde det gjerne 
være, at han ogsaa vilde underhandle med Kongen. Kurfyrsten 
af Brandenborg havde frasagt sig sine Fordringer paa Andeel 
i Erobringerne i Stiftet Bremen, men nu forklarer han sig og 
siger, at han kun har frasagt sig dem til Fordeel for Kongen 
af Danmark og ikke til Fordeel for de andre, hvilket atter vil 
medføre mange Hindringer for de Allieredes Foretagender. 
Det forsikkres, at man gjerne vilde udelukke Kongen af Dan
mark, og at de brunsvigske Fyrster gjøre alle mulige Anstren
gelser for at blive Herrer af Stiftet Bremen. Hollænderne un
derstøtte dem deri saa meget som de kunne. Keiseren og 
Staden Bremen ville maaskee ikke sætte sig meget derimod, 
og Hertugen af Hannover vil ikke lade Ledigheden gaae tabt
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til at faae sin Deel deraf. Enkedronningen er reist for at 
tale med denne Fyrste om Sagen, og begav sig herfra i Gaar.

Her er kommet en Herre1) fra Kongen af England og han er 
bleven vel modtagen af Kongen. Jeg kjender endnu ikke For- 
maalet for hans Reise; men han har besøgt Ministrene og 
havt flere Konferencer med dem, med hvis Udfald man siger 
han er meget tilfreds. Han skal reise herfra til Sverrig; jeg 
skal søge her at opdage Gjenstanden for hans Underhandling 
og underrette Dem derom. Vor Ambassadør, Hr. Terlon, siger 
offentlig, at han (det engelske Sendebud) gaaer til Sverrig for 
at tilbyde en meget betydelig Understøttelse, og at der i Eng
land allerede ere flere Skibe udrustede, som ville komme til 
Gottenborg. Den engelske Resident (John Pauli) stod i et saa 
nøie Venskabsforhold til Kantsleren, at de levede som Brødre, 
og han er inderlig bedrøvet over sin Vens Ulykke, og han 
troer, at Kongen hans Herre har tabt meget derved. Jeg tvivler 
ikke om, at Hertugen af Holsteen-Ploen, som man siger er 
beslægtet med Kongen af England, vil gribe enhver Leilighed, 
som tilbyder sig for at gjøre sig behagelig for Deres Hof, og 
Grev Alefeld, som har været Gesandt der, lægger en stor 
Velvillie for Englænderne for Dagen. Gyldenløve, som ogsaa 
er Englændernes virkelige Ven, vil uden Tvivl gjøre Alt i Deres 
Interesse, hvad Kantsleren havde kunnet gjøre.

De vil have seet, at Kongen i Erklæringen om Konfiskation 
af svensk Eiendom, som findes i Hamborg, kalder denne By 
sin arvelige Besiddelse og Indvaanerne sine Undersaatter. 
Rygtet gaaer, at Storkantsleren staaer i Fare for at falde i 
Unaade. Men skjønt det er sandt, at hans Modstandere ere 
meget mægtige, saa er det dog ogsaa sandt, at han endnu har 
megen Anseelse. — Det gaaer meget slet med Handelen paa 
det baltiske Hav og vort Nord-Kompagnie lider store Tab; men 
Englænderne alene have Fordeel af Alt. Et meget stort Antal 
af deres Skibe er i Aar passeret gjennem Sundet, og i de 
sidste Dage er der kommen over 30. Det er sandsynligt, at 
de under denne Krig ville vinde stor Fordeel af Handelen, og 
Kongen, som uden Tvivl er glad ved at leve i bedste For-

o: Du Cros, som man seer af adskillige af John Paulls Breve. 
(Allen.)
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staaelse med England, vil ikke lade sig mærke med, at han 
nærer nogen Skinsyge over Englændernes Fremskridt. De 
Svenske, som rigtignok langt hellere ønskede, at det var Hol
lænderne, ville dog i deres nærværende Forfatning ikke vove 
at lægge Hindringer i Veien derfor. Jeg troer, at dersom der 
er Noget, som er istand til at forene Holland og Sverrig, maa 
det være Handelsfordelen, som de meget nødigen ville see i 
Englændernes Besiddelse.

Dersom De har Noget at skrive til mig angaaende det, 
som foregaaer ved Deres Hof, saa sæt ikke Deres Navn der
under. Jeg vil gjøre ligesaa i de Breve, som ikke angaae vore 
private Sager. Jeg tvivler ikke om, at man jo her aabner alle 
Breve, i Særdeleshed siden Kantslerens Fald. De samme Ef
terretninger, som jeg sender Dem, skriver jeg ogsaa til Hr. 
Jean de Ré vor gode Ven. Hils Hr. Bar og Hr. Olivier. Man 
melder mig i dette Øieblik, at Kongen vil lade Præsident Kiel- 
mann og hans tre Sønner bringe hertil.

John Pauli, 18. April 1676. Jeg spurgte det fornemste 
Medlem af den Kommission, som er nedsat over Kantsleren, 
hvorledes denne teede sig. Han svarede, at han under sit For
svar talte med ligesaa meget Mod som nogensinde i sin Vel
magtstid, og var paa ingen Maade nedslagen. Jeg har erfaret, 
at man er ifærd med at indrette 8 nye Kamre i Citadellet, 
som efter den Beskrivelse, man gav mig af dem, ere saa stærke, 
at de Personer, som skulle beboe dem, maae være dømte til 
bestandig Fængsel. Jeg tænker, at Griffenfeld bliver den ene, 
og Præsident Kielmann1) den anden; maaskee ogsaa to af hans 
Sønner faae Plads der. Hvem de andre blive, veed man endnu 
ikke med Vished, men man taler om forskjellige Personer i 
Norge og Danmark, som skulle fængsles. — Det vil blive nød
vendigt, at der tilsendes mig en Cifferskrifl; thi under de 
nærværende Omstændigheder indtræffer der Adskilligt, som gjør 
det fornødent. Hr. Ter Ion siger, at han vil reise næstkom
mende Fredag over Hamborg tilbage til Frankrig.

) Han døde nogen Tid efter, Juli 1676, i Kastellet. (Allen )
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John Pauli, 6. Juni 1676. Imorges Klokken 6 blev 
Griffenfeld bragt fra sit Fængsel til Skafottet, der var op- 
reist i Citadellet, og hvorved Faa eller Ingen vare tilstæde 
uden de, der fungerede som Embedsmænd. Han var klædt i 
Sørgedragt, men viste en Frimodighed, der forbausede Til
skuerne. Præsten, der kom for at trøste ham, begyndte, som 
Skik er i dette Land ved slige Ledigheder, at holde en Tale 
til ham for at berede ham til Døden, men Griffenfeld afbrød 
ham og erklærede ham, at han allerede var beredt. Efterat 
han derpaa havde holdt en kort Tale, hvori han forsikkrede 
om sin Uskyldighed i de Forbrydelser, man havde lagt ham til 
Last, og tilgav sine Fjender, afklædte han sig selv og vilde 
ikke lade Bøddelen røre ved sig; hans Klædning var saaledes 
indrettet, at han ved at løse et Baand blottede sin Hals og 
sine Skuldre. Han tog derefter Afsked med de Tilstedevæ
rende, knælede og vilde ikke lade sig binde for Øinene. Der
paa gjorde han en kort Bøn og gav Skarpretteren Tegn til at 
gjøre sin Pligt. Bøddelen tog hans Vaaben og sønderbrød det, 
hvilket kun syntes at gjøre ringe Indtryk paa ham. Skarpret
teren hævede nu Sværdet, men Kongens Pardon blev i det 
Samme forkyndt saaledes, at Dødsstraffen forandredes til be
standigt Fængsel. Han syntes kun lidet glad ved at høre 
denne Pardon. Han reiste sig, takkede Kongen og bød dem 
sige Hans Majestæt, at han var rede til at lide Døden, hvilket 
Øieblik det skulde være, da han havde afgjort alle sine Sager 
i denne Verden.

Jeg kan forsikkre Dem, at selv hans Fjenders Had er for
vandlet til Medlidenhed ved at høre hvad han har sagt og det 
Mod han har viist. Mange mene, at Ondskab mere end 
Brøde er Skyld i hans Ulykke. Andre troe, at han om kort 
Tid vil vende tilbage til sin forrige Anseelse. Men hvad dette 
angaaer, da vil jeg indtil videre tilbageholde min Mening. 
Han har store Fjender. Jeg er tilbøielig til at troe, at Kongen 
nok vilde skjænke ham sin Naade igjen; men hans Fjender 
ville aldrig lade Kongen have2Ro, førend han er bragt vel i 
Sikkerhed eller henrettet.

John Pauli, 20. Juni 1676. Jeg talte i Dag med Hr. 
d’Almonde, der kommanderede den hollandske Eskadre i disse 
to Træfninger. Han siger, at hverken de Danske eller Svenske
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fægtede, de vare begge feige(!). Hvad der blev gjort, gjordes 
af Admiral Tromp og de hollandske Skibe. Han skammede 
sig over at see saa mange gode Skibe saa slet kommanderede. 
Han skal nu kommandere som Viceadmiral paa den hollandske 
Flaade, der ligger ved Messina.

Af et Brev fra Hertugen af Holsteen-Gottorp (uden Datum, 
men mellem Breve fra Juni 1676, og rimeligviis bestemt til 
Hertugens Fuldmægtig i London, Hr. Ulcken.).

Jeg lader Dem vide, at Kongen af Danmark har sendt Hr. 
Buchwaldt til Kurfyrsten af Brandenborg for at træfle Aftale 
om, at man ikke vil tilbagegive Sverrig noget af Pommern, 
Bremen og Verden, naar man har erobret det. Endvidere, at 
min Sag ikke maa komme for eller mine Ministre tilstædes 
Adgang til Forsamlingen i Nimwegen, under Paaskud af at min 
Sag er et indre Anliggende. Hr. Høegh, som paa Kongen af 
Danmarks Vegne begiver sig til Nimwegen, har samme Ordre, 
og da Spanien vil tale af een Mund med Danmark og Branden- 
borg, skal De anmode Hs. Majestæt Kongen af Storbritannien 
om, at han vil understøtte mine Interesser, saaledes at der 
ingen Vanskeligheder lægges i Veien for mine Ministres Adgang 
til Forhandlingerne i Nimwegen, Udstædelse af Passer osv.1)

John Pauli 18. Nov. 1676. Den 12. Nov. kom Hertugen 
af Ploen tilbage til Hæren; men han blev der ikke længe; thi 
allerede den 14. om Aftenen kom han tilbage til Helsingør. 
Alle antage, at ban er misfornøiet og bar taget sin Afsked og 
opgivet Kommandoen. Faa eller Ingen ere bedrøvede over 
hans Bortgang, da de fleste ved Hoffet og største Delen af 
Officererne ere misfornøjede med ham; thi han har saadanne 
besynderlige Luner og er saa ærgjærrig, at han vilde beherske 
Kongen og Landet, og taalte ingen xModsigelse. Kantsleren 
(Alefeld?) var den eneste, der gjorde ham nogen Modstand, 
og havde faaet de andre Ministre og alle Officererne paa sin Side.

*) En stor Mængde Forestillinger af Hertugens Fuldmægtig i London, Hr. 
Ulcken, til den engelske Regjering, og Skildringer af den Uret, som 
Hertugen formenes at have lidt, findes i State Paper Office. (Allen).
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III.
Hollandske Relationer 1670—77.

(Fra Rigsarkivet i Haag )

1.
Uddrag af Rapporter fra J. Le Maire.

1670.
Kbhvn. 22. Febr. Natten imellem Søndag og Mandag blev 

Kong Frederik 3. syg, som det kunde være et Anstød af Feber, 
men befandt sig dog ved Anvendelse af Lægemidler meget 
bedre den følgende Dag; men det forværrede sig snart og 
Onsdag Middag mellem Kl. 12 og 1 døde han, saa at han i 
en Tid af 3 Dage var paa een Gang sund og død. Man siger, 
at den ‘afdøde Konge har gjort et Testament, hvori han har an
befalet sin Søn, Christian den 5., adskillige af sine Ministre, 
fremfor alle sin Favorit, Statholder Gabel.

Kbhvn. 4. Marts. Man gjør her Vanskeligheder ved at 
ratificere den Traktat, som Gyldenløve har sluttet med England. 
Gyldenløve var allerede paa Hjemreisen, men fik af den afdøde 
Konge Befaling til at vende tilbage for at faae Traktaten i flere 
Punkter forandret. Som Følge heraf betragter man det nu som 
uvist, om den engelske Ambassadør, Grev Essex, som vente
des hertil, vil komme. — Kulden er saa stræng, at en stor 
Deel af Østersøen er tillagt med Is og Folk ere komne over 
Isen fra Pommern til Kbhvn. Over Belterne kjører man med 
Slæder og Heste.

Helsingør 16. Marts. Christian den 5. er hele Dagen 
beskjæftiget med Regjeringssager og Raadslagninger med sine 
Ministre. 1 disse Dage har Hertugen af PI oens Fordring 
paa Arvefølge i Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst været 
paa Tapetet. Sagen vil næppe blive afgjort ved Mægling i 
Hamborg, men derimod ved Proces i Speier. De holsteenske 
Raader, som vare tilstæde ved Forhandlingerne, bebreidede ved 
den Leilighed Statholder Gabel, at han var Aarsag til, at denne 
saa tvivlsomme Sag ikke allerede for længe siden var afgjort 
for en ringe Sum Penge, hvormed Hertugen den Gang var til
freds, og det kom derved til saa hæftig en Ordtvist, at Stat
holderen løb bort fra Forsamlingen, ikke vant til at behandles 
paa den Maade. Thi medens Frederik den Tredie levede, 
turde Ingen sige ham imod. De holsteenske Raader have og-
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saa medbragt en Forestilling fra Ditmarsken, hvori Kongen 
erindres om, at Ditmarskerne af Frederik den Anden have faaet 
et Privilegium, ifølge hvilket ingen Anden end en Indfødt 
maatte gjøres til deres Amtmand, og dette var altid blevet holdt 
saaledes indtil for eet Aar siden, da Statholder Gabel, som de 
paastaae, befordrede eet af sine Kreaturer dertil, der er en 
Fremmed. Det synes saaledes, at man har i Sinde at bringe 
Statholderen ud af al Kredit. Jeg havde efter Kongens Død 
vel forudseet, at dette efter nogen Tid vilde skee, men ikke 
tænkt, at Herrerne i dette Rige skulde være saa iilsomme der
med, eftersom han alene afhandlede alle Rigets vigtige Sager 
med Kongen og Ingen uden han kjender dertil, saa at man 
maatte antage, at han for en Tid var aldeles uundværlig.

22. Marts. Regjeringen er for Tiden beskjæftiget med en 
Finantsoperation, hvorved man haaber, at Kongen skal vinde 
aarlig 100,000 Rdlr., eller mere, og som bestaaer deri, at 
Gagen for alle høie og lave Embedsmænd, saavel civile som 
militære, hvilke efter dette Riges Viis ere meget høit lønnede, 
skal nedsættes en Deel. Mange ere naturligviis misfornøiede 
saavel hermed, som over at Alle skulle aflægge en Renselsesed 
og for Fremtiden ikke modtage nogensomhelst Gave, hvilket i 
den forrige Konges Levetid gik i Svang over alle Grændser. 
Efter den afdøde Konge er der funden en Sum af omtrent 
halvanden Million Rigsdaler.

8. April. En Bekjendtgjørelse er udkommen, at al Told 
saavel paa Landet som i Søhavnene skal bortforpagtes til den 
Høistbydende. Kongen har i Gaar afskaffet de overdreven høie 
Havnepenge i Kjøbenhavn, som hvilede paa Skibets Drægtighed 
og indførtes af den afdøde Konges Favorit Gab el for dermed 
at beneficere een af sine Venner. Denne Konge indretter en 
saa fortræffelig Orden og Huusholdning i sine Riger, at han 
lader til at ville blive en ypperlig Regent. Han har fundet et 
Middel til ikke alene at besætte sine Fæstninger tilstrækkeligen, 
men tillige underholde en Hær paa 20,000 Mand, der, naar det 
behøves, kan rykke i Marken, og det ikke alene uden nye 
Byrder for (Jndersaatterne, men selv med Formindskelse af 
Halvdelen af dem, der nu hvile paa Landet. Hertil kommer 
endnu, at man her vil oprette to Regimenter Baadsfolk, hvert 
paa 3000 Mand. For Tiden er Spørgsmaalet om Ophævelsen
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af Saltkompagniet paa Bane. Det var at ønske, at man ogsaa 
vilde ophæve Sæbe- og Sukker-Monopolerne og som Følge 
deraf den høie Told, der hindrer disse Varers Indførsel fra 
Nederlandene. — Hr. Giøe, Gesandt i Haag, har ansøgt Kon
gen om at maatte gjøre en Reise til Kjøbenhavn, og det er meget 
sandsynligt, at, naar han først kommer her, vil han ikke vende 
tilbage, men en Anden sendes i hans Sted, der er noget bli
dere af Humør (»wat soeter van Humeur«).

3. Mai. Under den afdøde Konge nyttede det ikke at 
klage over Tolderen i Helsingør; thi han havde været Sekre
tær hosKongens eneste Favorit Gabel, og denne tog ham altid 

i Forsvar. Men nu er Udsigten bedre; thi Gabel har mistet 
sin Post og det er ham forbudt at komme til Hove. Han har 
ansøgt om at maatte reise til Holland, for der at ende sine 
Dage; men det er blevet ham afslaaet, fordi man først forlan
ger Regnskab af ham for mange Millioner, hvoriblandt ogsaa 
de nederlandske Subsidiepenge, der ere bievne anvendte sna
rere til alt Andet end til det, hvortil de vare givne af Gene
ralstaterne.

17. Mai. De Herrer, som for Øieblikket blive brugte i 
dette Riges Sager og allerede have afskaffet mange Misbrug 
og bragt Kongens Sager saaledes paa Fode, at hans Kasse 
aarligen vil beriges, Undersaatternes Byrder lettes, ingen Gjæld 
gjøres, en større Hær end under den forrige Konge holdes, og 
hvad det vigtigste er, bestandig have en Flaade paa 25 til 30 
Orlogsskibe rede, forsynet med Mandskab og alle Skibsfornø
denheder: ere i de sidste Uger bievne saa uenige, at al Tid 
gaaer hen med Disputeren, hvilket ogsaa er Aarsag til, at 
Saltkompagniet endnu ikke er afskaffet. Grunden til denne 
Uenighed er, at der har dannet sig to Partier, der begge 
søge at sætte sig fast i den unge Konges Gunst, det ene med 
Udelukkelse af det andet. Det ene hedder detholsteenske, 
fordi Grev A lefe Id, Statholder i Holsteen, stafter i Spidsen 
for det, og understøttes af Kantsleren, Rigsadmiralen, Gylden
løve og Feltmarskalken. Det andet, som hedder det danske, 
har til Anfører Overkammerherre S chinckel (gift med Hr. 
Charisius’s ældste Datter) og søger at bringe Statholder Gabel 
paany i Kredit; men dette Forsøg er aldeles mislykket. Det 
er blevet Gabel meddeelt fra en høi Haand, at siden hans
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Majestæt havde erfaret, at Gabel talte om at tage sin Afsked, 
saa var hans Majestæt dermed tilfreds og skulde lade hans Af
sked udfærdige. Dette er nu skeet, og denne Frederik den 
Tredies store Favorit, som under hiin Konge alene regjerede 
disse Riger, er nu uden alle Embeder og al Kredit. Han skal 
forblive paa sit Landgods, 8 Mile fra Kjøbenhavn1), og ikke 
reise længre bort. Han skal have bestyret de nederlandske 
Subsidiepenge saa slet, at Matroserne kun fik en Fjerdedeel 
af deres Lønning udbetalt og beholdt Resten paa Afregning, 
hvorfor Staten nu i den Anledning er i en betydelig Gjæld. 
Man ventede, atGiøe skulde komme tilbage fra Haag og afløses 
af Charisius, men det er bleven forandret; thi for at ærgre 
Schinckel, der meente at faae sin Svigerfader Charisius 
anbragt der, har det holsteenske Parti bevirket hos Kongen, 
at Giøe for det Første forbliver i Haag; de have travlt med at 
faae Petkum udnævnt til Giøes Eftermand, for at holde Cha
risius borte fra denne Post. — Siden Gabel er styrtet, kommer 
Touren til hans Venner og Kreaturer, som han har befordret 
til store Embeder. Man glemmer især ikke hans Børn og 
Svigersønner. Vicestatholderen i Norge, Hr. Ove Juel, hvis 
Datter skal ægte Gesandten Gabel, og hvis Søn igjen skal ægte 
Gabels Datter2), og som ved disse Forbindelser er kommen til 
sin høie Værdighed, bliver kaldt hjem, og Jørgen Bielke, 
Broder til Rigsadmiralen, bliver hans Efterfølger. Gesandten 
Gabel er tilbagekaldt, og hans Broder, der var Kammerherre, 
er kasseret.

Et Brev fra Christian 5. Kjøbenhavn, 20 Aug. 1670, til Gene
ralstaterne, hvori det bringes dem i Erindring, at de ved en 
Gesandt have staaet Fadder til hans Søster Frederikke 
Amalie og foræret hende en Faddergave af 4000 holl. Gylden 
aarlig. Denne Sum* var i hans Faders Levetid regelmæssig 
bleven udbetalt indtil hun blev gift, og skikket til Kongen, 
som derefter tilstillede sin Datter det. Men den nuværende 
Konge udbeder sig, at Summen umiddelbart maa sendes til

*) Bavelse.
’) Den 23. April 1671 havde Anna Cathrine Juel Bryllup med Kammer 

herre Frederik von Gabel.
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hans Søster, samt at den Restance, der var, maatte betales. 
(Generaistaterne resolverede efter Kongens Forlangende.)

Den 13. Sept. Forordningen angaaende Forandringen med 
det danske Salt-Kompagni er ved Forestillinger fra Medlem
merne af det islandske Kompagni, der paastode at den var 
dem skadelig, bleven tagen tilbage. Man kan under denne 
nye Regjering, hvor Alt vakler uden Fasthed, ikke vide, hvor
ledes det vil gaae med Rigets Sager. Det ostindiske Skib, 
som for omtrent to Aar siden blev sendt til Koromandel Ky
sten, er kommen tilbage og har medbragt noget Salpeter og 
omtrent 400,000 Pd. Peber, men ellers ikke meget af Værdi. 
Alligevel ere Participanterne meget tilfredse med Udbyttet og 
have i Sinde at udruste flere Skibe med en større Ladning.

1. Nov. Kongen har endelig besluttet, at kalde Marcus 
Giøe tilbage og i hans Sted sende til Haag Kammerherre Just 
Høgh, en meget dygtig og brav Adelsmand, med hvem Gen. 
Stat, ville være vel tjente. Han er for 6 eller 8 Uger siden 
bleven gift med en Datter af den afdøde Vicekonge i Norge, 
Krabbe, og skal afreise med det Allersnareste. I Gabels 
Sted som Gesandt ved det franske Hof sender Kongen en 
Rantzau og til Sverrig Resident Lindenow, som nu er i 
England, saa at man mener, at Giøe vil blive sendt enten til 
England eller til Spanien. Den franske Ambassadør Terlon kom
mer næsten hver Dag til Hove, men har ikke nu som i forrige 
Tider Tilladelse til at træde uanmeldt ind i Kongens Værelse. 
Forleden Dag maatte han gaae bort uden at faae Kongen i 
Tale. — Gyldenløve, Frederik den Tredies naturlige Søn, ei\ 
efterat de lutherske Theologer derom vare hørte, bleven skilt 
fra sin Kone, fordi de ikke levede godt sammen. Men hvad 
der er paafaldende er, at Begge have faaet Tilladelse til at 
gifte sig paany. — Le Maire er bleven indbuden til Schu
machers Bryllup1); men hverken han eller den branden- 
borgske eller den svenske Gesandt ville indfinde sig paa Grund 
af Strid om Rangen. Dog sende de hver sin Brudegave i 15

’) Den 2. November 1670 havde Schumacher Bryllup med Catharine Nansen.
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Dukater. (Le Maire havde nemlig Ordre af Generalstaterne til 
kun at vige for Keiserens og kongelige Gesandter og Republi
ken Venedigs Gesandter, hvilket gav Anledning til en evindelig 
Strid mellem ham og Kurfyrsten af Brandenborgs Gesandt. Den 
blev især skandaløs, da de engang traf sammen i Dronningens 
Kapel for at tage Deel i den reformerte Gudstjeneste og Alte- 
rens Sakramente, og her stredes om Pladsen. En anden Gang, 
ved et Bryllupsgilde, hjalp man sig ved at tage Plads omkring 
et rundt Bord.)

Allerede i Slutningen af Aaret 1670 bemærkes, at alle 
fremmede Gesandter maae henvende sig med deres Andragen
der til Kongens Oversekretær Schumacher, eftersom her 
ingen Premierminister findes.

1671.
24. Jan. Kongen har stiftet et nyt ostindisk Kompagni i Kjøben- 

havn. Mindste Indskud er lOORdlr., den der betaler 1000 Rdlr. 
har Ret til at faae Selskabets Bøger at see; den der erlægger 
2000 Rdlr. Adgang til at blive Bestyrer. Man udspreder Ryg
ter om den store Fordeel, som den sidste Reise har bragt, 
og Nogle kjøbe en enkelt Aktie af private Folk med en Avance 
af 50 pr. c. for at lokke mange til at tage Deel i det nye 
Foretagende. Men efterdi man har havt saa meget Tab af det 
forrige Kompagni, vil næppe mange melde sig som Deeltagere, 
saa at maaskee hele Foretagendet kunde gaae overstyr, især 
naar man kunde forhindre, at Bestyrelsen fik Skippere og Styr
mænd, der have tjent det Nederlandske ostindiske Kompagni, 
og kjende Farvandene og al Leiligheden, i sin Tjeneste.

31. Jan. For at bringe Aktietegningen til det nye ostin
diske Kompagni i god Gang, har Kongen tegnet sig for 10, 
den regjerende Dronning for 5, Dronninge-Moderen for 4, 
og Prinds Jørgen for 3 Tusinde Rigsdaler. Kongen har tillige 
ladet sig forlyde med, at det vilde være ham overmaade be
hageligt, om hans høie og lave Embedsmænd saavelsom de af 
hans Undersaatter, der have Formue, vilde følge hans Exempel. 
Bestyrerne have nu været rundtom for at bevæge Folk til at 
tegne sig, og man siger, at de paa den Maade allerede have 
faaet 150,000 Rdlr. Naar man faaer de tilstrækkelige Penge, 
vil man sende to Skibe med Ladning til Ostindien. Den fran
ske Gesandt Te ri on har tegnet sig for 2000 Rdlr. — Kom- 
merciekollegiet, som begyndte allerede for Aar og Dag siden
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har for omtrent 3 Uger siden holdt sit første Møde. Gyl
denløve er i Petkums Sted bleven gjort til Præsident, og 
Jens Juel, som har været Resident i Sverrig, til Vicepræsi
dent. Man synes nu her, ikke at lade sig noget være mere 
magtpaaliggende end Handelens Tilvæxt og Blomstren, hvortil 
den franske Gesandt meget tilskynder denne Nation. Otto 
Rantzau skal med det allersnareste gaae som Gesandt til Paris 
i Gabels Sted. Terlon holder hyppige Sammenkomster med 
Gyldenløve, Præsident for Kommercekollegiet.

21. Marts. Paa det kongelige Værft er der atter be
gyndt med tvende store Orlogsskibes Bygning. Man er i dette 
Rige ivrig beskjæftiget med at oplive Handel og Skibsfart. 
Kongen har anviist mange Tusinde Rigsdaler til Udlaan til 
Handlende mod en Rente af 3 af Hundrede, naar de Laansø
gende henvende sig til Kommercekollegiet og kunne stille god 
Sikkerhed eller Borgen for sig.

28. Marts. Man bar nu i flere Uger været meget beskjæf
tiget med at bringe Sagen angaaende Grevskaberne Oldenborg 
og Delmenhorst i Rigtighed. Da Hertugen af Gottorp gjorde 
Vanskelighed og viste sig utilbøielig til Forlig, har Kongen af 
Danmark sluttet en Overeenskomst om sin Andeel af Grev
skaberne med Hertugen af Ploen, saaledes at denne lader sig 
udkjøbe for en Sum af 130,000 Rdlr. at betale i Penge og 
Landgodser i Holsteen. Før Hertugen af Gottorps Afreise har 
Kongen underhandlet med ham om at kjøbe hans Andeel i 
Grevskaberne, og man anseer Sagen næsten for afgjort, i hvil
ket Tilfælde Kongen af Danmark, mod at give Hertugen af 
Ploen Erstatning, vil komme i Besiddelse af begge Grev
skaberne.

11. April. Her er i disse Dage ankommen en Hoogen- 
hoek, der er Borger i Haag og hollandsk Undersaat. Han 
har tjent det hollandsk-ostind. Kompagni som Kapitain i Indien 
og har ved sin Ankomst hertil henvendt sig til Gyldenløve, 
som Præsident for Kommercekollegiet, og vidst at foresnakke 
ham saameget om de store Tjenester, han vilde kunne gjøre 
det nyoprettede danske ostindiske Kompagni, at Kongen har 
udnævnt ham til Medlem af Kommercekollegiet med en Gage 
af 1000 Rdlr., og han vil, naar han indskyder 4 eller 5 Tu
sinde Rdlr., faae den første Plads, der bliver ledig i Kompag-
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niets Bestyrelse. Han bliver nu her for at gjøre sit eget 
Fædreland Skade.

18. April. Det antoges for en afgjort Sag, at Hertugen 
af Gottorp havde afstaaet sin Fordring paa Andeel i Grev
skaberne Oldenborg og Delmenhorst for 150,000 Rdlr. og en 
Foræring af 10,000 Rdlr. for hans Gemalinde. Men forrige 
Uge er der kommen en Expresse fra Hertugen af Gottorp, 
saavelsom fra hans Broder, Bispen af Eutin. Førstnævntes 
Bud har meldt, at hans Herre, da han var kommen hjem, 
havde eflerseet sin Faders Testamente og deri fundet, at han 
ikke turde afstaae nogen Eiendom eller Gods, der tilhører det 
gottorpske Huus, uden med Samtykke af sin Broder Bispen; 
men denne vægrede sig ved at give dette, hvorfor han maatte 
underrette Hans Majestæt om, at det, de vare komne overeens 
om, ikke kunde have Fremgang. Kongen har svaret, at han 
holdt sig til hans givne Ord og det sluttede Salg. Imidlertid 
træffer man her Foranstaltninger til at tilfredsstille Hertugen af 
Ploen for hans hele Fordring, og saaledes bringe begge Grev
skaber under Riget.

12. Sept. Igaar har den franske Ambassadør havt en 
Sammenkomst med Gyldenløve, Griffenfeld og Bispen 
af Sjælland for at underhandle med dem om de Betingelser, 
under hvilke man vil tillade Katholikerne fri Religionsøvelse 
og at bygge et prægtigt Kapel tilligemed en Kirkegaard, hvor
til Paven og fleie katholske Fyrster skulle have sammenskudt 
Penge.1) — Le Maire klager over, at medens man tilstaaer 
Katholikerne slige Begunstigelser, maa han og hans Familie 
og flere hundrede Kalvinister aldeles savne at høre Guds Ord 
og nyde Sakramentet. Han havde i Aar og Dag søgt om Til
ladelse til at deeltage i Gudstjenesten i den reformeerte Dron
nings Kapel; men det var blevet ham afslaaet, og Drabanterne 
havde viist ham tilbage, naar han forsøgte at gaae ind i Ka
pellet. Man beraabte sig paa, at det i Ægteskabskontrakten 
udtrykkelig var fastsat, at kun Dronningen og hendes Tjener-

‘) Under 24. Oktob. samme Aar melder Le Maire, at den franske Ambassa
dør nu har faaet Tilladelse til at bygge et katholsk Kapel. Bygningen, 
til hvis Opførelse han har 100,000 Rdlr. liggende, skal begyndes til 
Foraaret. (Allen.)

Danske Samlinger. 2den Række. 111. 5
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akab, med Udelukkelse af alle Andre, maatte være tilstæde ved 
den reformeerte Gudstjeneste i hendes Kapel. Allerede Fre
derik 3. havde afslaaet en lignende Ansøgning baade om 
offentlig Gudstjeneste for Kalvinister og om Deeltagelse i Dron
ningens (den Gang Prindsessens) Gudstjeneste.

12. Sept. (Til Greffleren). Der er ingen Nation i Verden, 
hvor Adelen gjør saa store Pretensioner, som i Danmark, hvil
ket min Kone og mine Børn ved forskjellige Ledigheder til 
min Fortrydelse have maattet erfare. Det gaaer saa vidt, at 
man i Selskaber giver Børn paa 6 til 7 Aar Forrang for min 
Kone og mine Børn. Paa Klager herover svarer man, at det 
saa er Landets Skik, at Adelige ikke blot gaae over Uadelige, 
i hvilken Stilling disse saa ere, men ogsaa over alle Fremmede 
Adelige. Le Maire saae sig herved nødt til at holde sin Kone 
og sine Børn fra alle Selskaber; for imidlertid at faae Ende 
paa denne Ubehagelighed, forlangte han en authentisk Kopie 
af det Adelsbrev, hans Forfædre havde faaet 1539 af Keiser 
Karl 5., for at han kunde blive indregistreret blandt den danske 
Adel, og hans Kone og Børn faae deres tilbørlige Rang. Han 
forvarer sig mod den Mistanke, at han selv skulde lide af 
Rangsyge.

26. Septemb. Kongen har i Forgaars udnævnt General 
Major Holck, der før var Kommandant i Kronborg1), til Ge- 
neralgouvernør over Fyen, Laaland og Langeland og tillige givet 
ham Tittel af Baron med et Gods paa Fyen, 50,000 Rdlr. 
værdt,2) hvilket før har tilhørt Korfits Ulfeldt og ved Kon
fiskation er kommet til Staten. Holck har saaledes ikke havt 
Skade af denne Forandring.

31. Okt. Den franske Ambassadør arbeider af al Magt paa at 
tilveiebringe en nærmere Forbindelse mellem Danmark og Sver- 
rig, hvorfor Nederlandene maatte være paa deres Post; thi det 
kunde blive høist farligt for deres Handel, om hine to Riger 
forenede sig med Frankrig. For at forebygge dette, maatte 
man snarest muligt sende en Ambassadør til Sverrig. For at

’) Han havde paadraget sig en hæftig Klage fra den engelske Regjering 
ved at skyde paa en engelsk Gesandt, der passerede Kronborg uden at 
ville give den tilbørlige Salut. (Allen.)

*) Eilensborg, senere Holckenhavn.
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gjøre Venskabet fastere mellem begge Riger, arbeider den 
franske Ambassadør endog, som man siger, paa at tilveiebringe 
et Ægteskab mellem en dansk Prindsesse og Kongen af 
Sverrig.

Kort efter (14. Nov.) skriver Le Maire, at det af den danske 
Regjering var blevet ham meddeelt, at Frankrig havde fældet 
en Voldgiftskjendelse i den stridige Sag aldeles til Danmarks 
Fordeel. Holland skulde betale den hele Sum, som Danmark 
gjorde Fordring paa, og med Renter siden 1658!1). .

Generalstaterne besluttede i Oktober 1671 at sende Willem 
van Haeren som overord. Gesandt til de nordiske Hoffer, for 
under den truende Stilling, som Frankrig indtog alt mere og 
mere mod Holland, at anraabe om Hjælp og Understøttelse, 
hvortil begge Riger vare forpligtede ifølge tidligere Traktater. 
Van Haeren reiste imidlertid kun til det svenske Hof, skjøndt 
han berørte Kjøbenhavn paa Gjennemreisen; men istedet for ham 
sendtes senere Werckendam som Ambassadør til Kbhvn.

1672.
I Begyndelsen af Aaret 1672 fik Marcus Giøe Ordre at 

gaae som Gesandt til England og fik til Efterfølger i Haag Hr. 
Just Høgh. M. Giøe fik ved sin Bortreise den sædvanlige 
Foræring ved slige Ledigheder, en Guldkjede af 1300 Gyl- 
dens Værdie, til Foræring af Generalstaterne.

9. Januar. Man er her meget ilde tilfreds med de Svenske; 
thi de havde lovet at meddele det danske Hof, hvilke Forslag 
Frankrig gjorde; men nu mærker man baade af den her 
værende franske Ambassadør Terlons Yttringer og af den danske 
Resident i Sverrig Petkums Rapporter, at de ikke have holdt 
dette Løfte. Derimod holder man sig her for overbeviist om, 
at Sverrig hemmelig har forpligtet sig til ved en Krigs Udbrud 
at holde en betydelig Hær i Tydskland til Frankrigs Tjeneste, 
og at Frankrig har lovet Sverrig ikke alene at hævde det i 
Besiddelsen af sine Erobringer, men endog gjøre dem større. 
Herover er man her meget jaloux, og det vilde under disse 
Omstændigheder være til stor Nytte for Nederlandene, om en

*) Herom se i det Følgende hollandske Relationer, 3.
5»



68

overord. Gesandt sendtes hertil (Kort efter sendtes ogsaå 
Werckendam.)

I et Brev (Marts) omtaler Le Maire en Hr. Joachim Ir- 
gens, Borger og Indvaaner i Amsterdam. Kongen fordrede, 
at denne Mand skulde aflægge ham undersaatlig Troskabsed, 
fordi han, foruden at han var født i Itzeho, besad et adeligt 
Gods i Sjælland til Værdi af 130,000 Rdlr., et Krongods i 
Jylland af endnu større Værdie, og et i Norge, hvorfor han 
havde betalt Kongen 100,000 Rdlr.; hvortil endnu kom hans 
Kobberværker, der i reen Indtægt aarlig indbragte ham 25 til 
30 Tusinde Rdlr.1). Han vægrede sig som Borger i Amsterdam 
ved at aflægge en slig Ed.

7. Mai. En Søn af den forrige Statholder Gabel, der for 
Livstid nyder Indtægterne af Færøerne, ønsker i Anledning af 
Krigsurolighederne et hollandsk Pas for et Skib, som han vil 
sende til Færøerne. Da hans Familie er meget anseet i Dan
mark, raader Le Maire til ikke at afslaae denne Begjæring.

7. Juni. Gyldenløve, Greve til Laurvig, har i Hol
land ladet bygge to Fregatter (Mercurius og Laurvig) og to 
smaae Galioter, hvilke han ønsker maae blive bemandede og ud
rustede i Holland for at sendes til Norge. Le Maire raader 
til at opfylde Grevens Ønske; »thi,» siger han, »denne Herre 
er Kongens Øre, Rigets første Minister, og af ham afhænger 
det, hvad Udfald Generalstat. Andragender ville faae i dette 
Rige.«

24. Dec. (Strax efter Tilbagekomsten fra en Reise til 
Holland.) Han har under Reisen mærket, at de Svenske 
hverve stærkt; i Hamborg har Frankrig en halv Mili. Rdlr. 
liggende rede til de Svenske til Udrustning af de Tropper, de 
skulle levere i Pommern. — Den overordentlige engelske Am
bassadør, Hertugen af Richmond, er pludselig død. Han 
var for 4—5 Dage siden reist til Helsingør og havde begivet 
sig ombord paa den engelske Flaade af 5 Orlogsskibe og en 
Brander, som var ankommen hertil for at overrumple vore 
Østersøfarere. Men han synes at have drukket altfor meget 
ombord og at være bleven beskjænket og hed, og derpaa ved 
at begive sig i Land forkjølet sig saaledes, at han pludselig

Irgens ejede Gjorsløv, Vestervig, det Nordlandske Gods, Røraas.
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døde. Liget blev det følgende Aar (25. Aug.) indskibet paa en 
Jagt i Helsingør for at bringes til England.

1674.
24. April. Kongen har, overhængt af sine Bisper og Præ

ster, strengeligen forbudt, at andre end Dronningens Domesti- 
ker maae være tilstede ved Gudstjenesten i hendes Kapel. Le 
Maire klager bittert over, at han og de øvrige Reformerte, som 
her findes, ere udelukkede fra Gudstjeneste, Alterens Sakra- 

' mente osv., og beder om at tilsendes en reformeert Præst. 
Kongen begiver sig i næste Maaned til Hertugdømmerne, hvor 
han i Nærheden af Frederits har ladet sammentrække en Hær 
paa 12000 Mand.

8. Mai. Le Maire har efter Generalstaternes Ordre fore
spurgt sig, om det vilde være Kongen ubehageligt at modtage 
Generalstaternes Mægling i Striden med Gottorp. Man har 
dertil svaret, at man vidste ikke af at have nogen Strid med 
Gottorp og kunde derfor ikke modtage den tilbudte Mægling. 
Efter Anton Giinthers Død havde Danmark og Gottorp i Fæl
lesskab besat Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, men 
Hertugen af Ploen, som paastod at være en Grad nærmere be
slægtet med den afdøde Greve end Frederik den Tredie, havde 
begyndt en Proces mod begge for Keiserens Domstol. Da 
Frederik 3 var død under denne Proces, havde hans Søn Chri
stian 5 sluttet en Overeenskomst med Hertugen af Gottorp, 
hvorved denne for 150,000 Rdlr. afstod sine Fordringer til 
Danmark; men næppe var Hertugen kommen hjem fra Kbhvn., 
førend han tilskyndet af nogle af sine Raader skrev tilbage, at 
han fortrød den sluttede Overeenskomst, og bad om at den maatte 
betragtes som ugjort, eftersom den stred mod hans Faders 
Testamente, ifølge hvilket han ikke maatte afhændige nogen af 
de til Hertugdømmet hørende Besiddelser uden med Samtykke 
af sin Broder Bispen af Eutin. Skjøndt denne Skrivelse fore
kom Kongen af Danmark heel besynderlig, lod han det dog 
passere, idet han overveiede, at hvad han havde tilkjøbt sig 
var en omtvistet og usikker Gjenstand. Siden er af den kei
serlige Hofret i Speier afsagt den Kjendelse, at Hertugen af 
Ploen som nærmere beslægtet tilkom begge Grevskaber, og 
Kongen af Danmark og Hertugen af Gottorp vare pligtige til
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aldeles at afstaae dem til ham. Enten nu dette skeer med 
det Gode eller det Onde, saa bliver det en Sag mellem Her
tugen af Piben og Hertugen af Gottorp, og vedkommer slet 
ikke Kongen af Danmark, da han særskilt er i Besiddelse af 
Oldenborg, ligesom Hertugen af Gottorp afDelmenhorst.

Kolding 12. Juni. Igaar fandt en stor Manøvre Sted med 
den over 14000 Mand stærke Hær, som her ligger i Leir. 
Kongen ledede det Hele, formerede Fløiene, Bataillen, poste
rede Artilleriet, og gjorde Alt hvad en stor General skulde have 
kunnet gjøre. Da Fægtningen mellem begge Afdelinger be
gyndte, var han bestandig i Midten, saaledes at han har redet 
5 Heste trætte og selv var bedækket af Sved og Støv, det va
rede fra Klokken 6 om Morgenen til Kl. 3 om Eftermiddagen. 
Det lader ikke til, at Kongen har politiske Hensigter med denne 
Troppesamling, men at han, som en ung og martialsk Herre 
har sin Lyst af at exercere og manøvrere med disse Folk og 
derpaa vil lade dem gaae i Qvarteer igjen. Den engelske og 
franske Gesandt kom ogsaa til Leiren.

Kolding 16. og 20. Juni. Kongen øver hver Dag sine Trop
per og lader Forskandsninger opkaste med Grave og Udenvær
ker. Udenfor Kolding er foruden de 5 Fregatter og en Gallei 
endnu kommen 6 andre Krigsskibe, desuden skulle 4 andre 
gaae til Elben, og to Kongefregatter ere gaaede til Norge for 
derfra at hente 1000 Matroser. Det forsikkres fra en paalide- 
lig Haand, at Terlon i sin Konges Navn har tilbudt Kongen af 
Danmark Subsidier af 600,000 Rdlr., hvis han vil tage Frank
rigs Parti eller i det Mindste sidde stille.

Kolding 27. Juni. Kongen har i Leiren udnævnt 8 Riddere 
af Dannebroge, 4 Landmilitære, 1 Sømilitær og 3 af dé nye 
Grever.

Kjøbenhavn. 7. Juli. Det danske Ostindiske Kompagni har i 
disse Dage faaet et lille Retourskib fra Ostindien, og to Skibe 
skulle om kort Tid sendes derhen underTilsyn af Ernst vanHoo- 
g enhoek, der er født i Haag og som fra 1648 til 1666 har tjent det 
hollandsk-ostindiske Kompagni i Ostindien og Japan. Han skal 
ifølge sin Ordre begive sig til Japan for at overbringe Keiseren 
nogle Foræringer fra Kongen af Danmark og ansøge om, at Dan
mark maa drive fri og fast Handel i Japan. Hvis dette skeer, vil det 
være til ikke ringe Skade for det hollandsk-ostindiske Kompagni.
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Denne Efterretning fra Le Maire tilligemed en ved samme 
Ledighed indkommen Klage fra det holl. ostind. Kompagni 
bevægede Generalstaterne til at indskjærpe en ældre Lov, hvor
ved det under Straf af evig Landsforviisning og Eiendoms 
Fortabelse var forbudt Enhver, der havde været i det ostind. 
Kompagnis Tjeneste, at gaae i en fremmed Magts Tjeneste, samt 
skjærpe den ved at fastsætte Dødsstraf for denne Handling. 
Det paalagdes Le Maire, Ved ethvert muligt Middel og ved 
Truselen om Dødsstraf at afholde Ernst van Hoogenhoek fra at 
følge med disse Skibe. — Under 25. August svarer Le Maire, 
at baade Hoogenhoek og de to hollandske Skippere, som 
skulde føre Skibene til Indien, vare allerede reiste, og han 
kunde derfor Intet udrette. Alle de Skibe, der hidtil ere af
sendte af det dansk-ostind. Kompagni til Indien, have været 
førte af Hollændere; naar disse Vindesyge ikke vare, skulde 
Kompagniet aldrig have formaaet at sende et Skib til Indien; 
thi ingen Indfødt vilde vove ai paatage sig at føre det. Men 
nu ere her tre Hollændere, Ham, Fonteyn og Rechter, 
som fare frem og tilbage, og oplære Andre i Farten. De lok- 
kes af Fordelen, thi de have faaet Tilladelse til at drive no
gen Handel for sig selv, hviket ikke er tilladt i det holl. ost. 
Kompagni. — Det kom kort efter (Septemb.) til alvorlige For
klaringer mellem den danske og hollandske Regjering. Den 
sidste havde ladet Sag anlægge mod E. van Hoogenhoek, og 
desuden ladet en anden Hollænder H er man Meindérsz van 
Boekenhoutj der ogsaa havde været i det holl. ost. Komp. 
Tjeneste, og nu var i det dansk-ostind., arrestere. Den danske 
Regjering truede med at tilbagekalde de flere Tusinde danske 
Undersaatter, som vare i hollandsk Tjeneste, og udstæde lig
nende Forbud som Holland.

21. Juli. Igaarmorges hensov i Herren Kongens Kantsler 
Peter Reetz, en Mand af stor Forstand og Erfaring i verds
lige Sager, hvorfor ogsaa Kongen og Riget have lidt et stort 
Tab, ligesom ogsaa Generalstaterne, hvis Interesse han var 
fuldkommen hengiven.

31. Juli. Kurfyrsten af Brandenborgs Resident (Brandt) 
har meddeelt dette Hof, at hans Herre har besluttet at gribe 
til Vaaben mod Frankrig, der forstyrrede det tydske Riges Fred, 
og ile Kurfyrsten af Pfalz til Hjælp. Efter at have modtaget
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denne Erklæring, har Kongen af Danmark gjort de herværende 
fremmede Gesandter bekjendtc med, at han har sluttet et For
bund med Generalstaterne, hvis Øiemed i Hovedsagen gaaer 
ud paa at befordre Fredens Gjenoprettelse. Den franske Am
bassadør Terlon har til denne Meddelelse svaret, at han vel 
kunde begribe, at Kongen af Danmark paa Grund af Sund
farten interesserede sig for Holland, men at hans Herre ikke 
vilde finde sig i, at han ogsaa havde indgaaet Forbund med 
Spanien og med Keiseren; Kongen af Danmark maatte derfor 
vente, at Hans Maj. Kongen af Frankrigs Venner og Forbunds
fæller, der hidtil havde siddet stille, nu vilde sætte sig i Be
vægelse og komme ham til Hjælp. Ambassadøren siger til 
Alle og Enhver, at Sverrig og Hertugen af Hannover inden 6 
Uger skulle have deres Tropper paa Benene for at agere imod 
Gen. Stat, og deres Forbundsfæller.

4. August. Hr. Muller, Gesandt fra Fyrsterne af Lyne- 
borg, Celle og Wolfenbyttel, har underrettet dette Hof om, at 
hans Herrer ville med deres Tropper understøtte Kurfyrsten af 
Pfalz mod Frankrig, og at Hertugen af Celle selv i egen Per
son drager i Felten, hvorfor han beder Kongen af Danmark 
at have Øie med hans Lande, hvis nogen i hans Fraværelse 
skulde forsøge noget fjendtligt.

21. August. Baron Juel, dansk Gesandt i Stokholm, har 
meddeelt den svenske Kantsler den Forbundstraktat, som Kon
gen af Danmark har sluttet med Generalstaterne, Keiseren 
og Spanien. Kantsleren svarede, at han nok vidste, at denne 
Traktat var stilet imod Sverrig, og at man derfor skulde være 
paa sin Post. Thi i det første Udkast til Traktaten havde der 
jo staaet (det vidste man sikkert): si quis vicinus i denne 
Krig forener sig med Frankrig, hvilket siden var blevet forandret 
til si quis novus hostis; man var derfor ikke i Tvivl om, hvem 
der meentes. Juel svarede dertil, at man umuligt kunde have 
tænkt paa Sverrig eller antage Muligheden af, at det vilde 
træde fjendtlig op, eftersom det af alle de Allierede var an
taget for Mægler. — — Man er her (i Kbhvn.) meget for
trydelig og mistænksom i Anledning af de mange Tropper, 
Sverrig lader overskibe til Pommern og Stiftet Bremen; man vil 
gjøre Forestillinger derimod, og erklære, at hvis det ikke hører 
op, vil man lade Traktaten med Generalstaterne træde i Kraft.
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I Septemb. 1674 meddeelte den danske Gesandt i Holland, 
J. Høgh, Generalstaterne, at han fra Biermann, Hans M. 
Kongen af Danmarks Sekretær, havde modtaget en Skrivelse, da
teret Kbhvn. d. 25. Aug. 1674, hvori meddeeltes, at den franske 
Gesandt Ter Ion havde indgivet en Memoire til Kongen af 
Danmark og deri erklæret, at hvis han vilde optræde som 
Mægler i nærværende Krig, vilde det være Kongen af Frankrig 
behageligt. Kongen af Danmark vilde imidlertid ikke yttre sig 
om dette Forslag, førend han havde erfaret de Allieredes Me
ning derom. Generalstaterne forhørte sig først om Prinds 
Vilhelm af Oraniens Villie og Mening. Han svarede, at man 
vel kunde antage Mæglingen, dog med den Betingelse, at Dan
mark ikke benyttede sig af sin Charakteer som Mægler til at 
unddrage sig de Forpligtelser, det ved Traktaten af 10. Juli 
havde paataget sig. Efterat Sagen ogsaa var billiget af de øvrige 
Magters Gesandter, som befandt sig i Haag, besluttede Gene
ralstat. sidst i November 1674 at afgive en Erklæring, der var 
i Overeensstemmelse med den af Prindsen af Oranien yttrede 
Anskuelse.

11. September. Kongen af Sverrig har i et Brev tilbudt 
Kongen af Danmark sin Mægling i Striden med Hertugen af 
Gottorp angaaende Oldenborg og Delmenhorst, men Kongen 
har svaret, ligesom tidligere i Anledning af Hollands Tilbud 
om Mægling, at han ikke vidste af, at han havde nogen Strid 
med Gottorp og derfor ikke kunde modtage nogen Mægling. 
Dog stoler man her ikke paa Sverrig; ligesom ogsaa Sverrig 
er urolig over, at Kongen af Danmark holder sine Tropper 
samlede i Fyen, Jylland og Holsteen. — Man holder sig her 
for overbeviist om, at Sverrig nylig fra Hamborg har modtaget 
100,000 Rdlr. foruden de sædvanlige aarlige Subsidier af Frank
rig. Dog mener Le Maire, at disse Penge ikke skulle bruges 
til at reise sig imod Danmark, men snarere til den svenske 
Ambassade til Keiseren, for ved disse Penge at frembringe en 
anden Stemning ved det wienske Hof, end der nu hersker. 
Derfor maa Sverrigs Mægling i nærværende Krig være betæn
kelig for Generalstaterne; Danmark seer den ogsaa ugjerne, 
hvorimod Danmark alene, eller i alt Fald i Fællesskab med
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Sverrig, vilde paatage sig at mægle. — Rigs-Kantsleren Grev 
Griffenfeld har af den spanske Gesandt, Don Balthazar de 
Fuente-Major, faaet til Foræring en overordentlig kostbar og 
skjøn Kareth, som er gjort i Bryssel.— Kongens Læge Simon 
Pauli har været hos Le Maire paa sin Søns Vegne1), der er 
kongel. Sekretær hos den danske Gesandt i Haag, J. Høgh, 
for at beklage sig over, at hans Herre, Gesandten, har faaet 
en Foræring af Generalstaterne i Anledning af Traktatens Af
slutning, men han, der har havt den største Møie dermed, 
slet Intet, medens derimod Sekretæren hos den spanske Ge
sandt ikke er bleven forglemt ved Afsluttelsen af en vis 
Traktat.

9. Oktober. Man frygter for at Sverrig vil bruge Tvi
sten med Hertugen af Gottorp til Paaskud for Krig, og saa- 
ledes unddrage Danmark den Hjælp, det kunde vente af sine 
Forbundsfæller; thi den sidste Traktat af 10. Juli bestemmer, 
at kun naar Danmark blev angreben paa Grund af denne 
Traktat, skulde de Allierede være forpligtede til at komme 
det til Hjælp. Den virkelige Grund er dog netop hiin Traktat, 
og Kongen af Danmark ønsker derfor hiin Paragraf noget for
andret. — Man frygter for at de svenske Tropper, som staae 
i Stiftet Bremen, hvor de ikke kunne blive Vinteren over uden 
at ødelægge Landet, under et eller åndet Paaskud skulle trænge 
ind i Holsteen og tage Qvarteer der; og paa Grund af Trak
tater med det gottorpsk'e Huus kan man ikke sende Tropper 
derhen for at afværge det, og er derfor meget bekymret. Den 
holsteen-gottorpske Kantsler Kielmann, der driver dette Værk, 
er igjen reist til Hamborg.

13. Oktober. Le Maire tilligemed den spanske Gesandt 
ere bievne kaldte til den kongelige Raadssal. Her har man 
meddeelt dem, at den svenske Konge paany ved sin Gesandt i 
Kj«benhavn er fremkommen med Klager mod Kongen af Danmark 
i Anledning af den Dom, der var overgaaet Hertugen af Gottorp, 
at han inden to Maaneder skulde afstaae sin Halvdeel af Grev
skaberne, betale Sagens Omkostninger og tilbagebetale de 
oppebaarne Skatter og Indtægter. Sverrig paastod, at Dan
mark, naar det havde villet, kunde have forhindret denne Dom,

*) Jacob Henrik Pauli. •
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og at dens Udførelse vilde være Hertugens Ruin; Sverrig øn
skede derfor at intercedere og mægle i denne Sag. Fra dansk 
Side gjentoges de tidligere Forklaringer, og at Danmarks 
Konge jo selv ogsaa var domfældt og havde ondt nok ved at 
bære Byrdep af denne Dom, uden tillige at skulle høre slige 
aldeles grundløse Bebrejdelsen Hvad Mæglingen angik, da 
maatte man gjentage det Tidligere, at man ikke vidste af no
gen Strid med ham, men hvis han var misfornøjet, vilde man, 
af Hensyn til Sverrig, gjøre Alt undtagen det Umulige, for at 
forliges med ham og stille ham tilfreds. Den svenske Gesandt 
var slet ikke tilfreds med denne Erklæring, men bemærkede, 
at hans Konge maatte dømme, at Danmark kun satte liden 
Friis paa hans Venskab; det vilde ogsaa være umuligt at be
vare det; thi Kongen af Sverrig vilde aldrig tillade, at Hertugen 
blev ruineret. — Den danske Regjering frygter nu for. at 
Sverrig vil benytte denne Sag til Paaskud for Krig, skjøndt 
Danmarks Forbindelse med Holland er den sande Grund. Især 
er man bekymret for, at de Svenske Tropper i Stiftet Bremen 
til Vinter skulle trænge ind i Holsteen og derfra brandskatte 
Jylland. For at forhindre dette, og holde de svenske Tropper 
i Stiftet Bremen i Ave, ønsker den danske Regjering, at Gene
ralstat. ville lade 12—16000 Mand overvintre paa den vest- 
phalske Grændse og i Grevskabet Lingen, saa nær Bremen 
som muligt.

30; Oktober. Man er her bestandig beskjæftiget med at 
sende Tropper til Holsteen, hvis Antal nu anslaaes til 12000 
Mand eller flere.

Under 29. November besluttede Generalstab endelig at 
tilstaae Le Maire en Præst til sin Gudstjeneste i Kbhvn., hvorom 
han saa længe havde ansøgt.

20. og 24. November. Den franske Ambassadør Terlon 
gjør sig atter al Umage for at drage Danmark fra Holland, og 
tilbyder i aarlige Subsidier 600,000 Rdlr., at betale forud og i 
een Sum, og for at skaffe Forslaget bedre Indgang har Frank
rig udviklet, at den svenske Rigsraad Niels Brahe bliver paa 
Frankrigs Bekostning sendt hertil fra Stokholm som overor
dentlig Gesandt. (Sverrig gjør nemlig Vanskelighed ved at 
gribe til Vaaben for Frankrig, da det siger, at det frygter for 
et Angreb af Danmark ifølge den Traktat, Danmark har sluttet
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med Holland, Spanien og Kejseren 10. Juli 1674.) Den franske 
Gesandt har ogsaa gjort Kongen Forslag om at gifte sin yngste 
Søster med Kongen af Sverrig, og Niels Brahe skulde da bede 
om Prindsessens Haand og afslutte Ægteskabskontrakten under 
Medvirkning af den franske Gesandt. Derpaa skulde sluttes et 
nøie Venskab mellem begge de nordiske Kroner som ved gjen- 
sidig Understøttelse skulde blive istand til at fastsætte Tolden 
for Fremmede saa høit som de vilde, uden at behøve at lade 
sig Love foreskrive af Andre. — Le Maire blev kaldet op i 
den kongelige Raadssal, hvor Geheimeraaderne meddeelte ham, 
hvad den danske overordentlige Gesandt i Stokholm (Juel) 
havde indberettet om det forventede Gesandtskab fra Sverrig 
og Frankrigs Machinationer (hvilket ganske stemte med Nysan- 
førte, som Le Maire havde fra en anden Kilde); men at Kongen 
af Danmark, uagtet de meest glimrende Løfter og fordeelagtige 
Forslag, vilde blive fast ved det engang sluttede Forbund, 
Men saa ventede man ogsaa, at Generalstat, paa Grund af de 
farlige Tidsomstændigheder vilde indrømme, at de danske 
Hjælpetroppers Antal forøgedes og som Følge deraf Subsidie- 
pengene forhøiedes. —

Den svenske overordentlige Ambassadør Niels Brahe var 
imidlertid endnu ikke kommen den 29. Dec., skjøndt han for 
over en Maaned siden skulde være reist fra Stokholm, og 
skjøndt den danske Gesandt Baron Juel, som var reist een 
Dag efter ham fra Stokholm, for længe siden var ankommen 
til Kjøbenhavn. Ogsaa Niels Brahes Sekretær, som var gaaet 
over Land, var for længe siden ankommen, og baade han og 
den svenske Resident her sagde, at de troede, at han maatte 
være forulykket, da han saa sildig paa Aaret var gaaet tilsøes 
fra Stokholm i et lille Skib.

4. December. Kongen har opbudt alle sine Adelsryttere 
(Edelruyteren), som den 27. Nov. gi. St. skulle holde Møn
string ved Ringsted og derpaa drage til Grændsen.

1675.
12. Januar. Fyrsten af Lyneborg Celle har sendt en 

Gesandt hertil, for at opfordre Kongen til at ile Kurfyrsten af 
Brandenborg, hvem de Svenske nu have begyndt at anfalde, til
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Hjælp. Men Kongen har svaret, at han først af Holland og 
Spanien maatte have de Subsidier, hvortil de ved den sidste 
Traktat havde forpligtet sig. Den svenske overordentlige Am
bassadør Niels Brahe er ankommen.

26. Jan. Den svenske Ambassadør Niels Brahe har i 
Gaar havt en Sammenkomst med de kongel. Kommissærer, 
nemlig Hr. Skatmester Holger Wind, Grev Mogens Friis og 
Jens og Ove Juel. Den svenske Ambassadør har talt meget 
om sin Herres store Tilbøielighed til Fred og Venskab med 
Danmark, og at han var villig til at slutte den Traktat, som 
Baron Juel havde foreslaaet i Stokholm. Han har faaet et 
høfligt Svar, og man har endnu ikke talt om de Svenskes An
greb paa Brandenborg. Kongen har imidlertid sendt Paul 
Klingenberg som overordentlig Gesandt til Haag for at aftale 
de Forholdsregler, som under de forhaandenværende Forhold 
vare at tage af begge Stater. 1 en kort efter af Niels Brahe 
indgiven Memorial foreslaaes, at Danmark og Sverrig skulde 
forene deres Vaaben og deels herved, deels ved mindelig Mæg
ling tilveiebringe Fred, samt afværge den haarde Undertryk
kelse, som de evangeliske Christne i Schlesien, Ungarn og 
Bøhmen lide af Keiseren. (Ifølge et Brev fra forrige Aar var 
en Udsending fra disse Evangeliske kommen til Sverrig for at 
søge Hjælp og love Understøttelse af de Evangeliske i ^Ungarn, 
hvis Sverrig greb til Vaaben.)

16> Februar. Keiseren ved Brev og Kurfyrsten af Bran
denborg have opfordret Kongen til at gribe til Vaaben i An
ledning af Sverrigs Fredsbrud. Kurfyrsten af Brandenborg har 
i dette Ærinde sendt Hertugen af Holsteen-Ploen hertil tillige 
med Hr. Overhofmester v. Kneesebeck. De have sagt til 
Le Maire, at de gik tilfredse herfra, naar kun Generalstat, (og 
Spanien) opfyldte deres Forpligtelser med Subsidierne til Dan
mark. Strax efter kom ogsaa Brandt, overordentlig Ambas
sadør fra Brandenborg, der havde været i Sverrig, og føiede 
sine indtrængende Forestillinger til de andre. Den spanske 
Gesandt begjærede ogsaa snart efter, at Danmark skulde bryde 
med Sverrig.

26. Marts. Med den sidste Post fra Norge skrives, at de 
Svenske lade bringe Kanoner, Krudt og andre Krigsfornøden
beder til Venersborg og synes at berede sig til Krig mod
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Danmark, s aa snart Underhandlingerne her i Kjøbenhavn blive 
afbrudte. Hr. Gyldenløve, Statholder i Norge, drager god Om
sorg for Alt, og det kunde vel hænde sig, at den, som be
gynder at true, først fik Slag; thi saa meget jeg kan mærke, 
vil Kongen af Danmark anvende al sin Flid og Magt paa i 
denne Krig at tilbagevinde det, der i den forrige blev hans 
Hr. Fader frataget; og det var at ønske, at Kongen af Dan
mark kunde blive Herre over Helsingborg og hele Sundet; 
thi saa skulde de Svenske maatte betale Told for Gjennemfarten 
gjennem Sundet, ligesaa godt som Hollændere, Englændere og 
andre Nationer; nu ere de Svenske frie derfor, og som Følge 
heraf kan den svenske Kjøbmand sælge sine Varer i Østersøen 
5—6 Procent bedre Kjøb end de Nationer, der betale Sund
told, hvilket vil sige meget i Handelen. Hertil kommer endnu 
den overordentlige skadelige Betingelse i Seiladsen, som Sver- 
rig afpressede dette Rige, nemlig, at svenske Skibe, naar *de 
havde et Søbrev fra en eller anden svensk Stad, uden at be
tale Told maatte passere Sundet med deres indehavende 
Ladning, af hvad Beskaffenhed denne saa var, hvorved de 
trække største Delen af Handelen paa Østersøen til sig, navn
lig Stykgods, hvilket de hollandske Kjøbmænd, for at undgaae 
at betale Sundtold, sædvanlig fragte i svenske Skibe, saa at de 
hollandske maa blive liggende ved Bolværket, udelukkede fra 
slig Fragt.

Den || Marts forbødes Udførsel af Salt fra Danmark og 
Norge, og danske Skippere maatte fra Udlandet kun føre deres 
Ladninger til dansk-norske Havne, ikke til fremmede. Som 
Grund angives Frygt for Mangel under de urolige usikkre Tider 
for Seiladsen; men det var møntet paa Sverrig, for hvilket 
Salt var en saa uundværlig Gjenstand og brugtes i saa over
ordentlig Mængde. I Holland var man betænkt paa det Samme, 
og det vilde være et stærkt Tvangsmiddel mod Sverrig.

9. April. Den franske Gesandt har erklæret, at Kongen 
har taget alle svenske Tropper, som staae i Brandenborg, i sin 
Tjeneste, og at Marskalk de Crequi skulde overtage Kom
mandoen i Wrangels Sted. Dette var et ret flint Middel for 
at afholde Danmark fra Deeltagelse i Krigen; thi det kunde 
nu (hvis det vilde benytte sig af dette Middel mod sine Allie
rede) sige, at her ingen »novus hostis« var (som Trakt. af
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10. Juli 1674 fordrede),;men Danmark ønskedo Krigen, rustede 
sig i Stilhed og hvervede Folk.

16. April. Kongen af Danmark er bleven i høi Grad for
tørnet over den Efterretning, han har faaet fra sin Gesandt i 
Haag, at Generalstat., selv om det kommer til Krig med Sver- 
rig, skulde have i Sinde at fortsætte Handelen med dette Rige. 
Han har erklæret, at han i dette Tilfælde ogsaa maatle see 
paa sine Undersaatters Bedste og tilbagekalde Forbudet mod 
Udførsel af Korn og Salt.

7. Mai. Den svenske overord. Ambassadør Niels Brahe 
vedbliver paa det Stærkeste at understøttes i sine Underhand
linger af den franke Gesandt, som gjør store Tilbud, naar 
Danmark blot vil blive neutral. Man har nu i 17 Uger holdt 
dem hen med allehaande Udflugter, og de have derfor for
langt et definitivt Svar, i Særdeleshed om Danmark vil antage 
den Traktat, som det selv med Baron Juel for ikke længe 
siden har foreslaaet Sverrig. Sverrig ønskede rigtignok nogle 
Forandringer heri, men, da man her, for at trække Tiden ud, 
har afslaaet alle Forandringer, saa har den svenske overord. 
Ambassadør i Gaar sendt en Expresse for at erholde sin Kon
ges ubetingede Samtykke til Traktaten. Skeer dette, saa veed 
Le Maire aldrig hvad der kan skee; thi Enkedronningen har 
nu ogsaa begyndt at blande sig i Spillet og søger at bevæge 
sin Søn til at holde Fred med Sverrig, da den svenske og 
franske Ambassadør have gjort hende Forslag om Afslutning 
af Giftermaalet mellem hendes Datter Ulrica og den svenske 
Konge, hvis Betingelse naturligviis maatte være Fred og Ven
skab mellem Danmark og Sverrig. Og da nu Enkedronningen 
gjerne vil have, at hendes Datter skal være Dronning i 
Sverrig, saa bliver her anvendt utrolig Umage for at bringe 
denne Sag istand efter Sverrigs Ønske.

28. Mai. Hugo de Terlon, der i meer end 20 Aar har 
tjent Kongen af Frankrig som Ambassadør i Polen, Sverrig og 
Danmark, forlader nu dette Hof for at vende hjem til Frankrig 
og tilbringe sine øvrige Dage i Ro i sit Abbedie Cannes. 
Da en Søreise i hans høie Alderdom vilde falde ham besværlig, 
beder han om Pas til at reise gjennem Frankrig.

28. Mai. Den keiserlige Gesandt von Weinsberg, der 
er kommen hertil for at bevæge Danmark til at bryde med
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Sverrig, har leveret Rigskantsler Griffenfeld Breve fra Keiseren, 
hvori han ikke alene bliver naturaliseret, men ogsaa gjort til 
tydsk Rigsgreve.

8. Juni. Man anslaaer den Armee, som Kongen har 
samlet ved Rendsborg, til 24000 Mand; 12 store Orlogsskibe 
ligge færdige her, og man arbeider uden Ophør paa flere. 
Kongen reiser med det Første til Holsteen.

18. Juni. Da den svenske og franske Ambassadør seer, 
at de ingen Vegne kunne komme med at drage dette Rige til deres 
Parti ved Tilbud af Penge og Subsidier, saa have de nu ind
skrænket sig til at drive paa Ægteskabet mellem Kongen af 
Sverrig og den danske Prindsesse, og det er nu ogsaa at 
betragte for saa godt som afsluttet, og Kongen af Danmark 
skal endelig have givet sit Samtykke dertil under Betingelse 
af, at dette Ægteskab ingen Indskrænkning gjør i de Forpligtel
ser, han har indgaaet med Holland og de andre Allierede. 
Enkedronningen virker derfor, hemmelig og uden at træde frem 
paa Skuepladsen, ikke lidet for at bevare den gode Forstaaelse 
mellem de nordiske Kroner. Le Maire frygter for at Kongen 
maaskee vil trække sig tilbage fra Deeltagelse i Krigen; men 
tilføier dog, at han ikke vel kan tro, at Kongen, som har gjort 
saa store Bekostninger og er af et martialt Humør, skal kunne 
blive staaende ledig, naar han kommer til sine Tropper, som 
han nu reiser til.

22. Juni. Den svenske Ambassadør Niels Brahe reiser 
nu til Sverrig, for at melde sin Konge, at den danske Prind
sesse efter hans Begjæring er ham tilstaael. Ægteskabsvil- 
kaarene skulle nærmere bestemmes. I et følgende Brev (29. 
Juni) meldes, at Kongen af Sverrig har sendt nogle Juveler som 
Tegn paa sin Forlovelse med Prindsessen af Danmark. — 
Man venter her med Utaalmodighed paa, at de hollandske 
Krigsskibe skulle komme og forene sig med den danske Flaade, 
som ligger færdig til at løbe ud.

9. Juli. Den svenske overordentlige Ambassadør Niels 
Brahe er igaar, efter i sin Konges Navn at have overleveret 
nogle Juveler til den danske Prindsesse, Kongens Forlovede, 
reist til Malmø, efterladende Lilienkron her med Titel af 
overordentlig Ambassadør. Han reiste meget bedrøvet bort, fordi
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han havde faaet Efterretning om, at Kurfyrsten af Brandenborg 
har tilføiet de Svenske et stort Nederlag.

16. Juli. Kommandør Jacob Binckes er Søndagen den 
14. Juli kommen i Sundet med 4 hollandske Krigsskibe og 
har forenet sig med dem, der allerede ere der.

3. August. Der arbeides Dag og Nat paa at gjøre Flaaden 
seilklar; det kunde være skeet før, dersom de, der havde 
Ordre til at hverve 2000 Baadsfolk i Holland, havde gjort det; 
men Kongen sagde til Le Maire, at han desuagtet ikke skulde 
være i Forlegenhed for at bringe sin Flaade i Søen. Men han 
yttrede sin Misfornøielse over, at der endnu manglede 2 af 
de 9 hollandske Orlogsskibe, som skulde agere i Forbindelse 
med de danske mod de Svenske, som man meente krydsede 
i Østersøen med omtrent 30 Skibe.

6. August. Kongen af Danmark har fra Rendsborg sendt 
General-Major Bauditz til Kurfyrsten af Brandenborg, for at 
aftale, hvorledes Krigsoperationerne i Fællesskab bedst kunne 
ledes, og Kurfyrsten af Brandenborg har i den Anledning sendt 
Hr. Kneesebeck hertil. — Admiral General Cort Adelaer 
har været hos Le Maire og meddeelt ham, at Kongen foruden 
at sende en Flaade til Østersøen ogsaa vil sende nogle Skibe 
til Kattegattet for Gothenborg under Admiral Rodsteen.

20. August. Den Flaade paa 9—10 Skibe, som skal 
krydse i Østersøen og hvormed de hollandske Skibe skulle 
forene sig, ligger en Mils Vei herfra ventende paa Vind for 
at gaae igjennem Drogden. Admiral-General Cort Adelaer, 
som skal kommandere den, har allerede taget Afsked med 
Kongen for at gaae ombord. Kongen reiser i Overmorgen med 
hele Hoffet til Rendsborg.

24. August. Kongen er i Gaar Morges reist herfra til Hol- 
steen med stor Tilfredshed, da han saae sin Flaade under Seil 
til Østersøen. Ved Audientsen før Bortreisen yttrede Kongen 
til Le Maire, at han meget ønskede, at de 2 Orlogsskibe, som 
endnu manglede for at gjøre Tallet 9 fuldt, tillige med en 
Brander og et mindre Fartøi, snart maatte komme for at for
stærke den danske Flaade for Gothenborg. Thi de Svenske, 
som have faaet Penge af Frankrig til at udruste en Flaade, 
gjøre Alt hvad de kunne for at bringe mange Skibe i Søen 
deels i Østersøen, deels krydsende ved Skagen, og skulde det 

Danske Samlinger 2den Rakke III. 6



82

lykkes de Svenske at faae Overmagten der og spærre Passagen 
til Kattegattet, saa maatte hele den nederlandske Handel paa 
Østersøen staae stille.1)

3. September. De Danske eie endnu mange betydelige Land
godser i Skaane, hvilke man frygter for, de Svenske skulle 
conflskere ved denne Ledighed. Kongen har sendt Stathol* 
deren i Holsteen, Grev Frederik Alefeld, til Hannover, og agter, 
hvis Svaret ikke bliver tilfredsstillende, at drage ind i det Han- 
noverske.

Septemb. Uagtet Hollænderne vare i Krig med Sverrig, 
vilde de dog bevare Handelen med dem, og paalagde Le Maire, 
at gjøre alvorlige Forestillinger til Kongen, fordi han lod alle 
Skibe, der kom fra eller til Sverrig, anholde og føre til Kjøbenhavn. 
De paastode, at Traktaterne med Danmark hjemlede dem Ret 
til uhindrede at drive en fri Handel med dette Riges Fjender, i 
hvilken Handels Frihed kun virkelig Kontrabande var undtagen. 
Og Kongen af Danmark kunde saa meget mindre i nærværende 
Tilfælde beklage sig over denne Fremgangsmaade, som General
stat. ganske aabent og bestemt havde erklæret ham, at, om de 
end kom i Krig med Sverrig, saa vilde de dog hverken selv 
afbryde eller hindre Andre i at drive Handel paa Sverrig.2) — 
Al Brevvexling fra Udlandet med Sverrrig over Danmark bliver 
forhindret med en saadan Strænghed, at Kongens Ministre 
endog have afslaaet Le Maires Begjæring om at maatte sende 
en Deel Breve, han har modtaget fra Holland, til den hollandske 
Resident Rumpf i Stokholm.

12. Oktbr. Generalstaternes Forestillinger bevirkede, at 
Kongen gav Admiralitetet Ordre til ikke at forstyrre Hollæn
derne i deres Handel, hvorom Rigskantsleren Griffenfeld under
rettede Le Maire; i samme Brev klagede Rigskantsleren meget 
over, at Generalstaterne ikke holdt deres Løfte om prompt Be
taling af Subsidierne. (Samme Klage gjentages oftere.)

*) Herefter følger en Liste over de danske Orlogsskibe.
s) En ganske anden Anskuelse havde Le Maire, uden Tvivl paavirket af 

den hos den danske Regjering herskende Betragtning, yttret i sine De- 
pescher til Hjemmet, ved den Tid Krigen skulde til at bryde ud. Han 
yttrede nemlig og udviklede vidtløftigt, at det kraftigste Middel til at 
tvinge Sverrig var at afskjære det Tilførsel af Salt og Kornvarer.

(Allen.)
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22. og 29. Oktbr. Der hersker megen Sygdom ombord 
paa den danske Flaade i Østersøen og stor Dødelighed. Den 
hollandske Resident Rumpf i Stokholm har tilskrevet Le Maire 
under Okt., at den svenske Flaade henved 40 Skibe stærk, 
velbemandet og velforsynet, var færdig til at løbe ud og bringe 
Undsætning til Pommern og Vismar. Løber en saa stærk 
svensk Flaade virkelig ud, maa man frygte for den danske 
Flaade, hvis Mandskab er saa svækket og formindsket ved 
Sygdom, saavelsom for de hollandske Hjælpeskibe under Kom
mandør Binckes.

9. November. Formedelst den de Svenske tilstaaede Told
frihed i Sundet er efterhaanden Hollændernes Handel paa 
Østersøen saaledes aftagen, at, medens der i det Aar 1657, 
da Le Maire kom til Danmark, passerede 23 Hundrede Skibe 
gjennem Sundet, saa er Tallet nu kun 6—700 aarligen. Man 
burde benytte nærværende Krig til at faae denne Toldfrihed 
hævet ved Fredsslutningen, og England vilde, ifølge hvad den 
herværende Gesandt forsikkrer, af alle Kræfter understøtte Be
stræbelserne herfor.

16. November. Kommandør Binckes har ved et Brev anmodet 
Le Maire om at komme ombord til sig. Da Le Maire kom til ham, 
underrettede Binckes ham om, at de danske Skibe formedelst 
Sygdom blandt Officerer og Matroser vare i en saadan Forfat
ning, at de umuligt paany kunde gaae tilsøes. Da de her
værende Regjeringsherrer havde givet Le Maire lige den mod
satte Forsikkring, navnlig at Flaaden, efter at være forsynet 
med friske Folk og Levnetsmidler, atter skulde gaae tilsøes, 
saa begav han sig, for at faae fuld Sikkerhed, ombord paa 
Admiral-General Cort Adelaers Skib. Le Maire fandt Admi
ralen selv dødssyg og desuden en Mængde af Matroserne an
grebne af Sygdom. De andre Officerer sagde Le Maire, at 
alle Kongens store Skibe skulde vende tilbage til Kjøbenhavn, 
man vilde da tage alt det sunde Mandskab og dermed bemande 
10 Jagter, som i Forening med de hollandske Hjælpeskibe 
skulde gaae til Vismar. Men Kommandør Binckes erklærede, 
at han ikke kunde begive sig med sine Skibe til Vismar, da 
de vilde være udsatte for de Svenskes Overmagt, og desuden 
løb hans Tid ud den 21. Nov. Ved Mægling af Le Maire og de 
kongelige Raader afgjordes, at de tre største Skibe skulde blive 

6*
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liggende ved Kjøbenhavn (Kaptainerne Snel og Bont), at kun to 
af de mindste Skibe og en »Snaauw« skulde gaae til Vismar, 
og de to andre holl. Skibe afhente og konvoyere Koffardi- 
farerne i Danzig. Men nu har Rigskantsleren, Griffenfeld, 
skrevet fra Leiren ved Vismar, at Kongen nu har ladet op
kaste en Skandse paa hver Side af Vismar Havn og derved 
afskaaret Forbindelsen tilsøes, saa det ikke var nødvendigt at 
afsende Skibene. Og heller ikke, tilføier Le Maire, behøver 
man at frygte for, at der skal komme Undsætning fra Sverrig 
til Vismar, da man her har sikker Efterretning om, at den 
svenske Flaade ved Gulland har lidt en saadan Storm, at største 
Delen uden Master og Stænger har maattet vende tilbage til 
Skjærene, og Resten er adsplittet, saa at Gud Herren har 
slaaet istedenfor Menneskene.

Eft. Skr. Admiral.-Gen. Ad ela er er i Gaar hensovet i 
Herren efter i nogle Dage at have været angrebet af Skibssygen.

23. November. Ifølge Efterretning fra Stokholm har den 
svenske Flaades Tilbagevenden uden at have seet Fjenden, end 
sige bragt Pommern Undsætning, vakt en saadan Alteration, at man 
har sendt Kommissarier til Fiaaden for at undersøge, om dens 
Tilstand var saadan, at den nødvendig maatte vende tilbage. 
De Store i Sverrig pantsætte deres Juveler og Sølvtøi for at 
understøtte Kongen i denne Udrustning; nogle optage ogsaa 
Laan endog til 18 pro cent. Thi næsten Alle ere formedelst 
deres Landgodser høiligen interesserede i Pommerns Bevarelse.

1676.
7. Januar. Efterat Kongen er kommen tilbage her til (for 

faa Dage siden, efter Indtagelsen af Vismar), har han allerede 
flere Gange været i sit Tøihuus og Provianthuus, og er daglig 
paa Holmen ved sine Skibe; store Tilberedelser træffes for at 
kunne være tidlig med Fiaaden i Søen og det kunde gjerne 
være, at Kongen selv gik med.

18. Januar. Over den Handelstraktat, som Generalstat, skal 
have sluttet med Sverrig angaaende Handelens Vedbliven mel
lem begge Stater, uagtet de føre Krig med hinanden, er man 
her meget allarmeret og troer, at Sverrig derved vil blive 
styrket til at trække Krigen ud i lang Tid.
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25. Januar. Le Maire har havt en Sammenkomst med Rigs-* 
kantsler Griffenfeld, som yttrede, at Danmark paa enhver Maade 
vilde begunstige Hollands Handel, ja tilstaae dem saa store 
Privilegier fremfor Andre, som de selv vilde bestemme, naar 
de kun vilde understøtte Danmark til Tilbagevindelsen af de 
skaanske Provindser, som det havde tabt ved at tage Hollands 
Parti. I sit Brev til Generalstat, yttrer Le Maire, at han finder 
det meget klogt, om man vilde benytte denne Leilighed til at 
skalle Holland Fordele, især da den nu gjældende Traktat ud
løber 1685, og Danmark da let kunde fastsætte mindre gun
stige Betingelser. Handelen med Danmark og paa Østersøen, 
Nederlandenes Spisekammer og Grundvolden for deres øvrige 
Handel, var desuden langt vigtigere end Handelen med Sverrig. 
Dette Rige havde desuden ogsaa saaledes bundet sig til Frank
rig, at naar dets ambitieuse og urolige Konge vilde foretage 
Noget, enten i Tydskland eller i Norden, kunde han altid ved 
Penge faae Sverrig paa sit Parti. Dersom Sverrig mistede sine 
tydske Besiddelser og de Provindser, som det har taget fra 
Danmark, saa vilde den franske Konges Bestræbelser ad den 
Vei være uden Frugt, thi Sverrig vilde være for svagt til at 
yde ham nogen virkelig Hjælp.1)

4. Februar. Den franske Ambassadør ved dette Hof, 
Terlon, er for 3 Dage siden over Hamborg kommen her 
tilbage, og har paa Reisen hertil været i Gottorp for at 
tale med Fyrsten angaaende Øen Nordstrand ved Slesvig, 
hvilken 0 engang efter at være ødelagt af en Vandflod blev 
solgt for en Sum Penge til nogle Fremmede, som inddigede 
det, der var tilovers af den. Nu foregiver Terlon, at Hr. 
Pomponne var en af Kjøberne og Inddigerne af Øen, og, 
efter at have udkjøbt de øvrige, dens Enebesidder. Men 
Kantsleren Kielmann fandt, at Kjøberne havde faaet Øen 
for en altfor ringe Sum, og Hertugen af Gottorp har derfor 
fordret en større Sum endnu, uden hvis Erlæggelse han ikke 
vilde lade dem blive i rolig Besiddelse af Øen. 1 den Anled
ning har Terlon henvendt sig til ham. Man veed endnu ikke 
Udfaldet af Underhandlingerne, og der skrives fra Slesvig, at

*) Man synes gjennem Le Maires Ræsonnement at høre Griffenfelds Ord 
til ham. (AllenJ
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Sagen er udsat et Par Maaneder. Men Le Maire har strax 
henvendt sig til Kongen og forestillet ham, hvor farligt det vilde 
være, om Frankrig kom i Besiddelse af Nordstrand, da det 
derfra kunde understøtte Sverrig med største Lethed, falde ind 
i Holsteen, Bremen, Slesvig, Jylland og forstyrre Handelen paa 
Eider, Elven, Weser.

15. Februar. For at finde Midler til Udrustningen af Flaaden 
og Landmilitsen, hvormed Kongen stadigen er beskjæftiget, har 
han besluttet at paalægge en Familieskat. Den skal deles efter 
12 Klasser, og første Klasse skal i dette Aar betale Kon
gen dagligen en Dukat, anden Klasse en Rigsdaler, tredie 
Klasse en halv Rigsdaler, og saa fremdeles indtil sidste Klasse, 
der kun betaler en halv Styver. Denne Skat vil indbringe 
Kongen overordentlig meget; men man tvivler her om, at der 
vil være saa mange Penge at finde blandt Indvaanerne i Dan
mark og Norge, da de desuden maa betale deres ordinære 
Skatter og Afgifter.

22. Februar. Le Maire har forespurgt sig, om det er sandt, 
at man hos det keiserlige Hof ansøger om at maatte lægge en 
Told paa Elven. Man har svaret, at det forholdt sig saaledes, 
og at Keiseren, paa Kurfyrsten af Brandenborgs Anbefaling, 
har bevilliget det. Men Generalstat, kunde være rolige, da man 
enten slet ingen Afgift vilde lægge paa de nederlandske Skibe 
eller en høist ubetydelig, men derimod vilde man saaledes be
svære Hamborgs Handel, at den for største Delen skulde komme 
til at høre op, hvilket jo var i Nederlændernes høieste Interesse.

25. Februar. Kongen har ved sin Sekretær bedet Le Maire 
erindre Generalstat, om at betale Subsidiepengene ordentlig, samt 
at de 15 lovede Hjælpeskibe ikke maa komme for silde, da 
de Svenske skulle ville bringe en Flaade i Søen paa 60 Seil 
med det Allerførste, og lade Isen mellem Skjærene gjennem- 
skjære for at bringe dem des før ud. Kongen af Danmark 
har selv i Sinde at gaae ombord paa sin Flaade, hvis de Svenske 
skulde komme i Søen med en. saa betydelig Magt. Le Maire 
finder det meget ønskeligt, at Generalstaterne vilde sende de 
Ruyter eller Tromp med Hjælpeflaaden, for at være Kongens 
»Second», thi efter Adm. Gen. Cort Adelaers Død »er der 
kun blevet lidet Stof tilbage til en erfaren Søhelt og Over-
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anfører«. Det er Generalstaternes egen Interesse, at Flaaden 
bliver godt anført, da en Deel af deres egne Skibe er med.

7. Marts. Kongen er hver Morgen tidlig paa Holmen for 
at see, hvorvidt det er rykket frem med Skibene, af hvilke de 
to sidste nu ere kjølhalede, saa at dette Riges 25 Skibe, ha
vende Folk og Proviant ombord, ere færdige til at gaae til Søes. 
Sex af dem skulle forud sendes til Østersøen for om muligt 
at hindre Overførsel af svenske Tropper til Pommern.

14. Marts. Feldtherre Schack er efter en langvarig Syg
dom endelig død. Hans Plads beklædes nu af Hertugen af 
Ploen under Tittel af Overfeltmarskalk. De 42 Regimenter til 
Fods og til Hest, som dette Rige har i Tjeneste, ere nu rekru- 
terede komplette.

17. Marts. For at være sikker for Hertugen af Gottorp 
har Kongen ved Mægling af Enkedronningen ladet opsætte 
Forslag til Forlig, som Hertugen skulde undertegne. Kongen 
lader Fæstningen Tønningen demolere og Garnisonen paa 2000 
Mand komme hertil tilligemed Kanonerne. Dette maa vel være 
Hertugen ubehageligt; men da i det foreslagne Forlig alt iøvrigt 
er sat paa den gamle Fod, vil det uden Tvivl frembringe Ro 
og Fred mellem Begge. Kongen havde ogsaa blot simpelthen 
lovet at tilbagegive Hertugen Tønningen, men ikke sagt, at det 
skulde være som Fæstning. Den er ogsaa befæstet imod dette 
Riges Villie og til dets Skade.

21. Marts. Da jeg omtrent ved Middagstide kom til Hove 
for at faae Kongen i Tale, erfarede jeg, at Kongen har ladet 
Kantsleren Griffenfeld og hans Svoger fængsle og Alt forsegle 
i deres Huse. Dette vil foraarsage en ikke ringe Forandring i 
dette Rige, og, som jeg erfarer fra en høi Haand, skal det 
være meget godt og tjenligt for alle de Allierede, at en saa 
utro Minister er bleven standset i sine Gjerninger, han, der 
ved mange Leiligheder har været sin Konge utro og begaaet 
Crimen læsæ majestatis; han sidder nu i Kastellet og Pro
cessen skal snart begynde. Dette skal ogsaa være Aarsagen 
til, at Generalstaterne snart skulle faae en anden Gesandt i 
Haag; thi den nuværende staaer i Forbindelse med Kantslerens 
Kabaler og Intriguer.

24. Marts. Jeg har med sidste Post underrettet Eders 
Høi-Mægtigheder om, hvorledes Kongen af Danmark samme
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Dag havde ladet sin Favorit og Kantsler arrestere og tage i 
Forvaring. Dagen derpaa, som var en Søndag, lod Kongen 
alle de fremmede Ministre kalde til sit Kabinet, og tilkjendegav 
dem, at han af vigtige Aarsager havde ladet sin Kantsler 
fængsle, hvilket han antog vilde give ham selv Sikkerhed, lige
som det var høist nødvendigt og gavnligt for hans Venner og 
Allierede; han vilde nu selv beklæde en Førsteministers Post, 
og Alt, hväd vi havde at foredrage og ansøge om paa vore 
Herrers Vegne, det skulde vi forebringe ham selv, og han 
skulde ikke lade os løbe og vente, men expedere Sagerne hur
tigt og efter Billighed. I Gaar, som var en Mandag, har Hans 
Majestæt gjort en Begyndelse dermed og paa den Dag expe- 
deret mere end tre Uger tilforn. Hvilke Beskyldninger man nu 
vil fremføre mod Kantsleren, vil man snart faae at see, da 
hans Sag og hans Papirer ere overgivne nogle Kommissærer 
for at undersøge dem og give Rapport derom. Da jeg var i 
Kongens Kabinet og stod med ham og den lyneborgske Mini
ster fra Celle i en Vinduesfordybning, greb jeg Leiligheden til 
at takke ham for hans sidste Løfter til Generalstaterne, hvilket 
Kongen tog meget godt op og derpaa, atter førende Talen hen 
paa Kantsleren, sagde Kongen disse Ord til os: »Favarice et 
Fambition ont perdu eet homme«. Ogsaa vil man her sige, 
at Kantsleren til Skade for den fælles Sag har modtaget store 
Pengesummer fra Frankrig.

31. Marts. Siden Rigskantsleren er bleven fængslet, har 
Kongen ladet ham fratage baade Elephant- og Dannebrogs
ordenen og ladet bringe fra hans Huus alle hans Papirer og 
det myntede og umyntede Guld og Sølv, som skal have været 
meget betydeligt. — Da Kongen var i Rendsborg, lod han 
Hertugen af Gottorps Kantsler Kielmann undertegne en Akt, 
hvorved han lovede ved alle Leiligheder at fremme og befordre 
den gode Forstaaelse mellem sin Herre og Kongen af Danmark 
og ikke vække flere Uroligheder. Men, da han har forseet 
sig herimod, saa vel ved at skrive og lade trykke Pasqviller, 
som ved Korrespondentse med den fængslede Kantsler Grev 
Griffenfeld, har Kongen maattet beslutte sig til at lade ham 
tilligemed hans tre Sønner (der have tragtet efter at gjøre dette 
Rige unyttigt for de Allierede) gribe og bringe hertil.

4. April. I Middags er den holst. - gottorpske Kantsler
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Kielmann bragt hertil som Fange; hans Sønner ere satte i For
varing underveis. Aårsagerne angives forskjelligt. Under Pro
cessen mod Griffenfeld skal den gottorpske Kantsler Kielmann 
konfronteres med ham, eftersom Griffenfeld til Skade for dette 
Rige og dets Allierede har brevvexlet med ham, hvilket bevises 
af mange Breve, der findes mellem Gr.’s Papirer. — Igaar er 
Hofmarskalk Sehested sendt til Gottorp, for at meddele Her
tugen de Aarsager, som have bevæget Kongen til at lade 
Kantsler Kielmann og hans tre Sønner fængsle.

11. April. Kongen har befalet alle sine Geheime- 
raader at møde i Kjøbenhavn den Ilte April gi. St. for at 
dømme Griffenfeld. Da denne har gjort sig skyldig i at tage 
mod Stikpenge og sælge alle ledige Embeder for store Summer 
Penge, har Kongen ladet udgaae en Plakat imod at give og 
tage Foræringer for geistlige, verdslige eller militære Embeder, 
under Straf af Liv og Gods. Alle Rigskantslerens rørlige og 
urørlige Eiendomme ere foreløbig lagte under Beslag, og En
hver maa inden en Maaned komme frem med sine Fordringer, 
hvis han ikke vil have dem aldeles fortabte.

18. April. Efter Griffenfelds Fængsling ere her ankomne 
mange Brevpakker til ham fra Sverrig, Hamborg og andensteds 
fra med Tilskrift til ham; men, da man aabnede Pakkerne, 
fandtes der ikke andre Breve end til den franske Ambassadør 
Terlon, og, da disse i Kongens Nærværelse alle bleve aabnede, 
har man deri fundet en Brevvexling, som var aldeles skadelig 
(ondienstig) for dette Rige. Kongen har derfor ladet Amb. 
Terlon sige, at han ikke vilde tillade, at han, saalænge han var i 
hans Rige, førte Brevvexling med Nogen, det være hvem det 
vilde, med Tilføiende, at han af dette Budskab vel maatte kunne 
see, hvad Kongens Mening var. To Dage derefter begav han 
sig derfor uden nogen Ceremonie til Hove og tog Afsked med 
Kongen, Dronningen og Prinds Jørgen. Han vil rejse gjennem 
Holland paa det Pas, han tidligere har faaet af Generalsta
terne, skjøndt det er noget gammelt. Han har været Gesandt 
i dette Rige omtrent 19 Aar, lige saa længe som Le Maire. 
Samtlige Gesandter fra de allierede Magter have hemmelig 
drevet paa hans Afreise.

25. og 28. April. Le Maire klager til Generalstat, over, 
at Kongen, bevæget af den lutherske Geistlighed, havde udstædt
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Forbud1) mod, at andre end Gesandtens egne Tjenere og Folk 
maatte bivaane den reformeerte Gudstjeneste i Gesandtens 
Huus, og sat endog Livsstraf for Overtrædelse heraf. Han 
havde forgjæves gjort Forestillinger derimod til Kongen, og 
blandt andet bemærket, at Kongen havde ladet hverve vel tre
tusinde2) Matroser i Holland til sine Krigsskibe, og naar disse 
Folk vare i Land, kom de bestandig i hans Huus for at høre 
Guds Ord, ligesom mange af Skipperne, som fare hertil, og 
næsten ogsaa alle de Skibstømmermænd, som Kongen med saa 
stor Umage med deres Familie har ladet komme hertil fra 
Holland. Det er rimeligt, at mange af disse Folk, naar man 
ikke vil tillade dem at høre Guds Ord, ville vende hjem igjen, 
hvilket næppe vil være til Gavn for Kongens Tjeneste. Kon
gens Ministre have dertil svaret, at Forbudet egentlig sigtede 
til de Katholske, som i en Tid af 3 Aar havde gjort mere end 
800 Lutheraner til Papister. Men Le Maire bemærkede hertil, 
at Forbudet slet ikke kunde sigte til Katholikerne, eftersom 
disse jo ved den franske Gesandts Forestillinger allerede for 
længre Tid siden havde faaet fri Religionsøvelse. Faa Dage 
efter lod Kongen imidlertid Le Maire ved Grev Alefeld vide, at 
man vilde see igjennem Fingre med, at de der vare vante til 
at komme i hans Huus for at høre Guds Ord, ogsaa vedblev 
at komme der, da Hans Majestæt ikke saa meget havde sigtet 
til Kalvinisterne som til Katholikerne.

2. Mai. I Aften kommer Enkedronningen tilbage fra Al- 
tona, hvor hun har været for at have en Sammenkomst med 
sin Svigersøn, Hertugen af Holsteen Gottorp, der har trukket 
sig tilbage til Hamborg. Han har ikke villet komme til hende, 
men blot ved Bortkjørselen seet hende paa Veien og sagt 
hende Farvel. Det synes, at Hertugen ikke vil forlade det 
svenske Parti, men staae og falde med Sverrig, som han lader 
sig forlyde med, saa at Kongen vel vil begynde at behandle 
ham som Fjende. — I Overmorgen forlader den franske Am-

Forbudet er af 6. April 1676. logen af en fremmed Reilgionsbekjen- 
delse maatte udøve sin Religion; herfra undtoges kun udenlandske Ge
sandter og deres Husstand, men de havde kun fri Religionsøvelse i 
Gesandternes egne Huse.

*) See senere Rapporter, hvoraf fremgaaer, at Tallet ikke var nær saa stort.
(Allen.)
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bassadør Terlon dette Rige og reiser over Hamborg gjennem 
Holland bjem.

16. Mai. I Onsdags den 13. denne Maaned er Admiral 
Tromp med 5 Orlogsskibe, der høre under Amsterdams Ad
miralitet, tillige med nogle Koffardiskibe kommen til Sundet og 
siden til Kjøbenhavn. De lovede Krigsskibe fra Zeeland, Nord
holland og Friisland ere saaledes endnu ikke komne, hvorover 
man her er meget misfornøiet, ligesom ogsaa derover, at iste- 
denfor 3000 Matroser, som skulde hverves for dette Rige i 
Holland, kun omtrent 400 ere komne. Dette vil have til Følge, at 
ikke alle de danske Skibe, som ligge her færdige, ville kunne 
gaae tilsøes, da de ikke have tilstrækkelig Bemanding.

30. Mai. Kongen bar udnævnt Statholderen i Holsteen 
Grev Alefeld til Kantsler. Denne Forandring vil upaatvivleligen 
være til Fordeel for de forenede Provindsers (Jndersaatter, da 
han er en meget forstandig og vel inclineret Herre.

Griffenfeld skal have sin Dom i næste Uge, og man mener, 
at han ikke vil kunne beholde Livet, med mindre Kongen af 
sin Naade skjænker ham det.

27. Mai. Kongen af Danmarks Sekretær oversender en 
Beretning til Generalstat, om den Træfning, som den 25. og 26. 
Mai har fundet Sted mellem Niels Juel og den langt stærkere 
svenske Flaade. Brevskriveren tilføier, at Tromp nu just, da 
Vinden er bleven gunstig, letter Anker paa Kjøbenhavns Rhed 
for med 9 Skibe at forene sig med Niels Juel, som kun ligger 
5 Mile herfra.

Anførte Beretning er dateret: den danske Flaade liggende 
ikke langt fra Falsterbo den 27de Mai 1676.

Efterat vi længe med Længsel havde ventet den svenske 
Flaade, er den endelig den 25de dennes ved Dagens Frembrud 
kommen os i Sigte, 52 Seil stærk. Den styrede sin Kours 
imod os med god Vind; vi derimod have den Dag maattet 
holde os med kontrær Vind, i det Haab at Vinden igjen skulde 
blive os gunstig. Men da den svenske Flaade vedblev at be
holde Fordelen af Vinden og kun var omtrent een Miil borte 
fra os, saa har Hs. Kgl. Majestæts Admiral Hr. Niels Juel med 
god Resolution og Orden vendt sig mod Fjenden for at an-
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gribe ham og og6aa henimod Aften afskaaren adskillige Orlogs
skibe og Fartøier af Fjendens Flaade, saa at vi næste Morgen 
af de nævnte 52 Seil kun kunde tælle 45« Vi gik derpaa 
paany løs paa Fjenden og søgte med største Flid vor Fordeel; 
men han holdt sig fra os og kom ikke nærmere, end at han 
kunde række os med Kanonerne. Vi have derfor ikke, saa 
gjærne som vi have villet, kunnet komme ind paa Fjenden og 
gjøre ham Afbræk. Anden Gang forsøgte vi forgjæves, idet vi 
passerede forbi Fjenden, at komme ind paa ham og om muligt 
afskjære en Deel af hans Flaade. Træfningen varede fra Kl. 6 
om Morgenen til Kl. 3 om Eftermiddagen, men skjøndt Fjenden 
var stærkere, havde han dog ingen Lyst til Kamp, og gjorde 
ikke andet end kanonere; havde vi havt Fordelen af Vinden, 
skulde flere af de fjendtlige Seilere ikke have undgaaet at falde 
i vor Magt. Vi have dog i Fægtningen taget to Galioter, hver 
med 10 Kanoner. I Fægtningen have vi kun faaet faa Døde 
og Saarede. Mandskab og Officerer paa Hs. Maj. Flaade be
finde sig vel.

6. Juni. Igaar har en flamsk Kaper her indbragt en svensk 
Kongejagt, som han har taget fra den svenske Flaade under 
Bornholm; den danske og svenske Flaade var den Gang ikke 
3 Mile fra hverandre; men førstnævnte var (da Hr. Tromp maa 
opholde sig her med sine 9 svære Skibe formedelst Modvind 
og ikke kan komme i Østersøen) kun 26 Skibe stærk, den 
svenske derimod vel 39 Skibe og mere. Uagtet Partiet var saa 
ulige og Fjenden havde Luven fra ham, besluttede den danske 
Admiral Niels Juel at angribe Fjenden i Forgaars Aftes 
omtr. Kl. 6 og kæmpede med ham til Kl. 12 om Natten; 
næste Dag fornyedes Fægtningen og varede næsten hele Dagen; 
men de Svenske have bestandigt fægtende trukket sig til den 
pommerske Kyst og kom bort om Natten, overladende de 
Danske Søen og følgelig Seiren; de Danske have taget en Jagt 
fra Fjenden; den Skade, som de i denne Fægtning have lidt, 
indskrænker sig meest til Tougværk og Seil; de have omtrent 
50 Døde og næppe saa mange Qvæstede. Den svenske Ad
miral fik sin Mast nedskudt, saa at han maatte lade sig slæbe 
ud af Slaget. Man siger, at de nu ligge under Rygen. Naar 
Tromp med sine Skibe faaer forenet sig med Flaaden, og Seil
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og Tougværk paa denne ere reparerede, vil Kampen blive 
fornyet1).

9. Juni. Griffenfeld skal om een eller to Dage henrettes, 
da Kongen ikke er tilsinds at skjænke ham Pardon. Efter 
Slaget den 5te Juni trak den svenske Flaade sig under den lille 
0 Doornbosch, som ligger ved Rügen, og efter Tromps 
Ankomst med sine Skibe til Flaaden have de begivet sig henimod 
Carlshavn eller Bodecol i Blekingen, og man kan snart vente et 
Slag. — 1 dette Øieblik er en Galiot ankommen fra Tromp 
med Beretning til Kongen, at den svenske Flaade endnu er 
under Blekingen, at Tromp bereder sig til Angreb, og Brand
vagterne fægte allerede med hinanden. I et følgende Brev (13. 
Juni) siges, at de sidste Beretninger gaae ud paa, at den 
svenske Flaade med den herskende vestlige Vind gjør sig den 
yderste Flid for at naae Skjærene ved Stokholm, og at Tromp*
ivrig forfølger den.

25. Juli. Jeg var i Gaår i Staden Landskrona og 
oppe i Taarnet for at kunne besigtige det beleirede Slot. Jeg 
fandt, at det var regulier og stærkt med dobbelte brede Grave 
og derefter en Muur af Steen med 4 runde Bolværker, med 
stærke Palisader og Jordvolden i bedste Stand. I Fæstningen 
er omtrent 1200 Mand og Overflod paa Alting, saa at jeg 
frygter for, at Kongen af Danmark ikke saa snart vil blive 
Herre over den, endskjøndt Approcherne ere rykkede saavidt 
frem, at de ikke ere 30 Skridt fra den første Grav. Til at 
fylde Graven er paa Torvet i Landskrona en stor Mængde 
Faschiner bragte sammen. Kanonering og Kasten med Granater 
hviler ikke; dog synes de Svenske kun at bryde sig lidet 
derom, da de bestandig besvare det. Det som snarest skulde 
tvinge dem, er Afskjæringen af frisk Vand, saa at de nu kun 
have brak Vand. (Først den 13. Aug. tilbød Fæstningen, 
truet med Storm, at underhandle om Overgivelse.)

1. Aug. Admiral General Hr. Tromp er afseilet med 
Kongens Flaade Ira Ystad (hvilket Punkt han tidligere, for at 
gjøre Fjenden en Diversion, medens Kongen landede ved. Raa, 
havde angrebet og indtaget) for at angribe Ry gen i Forbin-

Det sees let, at dette Slag 4 —5 Juni er det samme som den fore- 
gaaende Beretning omhandler og henfører til 25—26 Mai gi. Sti il.

(Alien )
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delse med Kurfyrsten af Brandenborgs Tropper. De Svenske 
skulle have 3000 Hestfolk og nogle Fodfolk der. Da Kur
fyrsten har bemægtiget sig Pen emyndeskandse og Swinge - 
skandse, saa kan han let fra Usedom sende Tropper til Bygen. 
Kongen af Danmark bar betinget sig Besiddelsen af denne 0, 
og Kurfyrsten har erklæret sig ikke uvillig til at indrømme det. 
Hr. Buchvaldt er i den Anledning hos Kurfyrsten som dansk 
Gesandt (ifølge et Brev af Tocht, der var hollandsk Gesandt 
hos Kurfyrsten.)

1677.
25. Mai. Den herværende keiserlige Envoyé har faaet 

Breve fra sin Herre til Kongen af Danmark, hvori hans keis. 
Maj. melder, at han sender Kongen 2500 Fodfolk og 500 Dra
goner under Hr. Cobb. Man er meget fornøiet herover. Disse 
Folk skulle først marchere til Rostok, og derfra gaae tilsøes til 
Landskrona.

5. Juni. Her er i disse Dage kommen den ene Post efter 
den anden, fordi de Svenske ere løbne ud fra Gothenborg med 
11 Orlogsskibe, to Jagter og to Brandere, for at gaae igjennem 
Beltet til Østersøen og der forene sig med 18 andre svenske 
Skibe, som ligge næsten færdige i Skjærene. Modvind og 
Stille have hidtil hindret dem i at komme igjennem Beltet. 
De have ligget i to Dage mellem Korsør og Nyborg, men kun 
taget nogle Skuder med Ryttere og Fodtropper. Efter denne 
Tidende har Admiral Juel med 14 Skibe i al Hast lettet Anker 
her paa Rheden og er løbet til Østersøen, og man haaber, at 
ogsaa han vil komme tidsnok, inden de Svenske endnu komme 
forbi fra Beltet. Man er her meget misfornøiet over, at den 
hollandske Hjælpeflaade nøler saa længe. Den omtalte svenske 
Flaade fører mange Skibsfornødenheder med sig, Seil, Toug- 
værk, Krudt for de andre ,18 svenske Skibes fuldkomne Ud
rustning. Disse Sager ere komne fra England og (som man 
her paastaaer) ogsaa fra Holland.

2. og 6. Juli. Man er her høilig misfornøiet over Ude
blivelsen af den hollandske Flaade, og over at selv de i Holland 
hvervede Matroser ikke komme, hvorfor Juel har maattet lade 
3 af sine Skibe ligge i Havnen. Han er ved Dragør med 22 
Skibe. Den svenske Flaade er seet 36 Seilere stærk ved Born-
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holm. Man gjør sig her al mulig Umage for at bemande 
endnu flere Skibe.

13. Juli. Først 24 Timer efter Slaget i Kjøgebugt er Ad
miral Willem Bastiaenzen ankommen i Sundet; Tromp var 
ombord paa Flaaden, men kommanderede den ikke.

Da den hollandske Hjælpeflaade nølede saa overmaade 
længe, begyndte man i Danmark at fatte Mistanke om, at man 
forsætligen af Hensyn til Sverrig forhalede dens Udløben. Denne 
Mistanke næredes ved et i Skaane opsnappet Brev fra den 
svenske Befuldmægtigede ved Underhandlingerne i Nimwegen 
Johan Olivecrantz, dateret Nimwegen den 30. April 
1677 og stilet til den svenske Kancelliraad og Statssekretær 
Frantz Juel Ornestedt. Han siger heri, at man ikke mere 
arbejder saa ivrigen paa Flaaden bestemt til Østersøen, saa at 
vel 3 Uger ville hengaae inden den kan blive seilfærdig, og 
det var at ønske, at Hans Maj. Kongen af Sverrig vilde lade 
sin Flaade betjene sig af den Tid for at undsætte Stettin og 
det øvrige Pommern, som nu haardt trænges af Kurfyrsten af 
Brandenborg. Kurfyrsten har i Wesel ikke talt om andet end 
Krig og Erobringer, og roest sig af, at Hs. Maj. Kongen af Sverrig 
har tilbudt ham Alt, hvad der ligger paa hiin Side Pøn, naar 
han vilde slutte en partikulær Fred; og at han (Kurfyrsten) var 
forsikkret om saa betydelig Hjælp fra Generalstat., at han dermed 
kunde borttage det hele Rige. »Her ere alligevel Nogle, som 
forsikkre mig om det Modsatte, og sige, at man her gjerne 
vilde forunde Kongen Tid og Rum indtil 1. Juni, til at for
søge at bringe Pommern nogen Forstærkning med sin Flaade, 
dog tør jeg ikke udgive det for et Evangelium, førend det i 
Gjerningen viser sig saaledes. Men godt vilde det i hvert 
Tilfælde være, om man i den forestaaende Maimaaned intet 
forsømte paa vor Side for at føre os Forhalingen med den 
hollandske Flaades Udløb saa meget som muligt til Nytte, og 
fremfor Alt undsætte Stettin. Gud give Hs. Majestæt ikke vilde 
see paa en hundrede Rigsdaler eller saa for at soulevere 
Truydemann, thi ham kunde vi med besynderlig Nytte 
bruge, efterdi han er meget skikket til en og anden Intrigue 
og uden al Mistanke.« —

Dette opsnappede Brev indleverede den danske Gesandt i 
Haag Meiercrone en Afskrift af til Generalstaterne med en al-



96

vorlig Skrivelse (2. Juli 1677), hvori yttredes, at Hs. Maj. 
Kongen af Danmark vel ikke kunde overtale sig til at tro, at 
Generalstat, selv vare i Forstaaelse med Fjenden, men antog, at 
nogle Ildesindede vedligeholdt en hemmelig Forbindelse med 
den svenske Ambassadør, at dette maatte forhindres osv. — 
Generalstat, bemærkede (8. Juli) hertil, at de ikke kunde 
svare for, hvad en fremmed Ambassadør fandt for godt at 
skrive, men at de kunde forsikkre, at de aldrig havde tænkt 
paa af Hensyn til Kongen af Sverrig eet eneste Øleblik at for
hale Flaadens Udløben, og naar der fra svensk Side er forsøgt 
noget i den Retning, saa er det blevet saa bestemt afviist, at 
man aldrig har vovet meere at tale derom. Men Aarsagen til 
Opholdet med Flaadens Udrustning maa tilskrives Spanien, 
som ikke har betalt de Subsidier, det havde forpligtet sig til 
at yde til Flaaden.

17. Juli. Jeg har modtaget Ed. Høim.’s Resolution af 8. 
Juli (angaaende den nysomtalte formeentlige Forstaaelse mellem 
Holland og Sverrig) og anvender alle Midler for at bringe de 
herværende Herrer af Regjeringen (Kongen er fraværende) fra 
deres forkeerte Mening, som de have fattet i Anledning af 
hiint opsnappede Brev fra den svenske Befuldmægtigede i 
Nimwegen, og hvorom ogsaa de lutherske Præster her i deres 
Kirker have holdt nøgle paafaldende (vreemde) Haranguer, 
hvilket nu ved Ankomsten af de 10 Auxiliærskibe begynder 
noget at tage af, især efterat Hr. Tromp har ladet de tre 
svenske Skibe, som vare flygtede under Malmø, i Kongens 
Paasyn angribe af de letteste af den hollandske Eskadre, hvor
ved de to erobredes og det tredie tilintetgjordes al en Brander. 
Det var alle tre store Skibe, hvert paa omtrent 70 Kanoner. I 
denne gloriøse Træfning harKapitain Cornelis Tieloos, der 
fører Skibet Gampen, viist sig overmaade tapper, idet han med 
sit Skib seilede ind imellem begge de svenske og i nogle 
Timer gav lid til begge Sider, indtil det ene overgav sig, og 
det andet fægtende med ham kom paa Grund, hvorpaa det 
ogsaa maatte overgive sig. Kapitain Nicolaes Boes opførte 
sig ogsaa meget bravt. De fire andre Skibe, som vare sendte 
oven om Saltholm for at indeslutte de Svenske, kom for silde 
og efter at Fægtningen allerede var endt. Under Aftensmaal- 
tidet, som Kongen holdt med mange Herrer og Grev Tromp,.
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tog Kongen et Glas og drak Grev Tromp til paa den tappre 
Kapitains Sundhed, der havde skilt sig saa vel ved sine Sager 
i sidste Træfning, med Tilføiende af, at han ikke skulde for
glemme ham. Med disse tre have de Svenske i det sidste 
Slag mistet vel tolv store Skibe.

Af flere Breve fra Le Maire i Juli Maaned 1677 fremgaaer 
det, at der herskede stor Jalousie mellem de danske og hol
landske Kommanderende, navnligen vilde man ikke indrømme, 
at Willem Bastiaenzen skulde have anden Rang, næst efter 
Tromp, fremfor Niels Juel. — Ogsaa opstod der Tvist om de 
to ved Malmø erobrede Skibe, som den hollandske Regjering 
og de hollandske Officerer forlangte skulde sendes til Holland 
som tagne ved hollandske Skibe. Men herimod indvendtes fra 
dansk Side, at de tre Skibe, som vare undkomne fra Slaget i 
Kjøgebugt og flygtede til Malmø, allerede i Slaget vare bievne 
saa forskudte og medtagne, at der ikke stod andet tilbage end 
atgaae hen og tage dem. Dertil havde man allerede nogle Skibe 
beredte fra dansk Side, da Hollænderne just i samme Øieblik 
ankom i Sundet og gjorde en overflødig Tjeneste. Kongen lod 
derfor de to Skibe, som vare i Behold (det tredie var ødelagt), 
hale indenfor Bommen. Derimod med Hensyn til Rangspørgs- 
maalet gav man1) siden efter.

2. og 6. Nov. Lieutenant Admiral Willem Bastiaenzen vil for 
sin Aarvaagenhed og de gode Tjenester, han har ydet dette Rige 
med Gen. Stat. Skibe, efterlade en »bon odeur» og er meget 
vel seet af Kongen og de fornemste Ministre. Dannebrogs
ordenens Ridderkors er bleven ham tilbudt, men han har gjort 
Vanskeligheder ved at modtage det. Kongen lod ham derfor 
den 4. Nov. kalde til Hoffet og føre ind i sit Værelse, hvor 
han i sine Ministres Nærværelse under mange forbindtlige Ord 
for de Tjenester, han havde viist Landet, her hængte Ridder- 
baandet om ham; hvilket han under en saadan Akt paa ingen 
Maade kunde afslaae. Lieut. Admiral van Neez har ved Cere
monimesteren faaet Kongens Portræt tilstillet, besat med koste
lige Diamanter, og Schoutbynacht All em on de Kongens Navne
træk i Diamanter. Nogle Kapitainer have faaet Penge og andre 
Foræringer, saa at alle reiste meget fornøiede herfra.

x) Hollænderne opnaaede ikke den for Bastiaenzen bestemte Rang.

Danske Samlinger. 2den Rakke. III. 7
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2.
Danmarks Fordring paa Skadeserstatning 

af Holland.
Den danske Gesandt i Haag, Marcus Giøe Falcksen til 

Hvidkilde, overleverede d. 7. Febr. 1670 en Fremstilling af de 
Fordringer, som Danmark gjorde til Holland om Skadeserstat
ning. Det var en Kopie af den originale Fremstilling, hvilken den 
danske Gesandt i Paris, Frederik Gab el, d. 10. Jan. 1670 
i St. Germain en Laye havde overgivet til Ludvig den 14de, 
der af begge Parter var valgt til Voldgiftsmand for at afgjøre 
disse Punkter, som man ved Liqvidationstraktaten, der sluttedes 
i Haag d. 11. Febr. 1666, ikke havde kunnet blive enig om. 
Den Skadeserstatning, som Danmark gjorde Fordring paa, 
skulde tjene til at afqvitte en Gjæld 400,000 Rdlr. til Holland 
og Vestfriisland, som Kongen havde paadraget sig i Aaret 1657 
(Obligation af 14. Novbr. 1657 og 1. Mai 1658), og 120,000 
Rdlr., som han havde laant af Staden Amsterdam, hvilken 
Gjælds Renter betaltes af den norske Told.

Danmarks Besværingsgrunde udvikles som følger:
(Uddrag.) Ved Forestillinger fra Geheralstaterne, som i 

den Anledning sendte til Danmark Ambassadørerne Beuningen, 
Amerongen og Viersen, lod Kongen sig bevæge til at lade sin 
Flaade forene sig med den hollandske for at hævde Handelens 
Frihed paa Østersøen mod Svenskernes Anmasselse og und
sætte Danzig, der truedes af de Svenske. Dette blev Anled
ning til den svenske Konges Had mod Danmark og de paa
følgende Ulykker; thi Holland holdt ikke sit Løfte om at 
understøtte Danmark af alle Kræfter, men lod sig tværtimod af
drage fra den fælles Sag ved Traktaten til Elbing.

Saaledes forladt, maatte Kongen søge at hjælpe sig paa 
hvad Maade han kunde, og lod i Nederlandene hverve 8 Re
gimenter Fodfolk, hvortil Bekostningerne alene i Provindsen 
Holland beløb sig til 120,000 Rdlr. Dette skete ikke alene 
med Generalstaternes Samtykke, men ogsaa med deres Raad 
og Understøttelse, idet de anviste Officerer og paa andre Maader 
lettede Værket. Ikke desmindre, da en Deel af Tropperne 
allerede vare indskihede paa tre Fartøier hyrede i Vlie for at
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gaae til Kjøbenhavn, og Resten var færdig til at indskibes, gave 
Generalstaterne ved Skrivelser af 18. og 28. April 1658 
(findes hoslagte) disse Tropper, som kommanderedes af General- 
Major A. Fuchs og Sergeant-Major Guillaume Aernaut, 
streng Befaling til at gaae fra hverandre, opløste dem aldeles 
og ophævede den Ed, de havde svoret Kongen af Danmark. 
Dette skete altsammen tværtimod dennes Ønske og Villie.

Som det sees af ovenanførte Datum, skete dette faae Uger 
efter Freden til Roeskilde. Men til ingen Tid trængte Kongen 
af Danmark mere til disse Tropper end netop nu; thi den 
svenske Krigsmagt blev staaende i Landet, og Kongen af Dan
mark saae sig ved Freden nødt til at overlade Sverrig en 
betydelig Deel af sine bedste Tropper. Landet var derfor al
deles blottet for Forsvar, hvilket bevægede den svenske Konge 
til at bryde Freden. Man kan med Sikkerhed paastaae, at 
hvis hine i Holland hvervede Tropper vare ankomne til Dan
mark, vilde de Svenske ikke have vovet at begynde denne nye 
Krig, der blev saa ulykkelig for Danmark. Generalstaternes 
Gesandt van Beuningen havde ogsaa strax skrevet hjem og 
meddeelt de Bekymringer, det danske Hof nærede for de svenske 
Krigsfolks Forbliven i Landet, og hvor ubehageligt man havde 
seet sig skuffet i sit Haab, at kunne betrygge sig mod Faren 
ved de i Holland hvervede Tropper, der saa ganske uventet 
vare bievne opløste, (v. Beuningens Brev af 12. Mai 1658 
findes vedlagt i Afskrift). Danmark har derfor ene og alene 
Generalstaterne at takke for denne Krig og de følelige Tab, 
den medførte; og skjøndt Generalstaterne i Efteraaret 1658 
sendte Kjøbenhavn Undsætning, saa var det dog kun en Tredie- 
deel af det, hvortil de vare forpligtede ved Forbundstraktaten 
af 27. Juni 1656, nemlig kun omtrent 2000 Mand istedetfor 
6000 Mand.

Den anden Hovedgrund til Danmarks Klage og Fordring 
paa Erstatning var Generalstaternes Forhold med Hensyn til 
Troppernes Overførsel fra Fastlandet til Øerne. Ingen Fordring 
kunde være billigere at gjøre eller lettere at opfylde, end 
Danmarks, at Holland skulde give Skibe til Troppernes Over
førsel. Ikke desmindre vægrede de sig længe, selv i Begyn
delsen af 1659, da det fra Danmarks Side indrømmedes, at 
disse Transportskibe kunde betragtes som Æqvivalent for de 

7*
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resterende 4000 Mand Hjælpetropper. De tillode omsider, at 
Kongens egne Tjenere i Holland hyrede et vist Antal Skibe, 
og Generalstaterne lovede at udbetale til dette Øiemed 70,000 
Livres paa en større Sum, som de skyldte Kongen af Dan
mark. De gave tillige Kaptain Adrian de Reede Befaling til 
at eskortere disse Skibe og sendte Admiral Op dam en Ordre 
til at lade 8 til 10 af sine bedste Skibe afgaae for at møde 
Transportflaaden ved Aalborg og tage den i Beskyttelse (Af
skrift af Admiralitetets Ordre af 1. April 1659 findes hos
lagt). Men da nu Kongen af Danmark med stor Bekostning 
havde hyret og ladet udruste 57 svære Fragtskibe til Troppernes 
Overførsel, vilde Generalstaterne ikke betale ovennævnte 70,000 
Livres og heller ikke give Skibene den lovede Konvoy; ja, 
skjøndt Viceadmiral Ruyter til samme Tid gik med en stor 
Orlogsflaade til Østersøen, vilde de ikke tillade, at hine Skibe 
seilede under hans Konvoy (Aktstykker af 9. og 13. Mai 1659). 
Dette havde til Følge, at Kaptainerne for Fragtskibene erklæ
rede den Kontrakt, som de havde sluttet med Kongen af Dan
marks Kommissær, Hr. Mars elis, for hævet, og erhvervede 
Dom over ham, at han skulde betale dem to Trediedele af 
den Sum, som han var kommen overeens med dem om, at 
give i Hyre (Aktstykke af 27. Juni 1659). Skjøndt den herved 
tabte Sum var betydelig, saa var dette dog for Intet at regne 
mod det Tab, Kongen led ved Fragtskibenes Udeblivelse. Thi 
hans Forbundsfællers Tropper maatte nu næsten et heelt Aar 
staae ledige i Jylland og Holsteen uden at kunne komme over 
til Øerne. I al den Tid bleve Øerne udsugede af Fjenderne, 
og Fastlandet medtaget af Vennerne, som man maatte under
holde. Man vilde ved Beregning let kunne godtgjøre, at det havde 
kostet Landet over 5 Millioner Daler.

Som Følge heraf fordrede Kongen af Danmark: 1) Be
taling af de Penge, han havde udgivet for de i Holland hvervede 
Tropper, samt Erstatning for det Tab, han havde lidt ved 
deres Opløsning; 2) Betaling af de Udgifter, han havde gjort 
med de 57 Fragtskibes Udrustning, Hyre o. s. v. og Erstat
ning for de Ulykker og Tab, der vare fulgte af disse Skibes 
Udebliven.

Holland søgte saalænge som muligt at udhale Afgjørelsen 
af dette Spørgsmaal om Skadeserstatning, og maatte gjen-
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tagne Gange mindes af Marcus Giøe og siden af Høgh, 
danske Gesandter i Haag, om at indsende deres Gjensvar paa 
Fred. Gabels Memoriale til Ludvig d. 14de, med Erklæring af 
dennes Ret til at fælde Dom i Sagen uden at høre dem, naar 
de ikke inden den i Traktaten fastsatte Frist indgave deres 
Erklæring. Imidlertid traadte Ludvig d. 14de snart i et fjendt
ligt Forhold til Nederlandene og Krigen udbrød 167'2. Før 
dens Udbrud havde han imidlertid afsagt en Voldgiftskendelse, 
hvorved Nederlandene forpligtedes til at betale Danmark de 
omtvistede Summer med Renter og Erstatning for det Tab, 
Danmark havde lidt ved Generalstaternes Fremgangsmaade. 
Griffenfeld anslog siden den hele Erstatningssum til omtrent 
5 Millioner Rigsdaler, men man gav tillige at forstaae, at man 
vilde lade sig nøie med mindre. Men Generalstaterne er
klærede Ludvig d. 14des Kjendelse for en Følge af Vild og 
Venskab, og fandt sig ikke pligtig til at betale nogetsomhelst. 
Dette gav imidlertid Anledning til, at det Forbund, som General
staterne under den ulykkelige Krig med Frankrig søgte med 
Danmark, mødte betydelige Vanskeligheder.

3.
Joh. de Witts Gesandtskab til Danmark 1670.

I Foraaret 1670 besluttede Generalstaterne, at sende Joh. 
de Witt som overordentlig Gesandt til Kongen af Polen og 
Staden Dantzig, paaVeien skulde han tillige besøge Kongen af Dan
mark. Her skulde han søge at bevæge Regjeringen til at til
træde Trippelalliancen samt til at afgjøre Erstatningsspørgs- 
maalet (see forhen), der var overdraget Kongen af Frankrig i 
Voldgift, mindelig imellem sig selv, og endelig søge at bilægge 
en Tvist, der var reist om den Salut, Orlogsskibe skulde 
give Kronborg. — Hans Hovedærinde var imidlertid til Polen, 
og det danske Hof var ikke synderlig fornøiet over saaledes 
at blive taget med paa Veien. Den 19. Juni havde han en 
Privataudients hos Kongen, ved hvilken dog Rigsadmiralen, 
Marskalken, Kantsleren og den norske Statholder vare tilstæde; 
men Kongen sagde, al han i disse Herrers Nærværelse be
tragtede sig som ene. Kongen viste sig ved Audientsen meget 
venlig mod Johan de Witt, hørte med stor Opmærksomhed
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paa hans Udvikling af, hvor vigtigt det var for Danmarks egen 
Sikkerhed, at Nederlandene ikke undertrykkedes, og bemærkede, 
da Johan de Witt talte om Frankrigs besværlige og farlige 
Naboskab, at Ingen kunde have Fred længere end Ens Nabo 
vilde. Til Kommissærer for at underhandle med Joh. de Witt 
udnævnte Kongen Feltherre Schack, Rigskantsler Reetz, 
Rigsmarskalk Kørbitz og Rigsskatmester H o lger Wind. En 
Vanskelighed opstod imidlertid for Underhandlingerne, nemlig 
Spørgsmaalet, om de danske Underhandlere skulde begive sig 
til Gesandtens Bolig eller han komme til dem i Raadssalen. 
Gesandten, som ønskede at faae Underhandlingerne endte sna
rest muligt, for at komme til Polen, gav efter, skjøndt det 
stred mod den hollandske Praxis. — Om Christian d. 5te 
bemærker Johan de Witt, at han taler godt Hollandsk; han 
finder Fornøielse i Regjeringssager og har begyndt at bringe 
sit Huiisholdningsvæsen og sine Finantser i Orden, og at for
mindske Undersaattemes Byrder. Om det vil blive saaledes 
ved, eller kun er skeet, fordi en ny Regjering altid pleier at 
ynde Forandringer, vil Tiden lære. — I et Brev af 5. Juli 
1670 hedder det, at Kongen tilligemed Dronningen for nogle 
Dage siden er reist til Frederiksborg for at bruge en vis 
Kilde, et Par Miil derfra, som St. Hans Nat bliver tillagt en 
særdeles Kraft, hvorfor en umaadelig Masse Folk strømmer 
sammen dertil. Allerede Tirsdagen den 29. Juli havde Ge
sandten sin Afskeds-Audients, men Udfaldet af hans Under
handlinger var ikke synderlig tilfredsstillende; thi Kongen er
klærede, at han ikke i den Hast, som Gesandten havde, kunde 
afgjøre saa vigtige Sager, men forbeholdt sig længere Tid for 
at. tage en Beslutning.

4.
Werckendams og Beaumonts Gesandtskaber 

til Danmark 1672 — 74.
Bestandig mere truede af Ludvig den 14de, som endog 

havde draget Sverrig og England, der for ikke længe siden 
havde sluttet Trippelalliancen til Hollands Frelse, over paa sin 
Side, besluttede Generalstaterne i Begyndelsen af 1672 at sende 
Daniel van Wyngaerden, Herre til Werckendam, som
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Gesandt til Danmark for at søge Hjælp hos denne gamle For
bundsfælle. Ifølge sin Instruktion skulde han anholde om, 
at Danmark i Overeensstemmelse med Traktaterne af 1649 og 
1657 sendte Holland 6000 Mand Hjælpetropper, hvis Krigen 
udbrød; han skulde endvidere foreslaae et nyt defensivt For
bund, saaledes, at Holland aarligen betalte Danmark 600,000 
Rdlr. i Subsidier, men derimod forpligtede sig til at komme 
Danmark til Hjælp, hvis det blev angrebet, uden derfor at 
fordre Subsidier; endelig skulde han gjøre Undskyldning for, 
at Subsidiepengene for den sidste engelske Krig endnu ikke 
vare betalte; man vilde, saasnart Omstændighederne tillode 
det, opfylde de indgangne Forpligtelser i den Henseende. — 
Da Gesandten ønskede, at Underhandlingerne kunde begyndes 
snarest muligt, tilstodes der ham, endnu før den offentlige 
Modtagelse, en privat Audients hos Kongen den 7/it Mai 1672, 
og et Par Dage efter toge Underhandlingerne deres Begyndelse; 
fra dansk Side førtes de af Gyldenløve, Kørbitz, Reetz, 
Griffenfeld, Klingenberg og Bjermann, Gyldenløve 
førte blandt de danske Kommissærer næsten udelukkende 
Ordet, men af flere forekommende Yttringer skjønnes det, at 
det var Griffenfeld, som ledede det Hele. Et Etikettespørgs- 
maal opstod først, nemlig om de danske Kommissærer skulde 
samles hos Gesandten eller denne komme op i Raadssalen 
hos de danske Kommissærer. Det løstes derved, at Gesandten 
gav efter. Efter at han havde udviklet sit Ærinde, yttredes 
fra dansk Side Fortrydelse over, at Holland saa seent havde 
henvendt sig til Danmark og først søgt Hjælp og Forbund hos 
Brandenborg, Fyrsterne af Brunsvig-Lyneborg og Sverrig, 
hvilket Werckendam paa bedste Maade søgte at undskylde. 
Men det kom snart til et værre Anstødspunkt: Danmark vilde 
hverken yde den traktatmæssige Hjælp eller høre tale om 
noget nyt Forbund, førend de resterende Subsidiepenge bleve 
betalte, tilligemed den Erstatningssum, som Holland ved Frank
rigs Voldgiftskendelse var blevet forpligtet til at erlægge. 
Hvad den første Sum angik, erkjendte Gesandten Hollands 
Forpligtelse til at betale, men erklærede tillige, at det for Øie- 
blikket under Statens ulykkelige Stilling ikke var muligt at op
fylde denne Pligt. Derimod forkastede han aldeles det sidste 
Krav tilligemed Frankrigs Voldgiftskendelse; thi den var først
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afsagt, da allerede Frankrigs fjendtlige Sindelag mod Holland 
var aabenbart; det Høieste han kunde indrømme var, at Sagen 
overgaves til en anden upartisk Dommer. Han spottede, da 
han hørte, at man beregnede Erstatningssummen til 5 Millioner 
Rigsdaler. Man gav imidlertid at forstaae, at man vilde lade 
sig nøie med mindre.

Underhandlingerne lede en Afbrydelse, da Grififenfelds 
Kone netop døde i den Tid; de fornyedes kort efter, men 
førte ikke til noget Resultat, da de danske Kommissærer urok
kelig holdt last ved den Betingelse, at Subsidiepengene og 
Erstatningssummen først skulde betales; naar det,skete, da 
vilde det Øvrige, sagde Gyldenløve, gaae som det var smurt 
(soude gåen als gesmeert). — Werckendam skrev nu (Juni 
1672) til Generalstaterne for at bevæge dem til at gaae noget 
ind paa Danmarks Fordring, idet han udhævede Vigtigheden 
af dette Forbund: England og Frankrigs Ministre gjorde sig 
den yderste Umage for ved lokkende Løfter at drage Dan
mark til sig, ligesom Sverrig allerede var vundet; hvis dette 
lykkedes, vilde Østersøen tilligemed de danske og norske 
Havne være spærrede for Holland; Danmark har en Flaade 
paa 20 store Skibe og en Deel mindre, Hæren baade til Fods 
og til Hest er i god Stand og over 20,000 Mand stærk med 
et skjønt Artilleri og kan i kort Tid gjøres marschfærdig 
(heri er ikke medregnet Landmilitsen); hertil kommer, at 
Kurfyrsten af Brandenborg intet vil kunne udrette, naar ikke 
Danmark forener sig med ham, og Fyrsterne af Brunsvig- 
Lyneborg ville intet Forbund indgaae uden Danmark tager Deel 
deri. — Det varede imidlertid længe, inden Werckendam fik 
noget Svar paa sine Forestillinger; Nederlandene oversvømmedes 
af franske Tropper, indre Uroligheder udbrøde, Cornelius og 
Johan de Witt myrdedes. Uagtet Hollands mislige Stilling 
gjorde et Forbund farligere, erklærede dog Danmark sig endnu 
villigt, naar de gjorte Betingelser fyldestgjordes. Den branden- 
borgske Gesandt B randt og den overordentlige Envoyé Baron 
Rlumendahl, som ankom til Kjøbenhavn d. 1. Juli 1672, un
derstøttede den hollandske i hans Bestræbelser, da Interessen 
var fælles.

Pludseligen, og rimeligvis bevæget ved Brandenborgs Fore
stillinger, erklærede nu Griffenfeld og Rigsmarskalk Kørbitz i
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et Møde den 1. August, uden at tale noget om Pengefordrin
gerne, at Kongen af Danmark var rede til at indgaae den 
allernøieste Forbindelse med Holland mod enhver Fjende, paa 
følgende Vilkaar:

Kongen af Danmark vil bringe 40 Skibe i Søen mod den 
tilbudte Subsidie af 600,000 Rdlr. og stille en Hær paa 25,000 
Mand, hvoraf han selv vil underholde de 10,000 Mand, til 
Resten skulle Generalstaterne betale Subsidier. Dernæst fore
sloges, at, da det vilde være til bedste for begge Nationer, 
at Danmark ogsaa i Fredstid holdt en Flaade paa 12—15 
Orlogsskibe i Søen, skulde Holland dertil bidrage aarlig 
ved en Deel Kanoner, Krudt, Seildug og andre Skibsfornøden
heder.

Gesandten bemærker i sin Rapport til Generalstaterne, at 
da disse F’orslag gik langt over det, hans Instruktion tillod, og 
vilde medføre Bekostninger langt større end dem, Staten for- 
maaede at udrede, skulde han i hvert Tilfælde kun antage dem 
paa Approbation; han raader imidlertid til, at man indlader 
sig derpaa og slutter Forbundet; men derfor behøvede man 
ikke strax at forlange den stipulerede Hjælp, og først, naar 
den forlangtes, skulde Subsidierne erlægges. Imidlertid vilde 
han med al Iver arbeide paa, at Danmark strax ydede den 
Hjælp af 6000 Mand, hvortil det allerede traktatmæssig var 
forpligtet. Men dette Sidste mødte et bestemt Afslag, idet 
man erklærede, at Danmark ikke ansaae sig forpligtet til at 
yde denne Hjælp, førend Holland havde opfyldt sine tidligere 
indgaaede Forpligtelser (Subsidiepengene og Erstatningen), 
hvis det derimod kom til det foreslaaede defensive Forbund, 
saa maatte de 6000 Mand medindbefattes under Totalsummen 
af de Hjælpetropper, som Danmark i det Tilfælde stillede, saa- 
ledes som man ogsaa havde vedtaget i det Forbund, der var 
sluttet mellem Holland og Brandenborg.

Nogen Tid efter ankom Generalstaternes Beslutning af 
26. September 1672, hvorved erklæredes, at man blot kunde 
give Obligationer og ikke rede Penge som Subsidier, og at 
Hjælpehæren ikke maatte være saa stor, for ikke at forøge 
Bekostningen, men kun 14—15 Tusinde Mand, og at man for
beholdt sig sin Ret til Danmark, fordi det svigtede sin For
pligtelse, at yde Holland 6000 Mand Hjælpetropper. Denne
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Beslutning opvakte den høieste Misfornøjelse og Fortørnelse 
ved det danske Hof, saa meget mere som man havde anseet 
Sagen for saa godt som afgjort, og derfor endog udrustet en 
Deel af Flaaden, sammentrukket Tropper, kjøbt et Regiment 
Hestfolk af Meklenborg. Werckendam ansaae det nu for af
gjort, at Danmark vilde erklære sig for Frankrig, til hvilket 
Parti flere af de meest ansete Ministre allerede hældede. 
Resident Le Maire besluttede efter Werckendams Forestilling 
at reise til Holland for mundtlig at foredrage Generalstaterne 
Sagen. En Følge af hans Forestillinger var, at endelig den 9. 
December 1672 modificerede Generalstaterne noget deres tid
ligere Beslutning, idet de bemyndigede Werckendam: 1) til at 
slutte et defensivt Forbund med Danmark om en Hjælp af 
høist 15,000 Mand Fodtropper og Hestfolk med Artilleri 
paa samme Vilkaar, som der var afsluttet med Hertugerne af 
Brunsvig-Lyneborg og Kurfyrsten af Brandenborg (hvilket Dan
mark havde forlangt), 2) Udførelsen af Traktaten udsattes til 
April næste Aar, 3) Generalstaterne vilde betale med rede 
Penge, hvis de til den Tid formaaede det, men i modsat Fald 
med Obligationer, 4) Werckendam maatte opgive Fordringen 
paa den traktatmæssige Hjælp af 6000 Mand.

For at fremskynde Underhandlingerne besluttede General
staterne efter Tilskyndelse af Prinds Wilhelm den 3die? som 
nu styrede Holland, at sende Simon van Beaumont, Se
kretær for Holland og Westfriisland, som Gesandt til Dan
mark. Han ankom til Kjøbenhavn d. 22. Marts 1673, saa at 
der paa den Tid opholdt sig tre hollandske Gesandter i Kjø
benhavn, nemlig foruden v. Beaumont, Hr. v. Werckendam 
og Jacob Le Maire. Beaumont undlod ikke at skaffe sig 
Kundskab om Orlogsflaadens og Hærens Beskaffenhed, da 
Nytten af et Forbund med Danmark væsentligen beroede 
herpaa. Det han erfarede var tilfredsstillende: Flaaden, naar 
gode og slette Skibe regnes sammen, kan udgjøre om
trent 34 Skibe, noget større end paa den meddeelte Liste, 
hvoriblandt 5 splinternye og meget skjønne Skibe, foruden 2 
lette Fregatter, som med det Første skulle løbe af Stabelen 
(Rigsadmiral Bjelke og Admiral-General Adelaer bestyrede 
Flaaden). Ved væbnede Kjøbmandsskibe kan Tallet let bringes 
til 40, hvilket Antal Danmark, i Tilfælde af Forbund med Hol-
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land, ønsker at have i Søen. Hæren udgjør over 30,000 
Mand vel klædte og godt exercerede Folk. »Forsaavidt 
jeg har seet danske Soldater paa min Reise hertil i Olden
borg og Delmenhorst, Rendsborg, Nyborg, Korsøer og her i 
Kjøbenhavn, maa jeg tilstaae, at, hvis de ere lige saadanne 
paa de øvrige Steder, er det en meget god Milits og sammen
sat af dygtigt Mandskab. Ogsaa er Disciplinen meget stræng, 
og der hersker derfor stor Orden og Lydighed blandt dem. 
Gid Holland altid havde havt saadanne Soldater og i Fremtiden 
bestandig maatte have lignende.«

Underhandlingerne stødte i Begyndelsen paa samme Van
skeligheder som før, da Danmark aldeles ikke vilde indlade sig 
paa Noget, naar ikke Subsidierne erlagdes i rede Penge og 
deraf noget betaltes forud som Rustningspenge; det Høieste 
Danmark kunde indrømme var, at en Deel af Subsidierne er
lagdes i Seildug, Krudt og andre Skibsfornødenheder. Dog 
blev man enig om en Traktat, som Beaumont og Werckendam, 
da de, af Iver for at faae Forbundet bragt i Stand, i enkelte 
Punkter vare gaaede uden for deres Instruktion, kun under
tegnede (lo/2o Mai 1673) paa Generalstaternes Approbation. 
Beaumont begav sig strax hjem med Traktaten, og erholdt, 
efter Forslag af Prinds Wilhelm, Tak af Generalstaterne for sin 
udviste Flid og Iver.

Traktaten afsluttedes af følgende danske Kommissærer, der 
ogsaa have undertegnet den: Ulrik Frederik Gyldenløve, 
Hs. Majestæts Geheimeraad, Statholder og General i Norge, 
Overkammerherre osv.; Peter Reetz, Arveherre til Palsgaard, 
Ridder, Geheimeraad, Præsident i Kancellikollegiet, Gouvernør 
og Amtmand over Haddeland, Øvre-Rommerige, Buskerud og 
Ringeriges Amt, og Assessor i Collegio-Status og Høiesteret; 
Johan Christoffer von Kørbitz, Arveherre til Hellerup, 
Ridder, Geheimeraad, Rigsmarskalk, Stiftsgouvemør over Sjæl
lands Stift og Amtmand over Kjøbenhavn og Roeskilde Amter, 
Assessor i Collegio-Status, Høiesteret og Krigskollegiet, Peter 
Griffenfeld, Arveherre til Griffenfeld, Ridder og Geheime- 
Kancelliraad, Over- og Geheime-Stats- og Kammer-Sekretær, 
Gouvernør og Amtmand over Tønsberg Amt, Assessor in Col
legio Status og Høiesteret; Paul v. Klingenberg, Arve.- 
herre til Bustrup, Hanrou og Tostrup, Statsraad og General-
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Postmester i Danmark; Conrad B i er man n, Kancelliraad, 
Stats- og Kammersekretær, Assessor in Status Collegio og 
Høiesteret. — Hovedpunkterne af Traktaten vare: at General
slaterne, foruden de 6000 Mand, som vare fastsatte i Trak
taterne af 1649, 1657, 1666, lovede, at sende Kongen af Dan
mark, naar han blev angreben, en saa stor Undsætning til 
Lands og Vands, som maatte agtes fornøden for at fordrive 
Fjenden; i Mangel af Tropper kunde Hjælpen for en Deel er
lægges i Penge; paa lignende Maade skal Kongen af Dan
mark komme Generalstaterne til Hjælp med en Flaade paa 
40 Orlogsskibe, imod de Subsidiepenge, som ere bestemte i 
Traktaten af n/i Februar 1666 (600,000 Rdl.); istedenfor 6000 
Mand, som vare fastsatte ved tidligere Traktater, men paa 
hvilke Generalstaterne ved denne Leilighed gjøre Afkald, vil 
Kongen af Danmark komme dem til Hjælp med en Hær paa 
10,000 Mand, nemlig 4000 Heste i 8 Regimenter og 6000 
Fodfolk i 6 Regimenter med forholdsmæssig Artilleri, imod at 
Generalstaterne for Halvdelen af disse Folk betale Hverver
pengene, nemlig 40 Rdlr. for en Rytter og 10 Rdlr. for en 
Fodsoldat, hvilket udgjør tilsammen 110,000 Rdlr.; og til det 
maanedlige Underhold af den nævnte Halvdeel for et Regiment 
Hestfolk 4,760 Rdlr. 30 Styver og for et Regiment Fodfolk 
4,104 Rdlr. 4 Styver, og for hver Regiments Stab maanedlig 
210 Rdlr., til Generalstaben og Artilleriet og hvad dertil hører 
maanedlig 7,420 Rdlr. Samtlige Underholdningspenge for en 
Maaned udgjør saaledes 40,245 Rdlr. Alle øvrige Udgifter bør 
Kongen af Danmark selv bestride. Om det behøves, skal 
Troppernes Antal fordobles, og da ligeledes Hollands Penge
bidrag. For det Første skulde Kongen af Danmark kun ud
ruste 20 Skibe af Flaaden (mod Subsidie af 300,000 Rdlr.) 
til Handelens Beskyttelse og til Sikkerhed for sine Havne og 
Strømme, uden selv at blande sig videre i Krigen, 
samt opstille 12,000 Mand, for hvilke Generalstaterne skulde 
betale i Subsidier de ovenfor angivne Summer. Dog, hvis en 
Nabomagt (her sigtes naturligvis til Sverrig) blandede sig i 
Striden, da skulde Kongen af Danmark tage virksom Deel i 
Krigen med en Flaade paa 40 Skibe og en Hær paa 20,000 Mand, 
for hvilken da Generalstaterne skulde betale fulde Subsidier; 
af Hensyn til Generalstalernes Forlegenhed vilde Kongen lade
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sig nøie med gode Obligationer istedenfor rede Penge for den 
betydeligste Deel af Subsidierne; kun maatte en Deel af 1ste 
Termin erlægges deels i rede Penge, deels i Skibsfornøden- 
heder. — De fra Aarene 1666—67 tilbageværende Subsidie- 
Restancer skulde snarest muligt betales, og senest inden to 
Aar. Hvad Erstatningssagen angik, hvori Frankrig havde af
sagt Voldgiftskendelse, som Generalstaterne forkastede (see 
forhen), saa blev den forbeholdt fremtidig Underhandling. I 
en hemmelig Artikkel føies til, at selv om Sverrig forholdt sig 
roligt, skulde Kongen af Danmark dog, naar en anden ny 
Fjende traadte til, være forpligtet, paa Generalstaternes For
dring, til at tage virksom Deel i Krigen1).

Kurfyrsten af Brandenborg saae sig imidlertid nødt til at 
slutte Fred med Frankrig og underrettede Kongen af Danmark 
derom (Brev fra Koln an der Spree 4. Mai 1673), men dette, 
som uden Tvivl var forudseet, gjorde ingen Forandring i den 
danske Regjerings Beslutninger. Flaaden og Hæren begyndte 
at udrustes, og Gyldenløve begav sig til Norge (Slutning af 
Mai 1673) for at sørge for Matrosers Nedsendelse og andre 
Sager vedkommende Rustningen. Den franske Gesandt var 
høist forbittrel over dette Forbunds Afsluttelse med Holland, og 
»tordnede og lynede«, som Werckendam siger.

Sagen tog imidlertid i Begyndelsen af Juli Maaned en 
anden Vending, da Høgh, dansk Gesandt i Haag, meldte, at 
Traktaten ikke vilde blive ratificeret. Werckendam beskriver 
den danske Regjering som i høieste Grad forbittret herover* 
man sagde, at Hs. Majestæt skammeligen var bleven ført bag 
Lyset af Generalstaterne, og protistueret for hele Verden; man 
havde til ingen Nytte paadraget sig saa mægtige Fjenders For- 
bittrelse som Frankrigs og Englands, og allerede anvendt over 
100,000 Rdlr. paa de begyndte Udrustninger; Kongen vilde 
derfor aldeles unddrage Holland al Bistand og trække sig til-

1) Man maa tilstaae, at denne Traktat var høist fordeelagtig for Danmark. 
Dette Rige kunde under en Krig i Nordtydskland, som det oven i Kjø- 
bet tegnede til, at Sverrig vilde tage Deel i, og under en Søkrig mellem 
England og Holland, ikke vel forblive urustet. Ved Traktaten opnaaedes, 
at man for hollandske Penge kunde holde en Flaade i Søen til Han
delens Beskyttelse, og have en Armee paa Benene, rede til at bruges i 
ethvert mødende Tilfælde. (Allen.)
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bage fra det. Den ubehagelige Stemning forøgedes ved den 
samtidige Efterretning om den stærke Fæstning Mastrichts 
uventede Fald og Overgivelse til de Franske ; thi herved be
vægedes den franske og engelske Ambassadør til at antage en 
høiere Tone og erklære, at deres Herrer, Kongen af Frankrig 
og England, ikke med Ligegyldighed vilde see paa Danmarks 
Forbindelse med Holland, men vel skulde vide at skaffe sig 
Fyldestgjørelse. Werckendams Stilling i Kjøbenhavn blev høist 
ubehagelig; deels gjorde man ham Bebrejdelser, deels »saae 
man ham over Hovedet.«

Strax. efter Traktatens Afslutning var Baron Juel bleven 
afsendt til Sverrig, for at udforske dels Sindelag mod Holland 
og høre, hvorledes det vilde optage det mellem Holland og 
Danmark sluttede Forbund. Fra svensk Side svaredes, at man 
med Bedrøvelse skulde see en Stat som Holland undertrykt af 
mægtige Fjender, og at man Intet havde imod, at Danmark 
tog sig af Holland, og paa ingen Maade skulde hindre det deri. 
Man formodede i Kjøbenhavn, at denne tilsyneladende for
andrede Stemning i Sverrig havde sin Grund i, at det ikke fik 
sine Subsidier rigtigt betalte af Frankrig. Den franske Gesandt 
i Kjøbenhavn gav sig imidlertid Mine af, at være fuldkommen 
sikker paa Sverrig. Den svenske Regjerings Ytlringer til Ba
ron Juel, som den svenske Gesandt i Haag, Appelboom, 
bekræftede efter den svenske Regjerings Befaling, benyttedes 
af Generalstalerne som en ny Grund til at skyde det besvær
lige danske Forbund fra sig. De paalagde Werckendam, at 
forestille den danske Regjering, at, naar Sverrig gav saa be
stemte Forsikkringer om venskabeligt Sindelag, saa var denne 
overordentlige Rustning saa meget mindre nødvendig. For 
Holland vilde det være tilstrækkeligt, at Kongen understøttede 
Holland med 6000 Mand Fodsoldater, saaledes som tidligere 
Traktater bestemte, ifølge hvilke samme Traktater Kongens 
Fader, Frederik den Tredie, ikke blot havde faaet denne Hjælp, 
men endog var bleven understøttet med Flaader, den ene paa 
40, den anden paa 80 Skibe. Dermed vilde Holland være langt 
bedre tjent end med at paatrænges en Traktat, hvis Byrder 
det ikke formaaede at bære. Den store danske Flaade kunde 
[ikke] være Holland til nogen væsentlig Fordeel, og Hæren faldt alt
for kostbar for Hollands Finantser. Den danske Regjering
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maatte ogsaa vel erindre, at Traktaten kun var undertegnet af 
Underhandlerne paa Approbation af Generalstaterne, saa at 
den kun kunde betragtes som et Udkast1).

For nogenlunde at formilde den danske Regjering tænkte 
Generalstaterne paa at tilbyde Erstatning for de gjorte Udgifter 
til Flaadens og Troppernes Udrustninger. Men Werckendam 
erklærer i sit Brev til Generalstaterne af 31. Oktober 1673, 
at denne Sag lod sig afgjøre paa en anden Maade med langt 
mindre Bekostning for Landet; naar nemlig blot en Fjerdedeel 
af den Sum, som maatte gives Kongen i Erstatning, blev ud- 
deelt til visse Personer, saa vilde Virkningen deraf være langt 
større og sikkrere. >Sagerne her staae saaledes, at (hvilket 
jeg beder maa blive betragtet som en stor Hemmelighed) uden 
dette Middel vil Holland aldrig under de nuværende Forhold 
kunne opnaae fuldkommen «contentement« af Danmark.«

Ikke-Afsluttelsen af Forbundet mellem Danmark og Hol
land var Østerrig og Spanien, som havde gjort Regning paa 
Danmarks Medvirkning, ubehagelig. En østerrigsk Gesandt 
Windisch Gråtz ankom i September 1673 til Kjøbenhavn 
for at søge at drage Kongen af Danmark ind i en nærmere For
bindelse mod Frankrig, og navnlig til at yde den Hjælp af 9000 
Mand, som han i Traktaten til Brunsvig havde forpligtet sig til, naar 
En af de Kontraherende blev angreben. Men den danske Re
gjering havde intet Øre for Sligt, saalænge Traktaten med 
Holland ikke blev ratificeret. Generalstaterne kom nu frem med 
et nyt Forslag, nemlig at Østerrig tilligemed Spanien, som var 
saa meget interesseret i at faae Danmarks Hjælp, skulde betale 
en Deel af Subsidierne. Men Østerrig svarede, at del havde 
Byrder nok allerede og formaaede ikke al yde mere. — Den 
danske Regjering yttrede sig villig til at indrømme nogen 
Modifikation af Traktaten, samt Udsættelse af dens Udførelse, 
kun at den ratificeredes, hvilket man betragtede som en 
Æressag.

Uagtet Holland i Begyndelsen af Aaret 1674 sluttede Fred 
med England, ansaaes det dog for ønskeligt, og navnlig yttrede

*) Sagen synes at være den, at man i Begyndelsen af Aaret, da Kurfyrsten 
af Brandenborg faldt fra, søgte at faae ham erstattet ved Danmark, 
men senere, da det tegnede til Fred med Coin og Monster, fandt 
dette overflødigt. (Allen.)
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Prindsen af Oranien sig stærkt i den Retning, at der sluttedes 
et Forbund mellem Holland, Østerrig og Spanien paa den ene 
Side, og Danmark, Brandenborg, Lyneborg og Holsteen (Got- 
torp) paa den anden Side. Danmark yttrede sig ikke uvilligt 
til at gaae ind paa Underhandlinger om et Forbund med for
andrede Betingelser, og sendte Høgh, dansk Gesandt i Haag, 
hvor Holland ønskede at Underhandlingerne maatte føres under 
Deeltagelse af den østerrigske og spanske Minister, en ny In- 
strux. Werckendam blev ved Ordre af 23. Februar 1674 be
falet at komme hjem for at deeltage i disse Underhandlinger; 
hans Afreise forsinkede sig dog noget formedelst Sygdom. 
Efter hans Bortreise vedblev Le Maire, som nu i 16 Aar 
havde været hollandsk Gesandt i Danmark, at varetage Hol
lands Interesse ved det danske Hof. Den franske Gesandt 
Terlon vedblev af alle Kræfter at arbeide paa at drage Dan
mark fra Holland, og tilbød betydelige Summer, ligesaa meget 
som Sverrig fik aarligen, naar Danmark blot vilde sidde stille. 
1 samme Hensigt bestræbte han sig ogsaa for at tilvejebringe 
et Forbund mellem Danmark og Sverrig, hvorved hiint Rige 
vilde knyttes til Frankrigs Interesse. Ved Underhandlingerne i 
Haag viste der sig snart Vanskeligheder; Holland vilde kun 
have et Troppeantal, som Danmark ansaae altfor lidet til at 
vove noget med; ogsaa gjorde Danmark Fordring paa at føre 
Overkommandoen, fremfor Kurfyrsten af Brandenborg og Her
tugerne af Celle og Wolfenbyttel, over det samlede Troppe
korps, som foreløbig ansloges til 30,000 Mand.

Heldigere end Werckendam var den østerrigske Gesandt 
Windisch Gråtz, som siden September 1673 underhandlede 
om et Forbund mellem Danmark og Østerrig, hvilket endelig, 
paa keiserlig Approbation, sluttedes i Kjøbenhavn 16/s6 Januar 
1674. Windisch Gråtz forlod derpaa Kjøbenhavn d. 2. Februar 
1674, modtagende ved Afskeden mange Beviser paa Kongens 
Naade, blandt andet Kongens Portræt indfattet i Diamanter, 
til 5000 Rdlr. Værdi. Dette Forbund mellem Østerrig og Dan
mark var imidlertid ikke meget mere end en Fornyelse og Be
kræftelse af det Forsvarsforbund, som 12/sa September 1672 
blev sluttet mellem Keiseren, Danmark, Brandenborg, Hertugerne 
Georg Wilhelm og Rudolph August til Brunsvig og Lyneborg, 
og Landgrevinde-Regentinden af Hessen-Kassel. De 9000
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Mand, som Danmark i hiin Traktat havde lovet at stille, naar 
nogen af Forbundsfællerne blev angreben, lover det i denne 
bestandig at holde beredte, og garnisonerende paa de be- 
qvemmeste Steder, saa at de uden Ophold kunde rykke i Marken, 
naar det behøvedes1).

Ikke længe efter (17. April) melde de hollandske Ge
sandter (Werckendam og Le Maire) fra Kjøbenhavn, at Kongen 
har givet Ordre til at sammentrække en Hær paa 12,000 Mand, 
der skal ligge i Leir ved Fredericia, og at alle Tømmerfolk, saa 
vel fremmede som indfødte, blive pressede for at arbeide paa 
Flaadens Værfter.

Efter et Par Maaneders Underhandlinger i Haag mellem 
den danske Minister, J. Høgh, samt de derværende keiser
lige og spanske Ministre og Generalstaternes Deputerede kom 
endelig en Forbundstraktat istand den 10. Juli 1674 mellem 
Danmark, Østerrig, Spanien, Nederlandene, paa vedkommende 
Magters Ratifikation: 1) Forbundets Hensigt er Fredens Be
varelse ; Danmark skal derfor kun gribe til Vaaben, naar nogen 
ny Fjende blander sig i denne Krig ved at angribe de Allie
rede eller en af dem. 2) Til dette Øiemed skal Kongen af 
Danmark, saalænge denne Krig varer, holde en Hær i Be
redskab af 16,000 Mand, nemlig 5 Tusinde Ryttere, 10,000 
Fodfolk og 1000 Dragoner. 3) Til Udgifternes Bestridelse er
holder Kongen af Danmark en Subsidie af 14,000 Rdlr. maa- 
n edli g (Aaret regnet til 12 Maaneder) i rede Penge, hvoraf 
Spanien betaler Halvdelen, Generalstaterne den anden Halvdeel. 
Betalingen indtræder, saasnart Kongen af Danmarks Ratifika
tion indtræffer i Haag. 4) Naar en ny Fjende træder til, og 
de Allierede gjøre Fordring paa Traktatens Opfyldelse, da skal 
Kongen af Danmark, senest 6 Uger efter Reqvisitionen, have 
ovennævnte Troppestyrke rede og samle den paa Fjendens 
Grændser. Denne Hær underholdes halvt af Generalstaterne 
og Spanien, halvt af Kongen af Danmark; dog skal ovennævnte 
Subsidie af 14,000 Rdlr. vedblive lige indtil den Dag, da den 
nye Subsidie indtræder. 5) For at i sligt Tilfælde ovennævnte 
Hær af 16,000 Mand i kortest mulig Frist kan være paa Be-

*) Der skal have væjet nogle hemmelige Artikler, men de findes ikke i 
Afskriften i Haag. (Allen.)

Danske Samlinger, 2den Rskke. III. S
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nene, ville Generalstaterne og Spanien umiddelbart efter Re- 
qvisitionen sende Remiser til Hamborg for Kongen af Danmark 
til Beløb af 170,000 Rdlr., som er 40 Rdlr. for hver Rytter 
og 10 Rdlr. for hver Fodsoldat (la levée, aenritzgeld). Derefter 
følger detaillerede Bestemmelser over Troppernes Lønning, naar 
de kom til aktiv Tjeneste ved et Fredsbrud (for et Regiment 
Hestfolk paa 500 Mand maanedlig 4,666 Rdlr., for et Regiment 
Fodfolk paa 1000 Mand maanedlig 4,104 Rdlr.), Artilleriets Stør
relse osv. osv.; for Artilleriet skulde særkilt betales, saasnart 
det traadte i virkelig Tjeneste, maanedlig 10,686 Rdlr. g 14, 
g 15. Dersom Kongen af Danmark selv blev angreben i sine 
Lande, kunde de Allierede ikke fordre, at han skulde sende 
sine Tropper bort, men skulde tværtimod sende ham Hjælp, 
og dersom det var vitterligt, at han blev angreben ene og 
alene paa Grund af det nu sluttede Forbund, saa skulde de 
vedblive at betale ham Subsidier, men ellers ikke, g 17. Hvis 
det ansees ønskeligt og nødvendigt, at Kongen af Danmark ud
ruster Krigsskibe, da skulle de Allierede, hvis det skeer paa 
deres Forlangende (men ellers ikke), betale Halvdelen af, hvad 
Skibenes Udrustning og Mandskabets Underholdning koster; 
som Regel for Betalingen skal Traktaten af 1666 mellem Dan
mark og Holland bruges, g 18. Naar Danmark var blevet virke
lig Deltager i Krigen, maatte Fred ikke sluttes uden med dets 
Deeltagelse.

Brudstykker af Hr. v. Werckendams Breve 1673—74.
16/«i6 August 1673. Enkeprindsessen af Taranto, som den 

27. Novbr. 1672 ankom til Kjøbenhavn, og blev modtagen med 
stor Pragt, har henvendt sig til Dronningen i Anledning af, at 
en Deel hende tilhørende Sager, paa Grund af Krigen mellem 
Holland og Frankrig, vare lagte under Beslag i Herzogenbusch. 
Dronningen havde anmodet Werckendam om at bevirke God
sets Løsgivelse, da Enkeprindsessen, uden at gjøre Fordring 
paa den afdøde Prinds af Tarantos Efterladenskab, bestandig 
havde ladet sig nøje med sin Medgift. Werckendam opfordrer 
Generalstaterne til at opfylde denne Begjæring, da Enkeprind
sessen er af det hessen-kasselske Fyrstehus og nær beslægtet 
med Dronningen.
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5. September 1673. Iforgaars Morges sendte Kongen 
af Sverrig Grev Gustav de la Gardie og Enkedronningen af 
Sverrig Baron Bjelke for at bringe Hilsen til Dronningen og 
Kongen og melde Deres svenske Majestæters Ankomst til 
Malmø. Dette gjengjældte Kongen ved at sende Grev Schack, 
Søn af Feltherren, og Dronningen ved at sende sin Kammer
herre Baron van Heiden til Malmø.

9. December 1673. Forrige Onsdag har Kongen til 
mange Menneskers Forundring behaget at benaade Hr. v. 
Griffenfeld med Elephantordenen og Værdighed af Rigskantsler. 
De fremmede Ministre og Landets Store have i den Anled
ning ønsket ham til Lykke, især har den franske Ambassadør 
lagt sin Glæde derover for Dagen, og den østerrigske Ambassa
dør, Windischgråtz, vil give en stor Fest iovermorgen i 
den Anledning. Under 16. December melder Werckendam, at 
Kongen siden ogsaa havde gjort Griffenfeld til Greve.

*%o Januar 1674. Den franske Ambassadør har for 
nogle Dage siden bragt det danske Hof i stor Forlegenhed ved 
at overlevere et Brev fra sin Herre, hvori hele Indholdet af 
den Traktat mellem Keiseren og Kongen af Danmark, som her 
er bleven udkastet, nøiagtigen fremsættes, selv de hemmelige 
Artikler ikke undtagne, med Tilføielse af, at, da hans franske 
Majestæt havde modtaget saa mange høitidelige Forsikkringer 
om det Modsatte, saa følte han sig herover i høi Grad krænket 
og fornærmet. I samme Brev faaer ogsaa Ambassadøren selv 
en Irettesættelse, fordi han bestandig har forsikkret Hans Ma
jestæt om, at man i dette Rige aldrig vilde foretage Noget til 
Frankrigs Skade. Da Røbeisen af Underhandlingen ikke kan 
være udgaaet andensteds fra end her fra Kjøbenhavn(?), saa har 
Kongen holdt et Raad for at opdage Ophavsmanden.

Fortegnelser over den danske Flaade og den dansk-norske 
Hær sendte som Bilag til Missiver fra den hollandske Ambassadør 
Werckendam af 18. Juni 1672 og 20. September 1672: 
Sophia kan føre..................................... . 100 Stykker,
Prinds Christian...........................................................80 —
Charlotte............................................... . . 70 —
Svanen 70 —

8*
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Prinds Jørgen................................................................80 Stykker,
Tre Kroner................................................................ 76 —
Tre Løver.....................................................................86 —
Den norske Løve........................................................80 —
Gyldenløve..................................................................... 56 —
To nye, hver paa....................................................... 60 —
Delmenhorst............................................................... 48 —
Kjøbenhavn .............................................................. 40 —
Havfruen.....................................................................36 —
Fisken.......................................................................... 24 —
Hummeren..................................................................... 36 —
Hjorten.......................................................................... 24 —
To nye paa Stabelen, hver omtrent paa . . 56—60 —

Desuden ere her en Deel Skibe, tilhørende private Folk, 
som kunne bruges til Orlog, og hvis Eiere for Forpligtelsen 
hertil nyde adskillige Forrettigheder. Disse og de ovennævnte 
sammenregnede udgjøre mellem 30 og 40 Skibe.

Liste over den Krigsmagt til Lands, som Kongen af Dan
mark har i sin Tjeneste:

A) Kavalleriet i Kongeriget Danmark.

Kongens Garde, stærk......................................... 132 Heste,
under Kommando af Oberst Ahrensdorff, Oberstlieutenant Speck- 
hahn, Major Schilder, Lieutenant Fromb og Lieutenant Piils.

Ridderheste eller Rytteri stillet af Lehnsbesiddere (? de 
ridder of leenpaerden) udgjøre .... 1200 Heste,
under Kommando af Oberst Crus og Oberstlieutenant Buch- 
waldt.

4 Landregimenter til Hest, nemlig:
1) Det sjællandske, stærk............................... 1000 Heste,

under Kommando af Oberst Ahrensdorff, Oberstlieutenant 
Rumohr, Major Munchhausen, Ritmester Rodrigo, Ritmester 
Wonsflet, Ritmester Ahrentfeldt, Ritmester Holger Troli og 
Ritmester Axel Urne.

2) Det fy en ske, stærk ........................... .... . 1000 Heste,
under Oberst, General-Major Schultz, Oberstlieutenant Sien
sen, Major Christoph Otto Schack, Ritmester Radlau, Rit
mester Erik Bilde, Ritmester Kaplan, Ritmester Otto Linde- 
nau og Ritmester Gralau.
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3) Det sønderjydske Regiment, udgjørende . 1000 Heste, 
under Oberst Bertram Rantzau, Oberstlieutenant Mehl, Major 
Paul, Ritmester Wage, Ritmester Svanwedel, Ritmester De* 
witz og Ritmester Tyssis (eller Tyllis).

4) Det nørrejydske Regiment, ligeledes stærk 1000 Heste, 
under Oberst Sandberg, Oberstlieutenant Claus Juel, Major 
Peter Brockenhusen, Ritmester Løcke, Ritmester Wartmann, 
Ritmester Pasberg, Ritmester Riseter og Ritmester Dibnitz.

Den hele Styrke af Kavalleri i Kongeriget Danmark er 
saaledes.................................................................... 5,332 Heste.

Kavalleriet i Norge.

Et Regiment Nationale, deelt i 8 Kompagnier, 
udgjør . . . ............................................... 1000 Heste,
under Oberst Brockenhusen og Oberstlieutenant Reck.

En Eskadron Dragoner, deelt i 8 Kompagnier,
bestaaer af............................................................... 600 Heste,
under Major Urne.

Den hele Styrke af Kavalleriet i Kongeriget Norge ud
gjør saaledes......................................................... 1600 Heste.

Kavalleriet i Hertugdømmet Holsteen
bestaaer af et Regiment paa................................ 1000 Heste,
under Oberst Sehested og Oberstlieutenant Godfrid.

Summen af hele Rytteriet i Kongerigerne Danmark og Norge 
og Hertugdømmet Holsteen udgjør altsaa tilsammen 7,932 Heste.

B) Infanteriet i Kongeriget Danmark.

4 hvervede Regimenter til Fods, nemlig:
1) Kongens Liv-Regiment udgjørende . . . 1,200 Mand,

under Oberst Niels Rosenkrands, Oberstlieutenant Harloff, Major 
La Haye, Kaptain Magnus, Kaptain Ahlefelt, Kaptain Bielenberg, 
Kaptain Jensen, Kaptain Bjelke.

2) Dronningens Livregiment, er Dragoner, men endnu uden
Heste, udgjør......................................................... 1,200 Mand,
under General-Major Eiler Holck, Oberstlieutenant Schweitzer, 
Major Erhorn, Kaptain Feigenbaum, Kaptain Popp, Kaptain 
Wigmann, Kaptain Kock, Kaptain ....
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3) Feltherre Hans Schacks Regiment,
udgjørende.............................................................. 1,200 Mand,
under Oberstlieutenant Busch, Major Olfenberg, Kaptain Gutzau, 
Kaptain Hans Schack og Hartvig Schack, Kaptain Geifus, Stad
major Anders Bilde.

4) Et Regiment, udgjørende............................... 800 Mand,
under Maxim. Rosenkrands, Oberstlieutenant Wamstet, Major 
Keller. -

4 Regimenter Nationale eller Landmilits, nemlig:
1) Det sjællandske Regiment, bestaaende af . 1,400 Mand, 

under Oberst Osten, Oberstlieutenant Müller, Major Steinberger, 
Kaptain Crummensee, Kaptain Evers, Kaptain v. Werden, Kap
tain Guterich, Kaptain van Hatten.

2) Det fyenske Regiment, bestaaende af . 1,200 Mand,
under Oberst v. Zitzenau, Qberstlieutnant Steno, Major Helzen, 
Kaptain Rens, Kaptain Ronner, Kaptain Fack, Kaptain Andre
sen, Kaptain Ebel.

3) Det sønderjydske Regiment,
som bestaaer af..................................................... 1,400 Mand,
under Oberst Joachim Schack, Oberstlieutenant Otto van Deden, 
Major v. derWegqn, Kaptain Normann, Kaptain Joachim Weich, 
Kaptain Dietrich, Kaptain Lützau, Kaptain Schütz.

4) Det nørr ejydske Regiment, som bestaaer af 1,800 Mand, 
under General Feltmarskalk Claus v. Ahlefeldt, Oberstlieutenant 
Bernekow, Major Asmus Voigt, Kaptain Sternwich, Kaptain 
Nordermann, Kaptain Smit, Kaptain Lange, Kaptain Butler og 
Kaptain Hibert.

Summen af hele Infanteriet i Kongeriget Danmark ud-
gjør................................................................... 10,200 Mand,

Infanteriet i Kongeriget Norge.
5 hvervede Kompagnier, hvert paa 150 Mand, 

udgjør......................................................................... 750 Mand,
nemlig:

1 Kompagni i Bergen,
1 — i Christiania,
1 — i Frederiksstad, 

under Oberstlieutenant Kechlin;
1 Kompagni i Halden, 

under Oberstlieutenant Grove;



119

1 Kompagni i Christiansand,
under Oberstlieutenant Brun.

6 nationale Regimenter, nemlig:
Oberst v. Hoofens ... .......................... 1,200 Mand,
Oberst Schades .... . . . 1,200 —
Oberst Bruckdorffs . . 1,200 —
Oberst Krags . . . . ... 1,200 —
Oberst Havens.....................   1,200 —
Oberst Geersdorffs............................................... 1,200 —

1 Marineregiment,
under Oberst Hamilton......................................... 1,200 —

Styrken af hele Infanteriet i Norge udgjør
saaledes . ......................................................... 9,150 Mand.

I Hertugdømmet Holsteen findes tvende hvervede Re
gimenter, hvert paa 1,200 Mand, altsaa 2,400 Mand.

Det første under General-Major Ruse, Oberstlieutenant 
Meszum, Major Brun, Kaptain Schrøder, Kaptain Elbrecht, Kap- 
tain Nicolaus, Kaptain Gotzmann, Kaptain Flucht.

Det andet Regiment staaer under Kommando af Oberst 
Bremer, Kommandant i Glückstadt, og er deelt i 5 Kompagnier, 

1 i Glückstadt,
1 i Rendsborg,

under Oberst Domsdorff, Kommandant,
2 i Frederiksort,

under Oberstlieutenant Lüdicke, Kommandant,
1 i Crempe, 

under Oberst Voght, Kommandant.
Endvidere 2 Regimenter Nationale:
Det ene under Oberst Buchwaldt og Oberstlieutenant Bring

udgjør.................................................................... 1,200 Mand.
Det andet under Oberst Bruckdorf udgjør . 800 —
Summen af alt Infanteri i Hertugdømmet Holsteen bliver 

saaledes.................................................................... 4,400 Mand.
I Grevskabet Oldenborg og Delmenhorst er en In

fanteri-Afdeling under General-Major Bauditz paa 500 Mand.
Alt det Infanteri, som Kongen af Danmark har i 

sin Tjeneste i Danmark, Norge og Hertugdømmet Holsteen ud
gjør saaledes.......................................................... 24,250 Mand.
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Artilleri:
Oberst Rotsteyn, 
Oberstlieutenant Wilcken, 
8 Majorer,

Konstabler, Fyrværkere, Haandlangere og andre,
tilsammen............................................................... 2000 Mand.

Kongen af Danmarks hele militære Styrke bliver saaledes:
35,182 Mand1).

*) Feilregning for 34,182 Mand.

(Fortsættes.)



121

Vore bynavnes ældste former, oplyste ved 
danske monter.

Af Kr. Erslev.

For nogle år siden meddelte dr. O. Nielsen her i Danske 

Samlinger, at han agtede at udgive et værk over alle danske 
stedsnavne, og som prøve sammenstillede han de forskellige 
former for Odenses navn. Han opnåede her at føre denne 
bys navn tilbage til begyndelsen af det XII. århundrede (1107 
og 1109), og stort længere vil han vistnok heller ikke nå ved 
de fleste andre byer, sålænge han indskrænker sig til den art 
af kilder, som han da benyttede. Der er imidlertid en anden 
slags mindesmærker, som her fortjene at fremdrages og be
nyttes, nemlig de danske mønter. Da vi i begyndelsen af 
det XI. århundrede fik vort møntvæsen fra England, optog 
vi også den engelske skik, at hver mønt skulde bære både 
møntmesterens og møntstedets navn. Af denne årsag kunne 
vore ældste mønter afgive en rig samling af person- og steds
navne, og denne er endnu så godt som ubenyttet. Grunden 
hertil ligger vel mest i, at vore historiegranskere ikke have 
kendt eller tænkt på, hvilke oplysninger der kunde findes her; 
men for en del ligger det vel også i, at det vilde være tem
melig vanskeligt for den, der ikke kender særlig til mønter, 
at sammenstille det nødvendige materiale ud af vore møntrækker, 
der tælle i hundrede- og tusindevis. Det er derfor, at jeg, 
der bar givet mig meget af med danske mønter og har 
hele dette materiale liggende lige for hånden, her vil give 
en oversigt over, hvad mønterne vise i retningen af stedsnavne.
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Jeg har nedenfor sammenstillet alle de former af bynavne, der 
findes på vore ældre mønter, fra Knud den stores tid, da ud
møntningen først ret kom i gang, indtil midten af det XII. år
hundrede, da man ophørte at sætte prægestedets navn på 
mønterne. — Hvad der meddeles, er altså kun en materiale
samling, og jeg overlader kyndigere hænder at benytte de op
lysninger, der kan gives her; jeg fremhæver derfor kun, at 
det ved mønternes hjælp bliver muligt at forfølge en stor del 
af vore købstæders navne tilbage til den forste halvdel af det XI. 
århundrede, altså et helt hundredår tidligere, end man kan 
nå ad anden vej.

Af de sællandske byer synes
Ringsted at være den, der forst forekommer på mønter, 

i det der på en mønt, som efter vægt og præg må henføres 
til Knud den stores forste regeringsår, findes indskriften 
*VLIF ON RICSTA, hvor on er det angelsaksiske forholdsord 
i og Ulif (Ulf) er møntmesterens navn1). Imidlertid synes 
Ringsted straks at være bleven afløst som møntsted af Ros
kilde, hvis møntrække begynder samtidig med bispestolens op
rettelse (ved 1022). Om Ringsted senere findes nævnt på 
mønter, er temmelig tvivlsomt; dog forekommer der fra Knud 
den helliges og Erik Ejegods tid en række mønter, hvis mønt
sted angives som RE, REG (3 gange) eller RI (4); da disse 
mønter bære det for Sælland ejendommelige præg, er der me
gen sandsynlighed for, at vi her atter har Ringsted.

Roskilde. I det jeg med hensyn til de ældste mønter 
fra denne by skal henvise til en undersøgelse af mig, der om 
kort tid vil blive trykt i Årbøger for nord, oldkyndighed, skal 
jeg her kun lige opføre de former af byens navn, som fore
komme på de deri beskrevne mønter. Under Knud den store 
findes formerne ROSCEI og ROSCI; under Hardeknud ROSLDE,

l) Da det vilde blive altfor vidtløftigt at belægge hver form, der anføres, 
med et citat, bemærker jeg, at de mønter, hvor der ikke anføres nogen 
særlig kilde, i almindelighed ville kunne findes i den gamle «Beskri
velse over danske Mynter og Medailler. Folio. Kbhn. 1790—1791«, i 
alt fald i den nyere udgave af denne (ved Ramus), som ikke fuldendtes 
og derfor aldrig udkom, men hvoraf exemplarer findes på vore offent
lige bibliotheker. Hvor en mønt, som ovenfor, betegnes meden stjærne 
er mønten ikke offentliggjort, men findes i den kgl. møntsamling.
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ROSCLDE og ROSCLD; den sidste form findes atter under 
Magnus den gode. Endelig findes på en usikker mønt (1042 
—1076) den længste form ROSCELDEN. Roskilde vedbliver
at være Sællands vigtigste møntsted under de følgende konger; 
under Harald Hejn finde vi ROSC (2 gange) og ROSCI, og 
under Knud den hellige findes der en mangfoldighed af former, 
hvoraf jeg kun fremfører de længere:

ROSC (15 gange). ROSCIL.
ROSCI (7 — ). ROSCII.
ROSI (3 — ). ROSCE.

På Niels den gamles mønter 

ROSCELD. ROA.
ROSCD. ROAS.

finde vi *ROSKELD og
*RSKELDV; endelig findes *ROS og *RO, hver tre gange, på
Erik Emunes mønter.

Slagelse forekommer ligeså tidlig som Roskilde og kal
des under Knud den store SLAHL1). Fra Hardeknuds tid fore
kommer der temmelig mange mønter herfra, og formerne 
veksle meget: SLAHLOV (2 gange), *SLAONLO (2), *SLANLVX 
og *SLA. Under Magnus den gode kaldes den Cl SLAP), 
hvor Cl vist nok betegner Civitas. Under Harald Hejn finde vi 
SLAI og SLAH; under Knud den hellige forekommer SLA (3 
gange), SLI (2), SLAH (eller SLAN, da bogstaverne H og N 
gå over i hinanden, 4 gange), endelig SLAGE én gang; endnu 
under Oluf Hunger forekommer SL. Man har tidligere henført 
disse sidste mønter til Slangerup8), men Slagelse synes at 
have mere rimelighed for sig, efterat man har lært Harde
knuds mønter at kende, hvis navneformer ikke passe til 
Slangerup.

I det vi gå over til Fyn, have vi her kun et møntsted: 
Odense. På en penning fra Knud den stores senere år findes 
indskriften *ALFNOD ON ODSVI, og vi har her sikkert 
Odenses ældste mønt. Den samme møntmester synes at have 
præget mønt for forskellige kronprætendenter, der ere historien 
ubekendte; således forekomme på hans mønter en SVEN ON

’) Koehne: Über die im russischen Reiche gefundenen abendländischen 
Münzen. St. Petersburg, 1850, s. 211.

®) Schive: Norges Mynter i Middelalderen. Chri», 1865, pl. II, 11.
8) Ramus: Om Knud den heiliges Mynter. Kbhn. 1821, s. 35.
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OD, en IOANS REX og en EDWERD REX1); møntstedets 
navn skrives ODSVI og ODSV, måske også ODSVH. En an
den møntmester (Oupncar) har præget mønt for Magnus den 
gode og Harald Hårderåde, for Harald Hårderåde2) alene og for 
Sven Æstridsen(?), i en by, der kaldes ODN, ODS, ODSVIC 
og ODSVIIDI; også her har vi vist nok Odenses navn; en tredje 
møntmester fra Sven Æstridsens tid skriver ODNS. Derimod 
forekommer der på fornævnte »Kong Edwards« mønter et mønt
sted, TOFT, uden at jeg kan oplyse, hvad der menes hermed; 
det samme gælder om navnet SIC på et par omtrent samtidige 
mønter. Odense forekommer sidste gang under Knud den 
hellige, på hvis mønter findes formerne ODE og ODEN.

I Jylland er Viborg vistnok det ældste møntsted, og her 
er slået mønt allerede i Knud den stores forste år8). På disse 
mønter findes byens navn som VIB og *VIBR; lidt senere er 
formen *VIBRNE. På Hardeknuds tid forekommer VIBER (3 
gange), VIBEI (3) og VIBE (2). En længere form findes på en 
række mønter, der tilhøre årene 1042—1060, men ikke bære 
noget kongenavn; her er WIBERGA det gennemgående; en 
enkelt gang findes VBERGAR. På Harald Hejns tid findes 
atter WIBERGA og endelig forekommer WIBERGIS på en 
lille hulpenge (brakteat), der fremkom ved Bierstedfundet4).

På nogle mønter fra Hardeknuds tid findes en by, som 
kaldes ORBEC, ORBE og ORBES; hvilket sted her menes, 
skal jeg ikke kunne angive ; men at det må søges etsteds i 
Viborgs nærmeste omegn, er sikkert efter mønternes beskaffen
hed ; en af dem synes bl. a. at være slået med netop det samme 
forsidestempel, som er brugt til en samtidig mønt fra Viborg.

Under Hardeknud optræde både Ålborg og Århus som 
møntsteder. Ålborg kaldes da ALEBV og ALABV og gen
findes forst på hulpengene fra Sven Grathes og Knud Mag-

*) Ramus: Gamle Mynter fundne i Jorden i Sjælland (1822). s. 10 (Sær
tryk af Skandin. Litt. Selsk. Skr. B. XX.) og Holmboe i Forhdlg. i Viden
skabs-Selskabet i Christiania i Aaret 1868;, pl. I, 10; jfr. Devegges 
Myntsamling. B. I., s. 206.

a) Schive, anf. sted. pl. II, 17 og 27.
•) Se Thomsens lille afhandling: Om Mynt, præget i Viborg, der findes i 

Ursin: Stiftsstaden Viborg, s. 270.
*) Beskrevet af Herbst i Årbøger for nord. Oldk. 1868, s. 386.
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nussens tid; her finde vi dels ALABVRGA, dels ALAR, hvilket 
sidste måske kan udlægges som ALABVRGA REGIS, således 
som andre hulpenge antyde. Århus kaldes under Hardeknud 
AROCII (2) og AROSCI, hvor Cl muligvis er en forkortelse af 
CIVITAS, som ovenfor ved Slagelse. Byen vedbliver at være 
møntsted under Magnus den gode (AROSEN og AROSEI)1); 
men derefter forekommer den ligesom Ålborg først på hul
pengene fra det XII. århundrede, under formerne ARVSIA og 
AROS (med varianten ARAS).

Ribe findes mærkelig nok yderst sjælden på mønterne; 
det eneste efterdømme, jeg kan anføre, er en usikker mønt fra 
Sven Æstridsens tid, hvis lave vægt henviser den til Jylland 
og som har indskriften SVEN ON RI2). Ikke en gang på hul
pengene forekommer Ribes navn, skont næsten alle jydske byer 
ere repræsenterede der.

Randers forekommer under Erik Ejegod på en mærkelig 
mønt med indskriften SVNA RANDROS3), og derefter hyppig 
på hulpengene, i skiftende former: RANROSIA, RADRVSIA 
(3 gange), RAND (2) og RANO. Endelig fremkom ved Biersted
fundet en hulpenge med REGIS RANDRVSIA, rimeligvis præget 
i Valdemar den stores første tid.

Endnu findes på mønterne af nørrejydske byer Hjørring 
og Horsens, begge på hulpengene fra prinsekrigens tid. De 
kaldes HERINGA og HOR eller HORS; desuden haves fra 
Bierstedfundet en REGIS HORSENES.

Det står nu kun tilbage at se det eneste sønderjydske 
møntsted, Slesvig nemlig, hvis ældre navn Hedeby findes på 
mønt fra Magnus den gode, under formen EIDEBI(NI)4). 
Det yngre navn Slesvig findes kun på en mønt, der er præget 
for Esbern, som var biskop i Slesvig 1154—1161, men de 
exemplarer, der kendes heraf, ere så slidte, at man kun kan 
læse slutningen af byens navn: .... VV1C5).

Schive, anf. sted, pl. II, 9.
Devegges Myntsamling, B. 1, s. 209, no. 153 (pl. III).

8) Antikvarisk Tidsskrift 1843—1845, s. 39.
4) Schive, anf sted, pl. I, 28.
5) Kochne: Zeitschrift für Münzkunde, Band V, pl. VIII, 2; Devegges 

Myntsamling, B. I, s. 214, no. 230.
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I det foregående har jeg med overlæg jkke taget noget 
hensyn til en række navneformer, der findes på mønter med 
runeindskrifter fra Magnus den godes og Sven Æstridsens tid. 
På denne ejendommelige art af mønter finder man nemlig for* 
uden Lund og Thumai (vist nok Tumathorp i Skåne) endnu 
nævnt en del andre møntsteder; men alle disse findes i så 
fordærvede former, at man ikke kan genkende et eneste med 
sikkerhed, men overalt kun kan opstille de løseste gætninger. 
Når man endog har villet finde jydske og fynske byer på disse 
mønter, så strider mønternes vægt herimod, i det den er så 
stor, at den henviser dem til det østlige Danmark, hvor der 
anvendtes en sværere møntfod. I det hele er 'der en så stor 
overensstemmelse mellem runemønterne, at man må være 
yderst varsom med at splitte dem blandt for mange forskellige 
og adspredt liggende møntstæder. — Uden at forsøge nye gæt
ninger på dette område, skal jeg her kun anføre de former, 
der findes, og de forklaringer, man har villet give dem, især efter 
Ramus i det ufuldendte møntværk. Her finder man:

LEI, Lejre i Sælland?, — ME og M1J, Middelfart, — 
ROINI, Roskilde, — RAES, RAT og RATE, Randers eller 
Roskilde, — ATENSO, UTH og UTHEIO1), Odense, — ATH og 
ETH, Hedeby, endelig VEI uden gisning.

Jfr. Uthenshoe i Necrol. Lundense. S. R. D. III. 443.
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Den af den jyske og fynske adel i året 1627 
betalte kornskat.

Meddelt af V. A. Se c her.

I Danmarks indre historie danner året 1627 et mærkepunkt, 

ti da fik landet det første af de stød, som i kort tid gav dets 
formuestilstand og skatteævne et så stærkt knæk, at der gik 
mange år inden det igen blev forvundet. Efterat nemlig al
mindelig velstand havde udbredt sig, medens riget havde nydt 
en mere end halvtredsinstyveårig fred, — den treårige grænse
krig, som endtes 1613, havde ikke medført nogen varig ændring 
— fulgte nu det ene fjendtlige indfald på det andet, og alle 
vare de ledsagede af de ubarmhjertigste plyndringer og hærj- 
ninger, der bragte tilstanden navnlig på landet ned til en grad 
af elendighed, hvorom værdsætningsforretningerne af 1660 efter 
svenskekrigen noksom bære vidnesbyrd. Det er derfor af stor 
interesse, at kende landets tilstand, som den var i begyndelsen 
af 1627, og dertil kunde den i foråret s. a. udskrevne skat 
give et vigtigt bidrag, hvis man kunde få fuldstændig oplysning 
om den, men dette er desværre kun tildels mulig.

I slutningen af året 1626 havde Kristjan IV., efter det uhel
dige udfald af hans indblanding i Tysklands anliggender, måttet 
trække sig tilbage til sit lands grænser, som nu truedes stærkt 
af de fjendtlige skarer. Nye rustninger vare fornødne for at 
værge landet, men skatkammeret var tomt. Det blev derfor 
vedtaget, at udskrive en overordentlig skat af hele landet, og 
på et møde i Odense den første februar samtykkede adelen i 
at yde sit bidrag til landets forsvar, og den udstedte en »Me
nige Danmarks riges adels resolution anlangendes kontribu-
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tion1) til rigens omkostning at udstå», som er udgivet af T. 
Becker2). Herved forpligtede adelen sig til at betale:

1) femteparten af dens indkomst af landgilde efter jordebogen, 
sædegårdstaksten iberegnet, alting anslåt i hartkorn efter 
sædvanlig takst, og hver tønde hartkorn beregnet til 29 
skilling, hver ydelse at erlægge halvt i rigsdaler in specie 
og halvt i god sølvmønt;

2) 2 rdl. in specie p. c. at kontribuere »ved deres ed« af 
de penge, den havde på rente ud over den bortskyldige 
gæld;

3) da dens bønder på grund af uvanlige skatter, indfalden 
dyrtid og anden tilfald vare således beskafne, at de ikke 
kunde betale nogen stor kontribution, — endvidere af 
hver læst hartkorn, beregnet til 36 smalle tønder læsten, 
en tønde hartkorn halv rug og halv byg, »vore sædegårde 
dog derudinden exciperede.« Den, som ikke erlagde 
kontributionen til rette tid, skulde kommissærer uden retter
gang tage udlæg hos. —
Den af købstæderne og gejstligheden i Jylland og Fyn i 

penge og af lænene sammesteds i penge og korn udskrevne 
skat ligesom og den jysk-fynske adels 20 p. c. indkomstskat 
og 2 p. c. rentekontribution skulde, som man ser det af Kol- 
dinghus læns regnskaber8) og det under I. meddelte brev, betales 
på Koldinghus i 4 terminer, men i ingen af de forhåndenværende 
lister findes mere end de tre nævnte. Da der nu fattes nogle 
stykker i Koldinghuslæns regnskab for dette år, kunde man 
tro, at de havde forstukket sig et steds hen blandt de andre 
års regnskaber, og håbe, at de engang kunde komme tilveje, 
men der er sandsynlighed for, at den fjerde termin slet ikke 
er blevet betalt. I Ålborghuslæns regnskab for 1627 findes 
nemlig ved fortegnelsen over korn og penge, som lænsmanden 
havde oppebåret af bønderne, og som blev afleveret på Kolding
hus, — følgende bemærkning: »For den fjerde og sidste ter
mins oppebørsel gøres intet regnskab, efterdi rigens fjender

*) Den af adelen betalte skat kaldes 1 regnskabet derover overalt ufravige* 
lig penge- og korn-kontribution, medens de andre stænders ydelse 
simpelthen betegnes som skat. —

8) Danske mag. III. ræk. 4. side 68.
8) Findes ligesom de andre læns regnskaber i rentekammerarkivet.
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om Mikaelis tide tilforn udi landet er indfalden.» Af de tre 
betalte terminer er det ikke, som man skulde tro, muligt at 
beregne den fjerde^udbetaling, da skatten ikke blev betalt med 
en fjerdepart i hver.

Fortegnelserne over den af de sællandske, falsterske og 
lålandske stænder betalte afgift have uagtet al eftersøgning ikke 
været til at finde, og det bliver således kun det af den jyske 
og fynske adel leverede korn, hvorom der kan skaffes nogen 
oplysning. Som det ses af de nedenfor under I. meddelte 
breve skulde kornet leveres i Ålborg, Kolding og Nyborg og 
fortegnelserne, som findes i vedkommende læns regnskab, med
deles, da de ikke ere uden interesse, under II., III. og IV. 
Ti foruden at de udfylde huller i de hidtil kendte ejerrækker 
for flere gårde, ser man let at de give data til at beregne 
størrelsen af det gods, som de enkelte adelspersoner have be
siddet 1627. Når nemlig en mand betalte 9 tdr. rug og 9 
tdr. byg, og der af 1 læst hartkorn gods skulde gives 1/« td. 
rug og 1/® td. byg, findes godsets størrelse ved et simpelt 
regnestykke. —

Samtidig med, at ovenomhandlede skat skaffede kongen 
midler til krigens fortsættelse, søgte han også at få penge ved 
at låne hos undersåtterne. Den 8. Avgust 1627 sendte nemlig 
Kristen R (såledesi origin.), Iver Juel, Anders Bille, Hans Lindenov, 
Just Høg og Frans Rantzow brev om, at kongen var til sinds 
at optage penge hos adelen til armeens fornødenhed og der
imod at sætte af kronens gods til underpant, — til nogle af 
rådet, som vare Albret Skeel og Just Høg i Jylland, Jacob Ul- 
feldt og Hans Lindenov i Fyn, Anders Bille og Sigvart Grubbe 
i Skåne. De bede dem derfor om at handle med adelen, så 
at den for hvert 100 Rdl. in specie hovedstol fik 3—31/» eller 
»om de endeligen ikke anderledes ville« 4 tønder hartkorn til 
et brugeligt pant, derudi beregnende gæsteri korn for fulde lige 
ved landgilde korn og anslagende små beder, ligesom det udi 
kongens mageskifter med adelens gods plejer at regnes, og 
beregnende gæsteri og andre penge 6 til rente af hver 100 
hovedstol. De, som vilde tilforpante dem noget af kronens 
gods, måtte ikke udlæse det på flere steder, men skulde tage 
det, som det forefandtes, og ikke måtte de befatte sig med 
skovene, men deraf skulde lænsmanden, som sædvanligt, udvise 

Danske Samlinger. 2den Række. III. 9
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bønderne til deres nødtørft Hvis der var nogen, som hellere 
vilde udlægge sølv eller guld end penge, vilde kongen også 
være tilfreds dermed, dog så, at 2 lod sølv skulde være lig 1 
rdl. specie, 1 lod kroneguld lig 6 eller 61/« rdl. specie, 1 lod 
rinsk guld lig 5 eller 51/a rdl. specie og 1 lod ungarsk guld 
lig 5 eller 51/« rdl. specie1). — Til købstæderne må en lig
nende begæring være udgåt, ti d. 7. September 1627 sendte 
Klavs Då, Just Høg og Frans Rantzow brev til Slagelse, Kal- 
lundborg, Køge, Helsingør, Nestved, Vordingborg, Præstø, Stege 
og Roskilde om, at kongen, da han anmodede borgemester og 
råd samt menige borgerskab om, at de, »som formuffue haffue, 
ville ofl j denne besuerlige tid med hues guld sølff eller penge 
j kunde afsted komme, vndsette», kun havde villet modtage 
slig hjælp som et lån. Nu havde han imidlertid erfaret, at 
borgmester og råd i nogle stæder skulde ville indskrive borger
skabet og det ligesom en skat pålægge, men da det var hans 
vilje, at de »ingen dertil tvinger men lade enhver have sin 
vilje herudinden«, så ønskede han, at de rettede dem der
efter2). Om udfaldet af tegningen for dette lån har jeg ikke 
fundet andet end en

»Forteignelse paa hvis sølff paa Colding hus er leffueritt, som 
Danmarckis riigis raad dennd 27 augustj 1627 vdi Colding 
aff alle stenndernne wor begierenndis att vdlaane och forstreche 
till kong: majtt.3)«

Af denne fortegnelse ser man, at der er indkommet fra: 
Albret Skeel til Fusinge, ridder, D.r.r. befalingsmand på Riber- 

hus, som han haver udlånt »vdj adtschellige sølffgeschier«
— 2000 lod.

Borgemester og råd i Kolding på menige almues vegne — 
1700 lod sølv.

Erik Juel til Hundsbæk landsdommer, som han haver forstrakt
— 200 lod sølv.

Jørgen Skeel til Sostrup, ridder, D.r.r. befalingsmand på Kallø
— 2000 lod sølv.

Frans Lykke — 1000 lod sølv.

*) Sæll. tegn. XXIII. 366.
*) a. s. 380.
8) I Koldinghuslæns regnskab.
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Otto Skeel D.r.r — 2000 lod sølv.
Tyge Brahe til Tostrup befalingsmand på Sejlstrup — 1000 

lod sølv.
Borgemester og råd i Ålborg på menige borgerskabs vegne — 

3,889 lod sølv.
Borgemester og råd i Hjørring på menige borgerskabs vegne 

— 1881/« rdl. in specie.
Borgemester og råd i Sæby på menige borgerskabs vegne — 

100 lod sølv og 50 rdl. in specie.
Knud Gyldenstjerne til Tim befalingsmand på Hald — 1,202 

lod sølv og 400 dir. in specie.
Ialt »vdj adtschellige sølffgeskier« 15,091 lod, i penge 6381/« 

dir. Denne sum blev efterhånden i tre parter sendt til kongens 
lejr, og af en vedtegning i regnskabet ses, at der efter Axel 
Arnfeldts sidste års krigsregnskab var udeblevet 15879 lod p/s 
qtin sølv. I selve regnskabet findes bemærket, at der blandt 
det indkomne var, men ikke blev bortsendt »j temmelige sølff- 
kannde, som effter annforderinng bleff opleffueridt paa Konng. 
Maiett: eigit gemak aff dette forschreffuenne laanndte sølff, som 
der sammesteds blefif bortstaallenn dennd dag Colding bleff 
plønnderit, som mange got follch och mesten alle hanns Ma: 
tiennere, som daa tillstede waar, nochsom er witterligt, som 
wogh søllff lxxxxvij lod«. —

I.
Christian Holck och her Albritt Skiell adelen wdi Nøriylland 

anrørendis:
Wider, att efftersom adelen der udi wort land Nøriytland 

ofi wnderdanigste beuilget haffuer den femte part aff ald deris 
aarlige indkomst seedegaarde, skouff och andett goeds, anslagen 
efter rostienistens taxtt, huer tønde hartkorn beregnit for sex 
rigsort halffueparten udi rigsdaler och halfifueparten udi gang
bore myntt huer fierdingaar sin fierde part der aff att wdgiffue, 
och derforuden aff huer lest korn aff deris iordegoeds, lesten 
beregnit thil thrediue och sex thønder, en thønde hartkorn 
halffueparten1) udi roug och halffueparten udi maltt. I ligemaade 
thou dr. aff huer hundrede, som de haffue paa rente, offuer

x) Hvor der desuagtet i fortegnelserne stå opfort uligestore mål, cr dette i 
det følgende betegnet med(l).

9*
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den gieid, som de selff paa rente wdskyldigh ehr — Thi bede 
wij eder adt j der udi Jydland den anordning giører, at for- 
bemelte korn nu strax leffueres thill wore befalingsmend 
offuer Coldinghus och Olborighus saa och, adt den forbemelte 
aff adelen beuilget penge, eftersom afskiedit ehr, aff huer deris 
Rittmester indkreffues och udi rette thide thil wor befalings
mand paa Coldinghus fremskickes. Iligemaade, att i och lens- 
mendene lader atuare, at de med den beuilgede kornhielp aff 
bønderne saa och første pengis contributions thermin befordre 
med fordeligste mueligtt ehr att frembskickes. I ligemaade 
geistligheden och borgeskaben omb deris contributions første 
thermin med første att frembsende erindrer, efftersom i wide 
os derpaa magtt ligendis er. Dermed etc. Actum Ottense den 18. 
Februarij 1627.

(Jyske tegn. VIII. 112).
Samme Dag udgik ligelydende brev til:
Klavs Då og Hans Lindenov om at kornet (her skulde 

leveres byg og ikke malt) skulde leveres fra Sælland i 
Køge og Korsør og fra Låland og Falster i Nakskov. Pengene 
skulde indkræves af ritmestrene og af disse sendes til rente
mesteren.

(Sæll. tegn. XXIII. 276).
Jacob Ulfeldt og Holger Rosenkrans om at sørge for at 

kornet (rug og malt) fra Fyn og »Laffuind« (Langeland) blev 
leveret i Nyborg, men pengene på Koldinghus.

(Fynske tegn. III. 973).

II.
Forteignelsse paa kornn som adellenn haffuer beuilget 

kongel. Maytt. och er ytt thill Aalborig slot thill Phillippi Ja- 
cobj dag anno 1627 med Aaboe skipp. otte thill tdnen be- 
regnnett.
Welb.1) Frue Saffie salig her Jørgen Lungis till Odden. 

Roug — x 1 tdr. Malt — x 1 tdr.2)
Welb. Gregers Krabbe thill Torstedlund. Roug — v tdr. 

Malt — v tdr.

*) Titulaturen »Welb.« er kun tillagt de otte førstnævnte adelspersoner, 
alle de andre nævnes kun slet og ret ved navn.
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Weib. Frue Helluig Kaaß thill Restrup1). Roug — x v tdr. 
4- i skp. Malt x v tdr. 4- j skp.

Weib. Iffiier Kaas thill Wllstrup. Roug — iiij skp. Malt — 
iiij skip j f. (!).

Weib. Iffuer Dyere thill Buidstedgaard. Roug — iij tdr. iij 
skp. Malt — iij tdr. iij skp.

Weib. Frue Anne Hegh thill Buderup. Roug — ij tdr. Malt 
- ij tdr.

Weib. Jomfrue Jahann och Jomfrue Abbild thill Tuestrup2). 
Roug — ij tdr. Malt — ij tdr.

Weib. Jørgen Arennfeldt thill Woergaard. Roug — ix tdr. j 
skp. Malt — viij tdr. iij skp. (!).

Jomfrue Idde och Jomfrue Lisbet Arenfeld. Roug — iij tdr.
j skp. j f. Malt — iij tdr. ij skp. (!).

Stygge Hogh thill Wanng. Roug — vj tdr. Malt — vj tdr.
Wiffert Seefeld thill Reffs. Roug — vj tdr. Malt — vj tdr.
Hanns Krabbe thill Siogaard3). Roug — ij tdr. Malt —

ij tdr.
Otto Skiell thill Hammilmuose. Roug — xxv tdr. Malt —

xxv tdr.
Fru Mergrett Roßennkrannds thill Hundslunnd. Roug — xxv

tdr. Malt — xxv tdr.
Jomfrue Karenn Arnnfeldt. Roug — ij tdr. ii;i f- Malt — ij

tdr. iij f.
Jomfrue Ellinn Arennfeldt thill Donnsted4). Roug — xiij skp. 

Malt — xiij skp.
Fru Anne thill Nørgaard5) i Sailing. Roug — ij tdr. Malt — 

ij tdr.
Jørgenn Kruse thill Kiersgaardt6). Roug — iij tdr. Malt — 

iij tdr.
Mogenns Kaas thill Tidemannshollum. Roug — iiij tdr. Malt 

— iiij tdr.

x) Sønderholm, Hornum herred.
s) Vist i Frær sogn, Hellumherred.
3) Ny sogn på Holmsland.
4) Nu en landsby i Albæk sogn, Dronninglund herred. Ellen og Karen 

Arnfeldt vare døttre af Hans Arnfeldt til Palsgaard.
5) Grinderslev sogn, Nørre herred, Viborg amt.
6) Tornby sogn, Hornsherred.
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Frue Mergrett Banner thill Reffkiergaard. Roug — y skip. 
Malt — w skp.

Frue Dorettj Munck thill Siodallx). Roug — ij tdr. ij skp. j f. 
Malt — ij tdr. ij skp. j f.

Iffuer Juell thill Willestrup. Roug — xxx vij- tdr. Malt — xxx 
vij tdr.

Niels Lange thill Tierridt. Roug — vj tdr. Malt — vj tdr.
Soffrenn Munch thill Molgaardt2). Roug — w skp. j f. Malt 

— w skp. j f.
Jenns Munch thill Haubrougaardt. Roug — iij skp. Malt — 

iij skp.
Mannderup Due thill Halkier. Roug — v tdr.(!). Malt — vj 

tdr. (!)
Frue Leene Juell thill Bradschouff. Roug — vij tdr. v skp. 

Malt — vij tdr. v skp.
Jorgenn KrueBe thill Hiermidzleffgaardt. Roug — iiij tdr. 

Malt — iiij tdr.
Frue Dorettj Boder3) och hindis Bornn saa och Jomfrue Mette 

FriiB thill Ouxhollum. Roug — xij tdr. Malt — xij tdr.
Iffuer Krabbe thill Albech. Roug — vj tdr. iij skp. Malt — 

vj tdr. iij skp.
Frue Anne Munch thill Freberiggaardt4). Roug — v skp. j f. 

Malt — v skp. j f.
Axell Juell thill Kongstedtlund. Roug — ij tdr. Malt — ij tdr.
Frue Anne Stygge thill Konngstedtlund. Roug — j td. ij skp. 

Malt — j td. ij skp.
Tammes KaaB thill 0rnndrup5). Roug — ij tdr. Malt — ij tdr.
Niels FriiB thill Krastrup. Roug — ix tdr. (!). Malt — ix tdr. 

j skp.(I).
Christoffer FriiB thill Astrup. Roug — v tdr. ij skp. Malt — 

v tdr. ij skp.
Frederich Ranndtzou thill AaBdall. Roug — xxv tdr. j skp. 

Malt — xxv tdr. j skp.
Frue Kirstenn RoBennkranntz thill Sibbercloster. Roug — xiij 

skp. Malt — xij skp.

x) Rødding sogn, Nørlyng herred.
*) Havbro sogn, Års herred.
3) o: Budde. Mette Friis var hendes datter.
4) Den nuværende landsby Fredbjerg i Farsø sogn, Gislum herred. 
b) Karby sogn på Mors.
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IffuerLyche thill Byggumgaardt1). Roug — iiij skp. Malt — 
iiij skp.

Herttuig Bilde thill DamBgaardt2). Roug — vij tdr. Malt — 
vij tdr.

Frue Karrenn thill Huidbieriggaardt. Roug — x skp. Malt — 
x skp.

Jørgenn Grubbe paa Westeruig closter3). Roug — x viij. 
Malt — x viij tdr.

Jost Høg StyggeBenn paa Soerø4). Roug — x vij tdr. Malt
— x vij tdr.

Hanns Lindenou thill Hundslundt. Roug — x l x tdr. Malt
— x H tdr.

Jost FriiB thill Waschergaard. Roug — xxiij skp. Malt — 
xxiij skp.

Falck Gøye thill Bradskouff. Roug — xv tdr. (1)
Wogenn WogenBenn thill StiennBig5). Roug — j td. Malt

— j td.
Ennewoldt Seefeeldt thill WiBborriggaard. Roug — xvij tdr. 

Malt — xvij tdr.
Iffuer Løche thill Grindsted closter. Roug — iiij tdr. ij skp. 

Malt — iiij tdr. ij skp.
Wogenn Kragh thill Nørgaard6). Roug — j td. Malt — j td. 
Knud Gyldennstiernn thill Stubbergaard. Roug — viij tdr. ij 

skp. Malt — viij tdr. ij skp.
Jenns Juell thill Kieldgaard. Roug — xix tdr. Malt — xix tdr. 
Frue EllBe Maarsuin thill Stiennalt och thuinde aff hendis 

døttrer Jomfru Ingeborg och Jomfru Bergettj KruBes samptt- 
ligenn. Roug — xlj tdr. Malt — xlj tdr.

Mogenns Arennfeld, Jomfru Ribore och Jomfru Heiluig Arnn- 
feld7) samptligen. Roug — v tdr. Malt — v tdr.

1) Bygum sogn, Nørlyng herred.
*) Ovtrup sogn på Mors.

Med en anden hånd står her vedtegnet • Findis ligesaa wdj Westervig 
closters regb anno 1627 och thill 1628 thill wdgifft.« —

4) Just Høg til Gjorslev var direktør for Sorø akademi, og godset, hvoraf 
han her gav afgift, var vist Børglum klosters gods, som Kristjan IV. 1623 
80/n havde skænket Sorø akademi.

3) Stenshede, Volstrup sogn, Børglum herred.
8) Der nævnes ingen V. Krag hos Hofman. I Danske atlas V. nævnes Vogn 

Krag til Slet.
i) Alle tre søskende og børn af Hans Arnfeldt til Palsgård.
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Benndix vonn der Wisch1). Roug — vj tdr. Malt — vj tdr. 
Wernner ParBberig thill Lønnderupgaardt. Roug — xij tdr.

Malt — xij tdr.
Mogens Høg thill Kiergaardshollum. Roug — iiij tdr. Malt

— iiij tdr.
Frue Mette TammeBdatter thill ØrBe. Roug — j td. Malt — 

j td.
Olluff Krabbe thill Damsgaard. Roug — j td. Malt — j td.
Erich Lune thill Stranndbygaardt2). Roug — ij tdr. j skp. 

Malt — ij tdr. j skp.
Claus AnnderBenn thill WllBum3). Roug — ij tdr. j skp. Malt

— ij tdr. j skp.
Annammet aff SkierBøegaardt och goeds. Roug — x tdr. Malt

— x tdr.
Knudt Rodtsteenn thill Lengshollum. Roug — ij tdr. Malt

— ij tdr.
Niels Seestedt thill Bechmarck. Roug — vij tdr. iij f. Malt 

— vij tdr. iij f.
Hanneball Seestedt thill Nøraggergaardt. Roug — v tdr. ij 

skp. Malt — v tdr. ij skp.
Steen Seestedt thill Høffriis4). Roug — iiij tdr. iij skp. Malt

— iiij tdr. iij skp.
Jomfrue Karrenn Seestedt5). Roug — ij tdr. iij skp. j f. 

Malt — ij tdr. iij skp. j f.
Jomfrue Anne Seestedt5) thill N: Roug — ij tdr. ij skp. Malt

— ij tdr. ij skp.
Frue Helluig MaarBuin thill Nørlund. Roug — x tdr. Malt

— x tdr.
Jomfrue Dorrette Skiel thill Rostrup6). Roug — ij tdr. iij skp. 

Malt — ij tdr. iij sk. j f.
Mogenns KaaB thill Stofifringgaardt. Roug — x viij tdr. Malt

— x viij tdr.

Nævnes ikke i Stemanns efterr. om »die familie von der Visch und 
Powisch« i arch, der schl. - hoist. - lau. geselsch. fur vaterl. gesch. xx. 
s. 419.

2) Erik Lunov til Strandbygård, Humlum sogn, Skodborg herred.
8) (Jldsund, Næs sogn, Skodborg herred.
4) Højris i Ljørslev sogn på Mors.
5) Søstre til Sten Sehested.
e) Rostrup, Hundborg sogn, Hundborg herred.
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Bagge Grüß thill Siett. Roug — vj skp. Malt — vj skp. 
Christoffer Blek thill Sønderbegsgaardt1). Roug — iiij skp.

Malt — iiij skp.
Christenn Høgh thill Tuodbøll. Roug — iij tdr. Malt — iij tdr. 
Clauis Kaaß thill Strannet paa ßin eggen och paa Jomfrue 

Anne Westenies Wegne. Roug — ij tdr. Malt — ij tdr.
Steen Rodtsteenn thill Lierbech. Roug — ij tdr. Malt — ij tdr. 
Frue Eiße Kaaß3) thill Sønndergaardt. Roug — iiij skp. Malt

— iiij skp.
Axell Vrnne thill Wiffertzhollurn. Roug — iij tdr. Malt — 

iij tdr.
Niels Friiß thill Lundergaardt3). Roug — ij tdr. Malt — ij tdr. 
Thønne Friiß thill Heßellagger. Roug — x iij tdr. Malt — 

x iij tdr.
Jomfrue Saffie Gylldenstierenn thill Biornßhollum. Roug — ix 

tdr. ij skp. j f. Malt — ix tdr. ij skp. j f.
Frue Eiße Høgh thill Klarupgaardt. Roug — xv skp. Malt — 

xv skp.
Frue Marenn Pripper thill Haßinggaard4). Roug — xij skp. 

Malt — xij skp.
Hanns Dyrre thill Wllerupgaardt5). Roug — iiij tdr. Malt — 

iiij tdr.
Frue Eiße Kragh thill Restrup6). Roug — iiij skp. Malt — 

iiij skp.
Christenn Haarboe och hanns Sødskind thill Huollriiß. Roug

— iiij skp. Malt — iiij skp.
Malltti Seestedt thill Sebygaardt. Roug — xix tdr. ij skp. j f. 

Malt — xix tdr. ij skp. j f.
Summarum offuer aid dette forschreffnne Ruornn, som 

addellenn haffuer beuilget Kongel. Maijtt.
Rugh — vj ct xxxviij tdr. iiij skp. j fierring, 
Malltt — vj ct xxiij tdr. iiij skp. ij fier.

x) Sønderbæk sogn, Sønderlyng herred. Gårdens navn skrives også Beg. 
Kristoffer Blik var en søn af Anders Blik til Beg, og han var gift med 
Inger Krag, en datter af Erik Krag til Kællingberg.

2) Enke efter Tyge Galskjøt til »Søndergård i Vendsyssel.« (Kiev.)
8) Jetsmark sogn, Hvetbo herred.
4) V. Hassing sogn, Kjær herred (?).
3) Sennels sogn, Hillerslev herred.
e) Hvam sogn, Rinds herred.



138

III.
Forteigneise paa dett kornn, som paa Koldinghuß err an- 

nammedt aff enn dell Addellenn her vdj Jydlannd, som dee 
haffuer bewilgedt til konng. Maytt. att wdgiffue dette nerwerende 
aar till Philippi Jacobj daug anno 1627, som ere aff huer — 
36 tdr. kornn dieris bønder och thienernis landgillde1) (kornn 
alleene) hallffparttenn vdj roug och halffparttenn vdj maldt. 
Thennd 28 Martij annammidt som erlig och welbiurdige2) mand

Peder Langhe till Kiergaard loed leffuerre Roug — vj tdr.
iij skp. Maldt — vj tdr. iij skp.

Thennd 16 Aprilis. Jomfrue Juell8) till Alsted. 
tdr. Maldt — iij tdr.

Thennd 23 Apr. Morthenn Pachxs till Bierre. 
tdr. ij skp. Maldt — iiij tdr. ij skp.

8 Maij(!). Frue Anne Randtzouw till Thrøiborriig. 
tdr. Maldt — xv tdr.

Roug — iij

Roug — iiij

Roug — xv

29 Apr. Frue Dorrette Juell till Meillgaard. Roug — viij tdr. 
Maldt — viij tdr.

24 Apr. Jørgenn Belouw till Hadstrup. Roug — xvj tdr. 
Maldt — xvj tdr.

21 Apr. Jomfrue Margrette Kraugs4) till Vaarholdt. Roug — 
ij tdr. ij skp. j f. Maldt — ij tdr. ij skp. j f.
Jørgenn Kragh till Anderup5). Roug — iij tdr. Maldt — 
iij tdr.
Iffuer Lange till Brammen6). Roug — vj skp. Maldt 
— vj skp.

Thennd 23 Apr. Jennß Juell till N:7). Roug — iij tdr. 
Maldt — iij' tdr. iij' skp. (I).

Thennd 29 Apr. Frederich Munch till Herridskier8). Roug —
ij tdr. iij skp. j f. Maldt — ij tdr. iij skp. j f.

’) Her må være udeladt »en tønne kornn«.
2) Ved alle i denne fortegnelse nævnte adelige bruges titulaturen «ærlig og 

velbyrdig.«
3) Lene Juel, datter af Peder Juel til Alsted. Det er altså urigtigt, når 

Hofman siger, at hun døde liden.
4) Margrete Krag til Varho, Gørding herred.
5) Endrupholm, Skadst herred.
*) Bramming, Gørding herred.
,) Ejede Lindberggård, Ølgod sogn, Øster herred.
8) Haraidskær, Skibet sogn, Tyrild herred. I
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Thennd 29 Apr. Hennrich Billde till Thiirsbech. Roug — xij 
tdr. j skp.(l). Maldt — xij tdr. ij skp.(l).
MaugenB Juell till Jullingsholmb. Roug — ij tdr. Maldt — 
ij tdr.

Thennd 1 2 Apr. Knud Seffrennsen till Thredie. Roug — ij 
tdr. Maldt — ij tdr.

19 Apr. Iffuenn v. Bacholdt till Rybierig. Roug — j td. iij 
skp. j f. Maldt — j td. iij skp. j f.

27 Apr. Christen Kragh till Ydambgaard1). Roug — iij tdr.
Maldt — iij tdr.

5 Maaij. Frue Dorrette KrusBe2) till Hostlunde. Roug — v skp. 
Maldt — v skp.
Otthe KrusBe till Balle. Roug — ij tdr. iij f. Maldt — 
ij tdr. iij f.
Johann Brochenhufi till Lierbech. Roug — vj tdr. iij 
skp. Maldt — vj tdr. iij skp.
Jombfrue Kierstinne Vlfffeldt till Ostergaard3). Roug — 
iij tdr. Maldt — iij tdr.
Jombfrue Heillwigh Vllffstand till Moesgaard. Roug — 
ij tdr. ij skp. Maldt — ij tdr. ij skp.

28 Apr. Christenn Langhe till HeisBelmel4). Roug — iij tdr.
Maldt — iij tdr. iij skp. (I).

29 Apr. JennB Maugensen till Smeddegaard. Roug — iij tdr.
j skp. Maldt — iij tdr. j skp.
Gunde Langhe till Breinning hoffuitzsmand paa Colding- 
huB. Roug — ix tdr. Maldt — ix tdr.
Frue Kierstinne 5) till Grunnedt. Roug — viij tdr. Maldt 
— viij tdr.
Mannderup Abildgaardt till Skodborrige. Roug — iiij tdr. 
Maldt — iiij tdr.

*) Lydumgård, Lydum sogn, Vester Horne herred.
2) Enke efter Terkel Krabbe og søster til Otto Kruse. Hostlunde er må

ske Horslundgård, Vinding sogn, Ulvborg herred.
8) Tulstrup sogn, Ning herred.
4) Hesselmed, Ål sogn, Vester Horne herred.
5) Hvem er hun? Grundet var da i ætten Vinds besiddelse, men hverken 

i ætten selv eller blandt de indgiftede hustruer var der på den Tid en 
Kirstine (Danske herreg.). Kirstine Kruse, der nævnes hos Hofman, 
var nemlig ikke gift med Kristen Vind til Endrupholm. (O. Nielsen: 
Skadst herred s. 116) og døde tilmed i foråret 1619 (ligpr. o.: Jørgen 
Krag).
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1 Maaij. Jørgenn v. der Wisch till Krogsgaardt. Roug — iij
tdr. j skp. Maldt — iij tdr. j skp.

2 Maaij. Christenn Thammessenn till Thannderup Danmarckes
Riegeß raad och Konng. Mayt. befallingsmannd paa Seigel- 
strup loed leffuerre Miell vdj thønder packed — xij tdr. 
Maldt — xij tdr.

Thennd 4 Maaij. Jumbfrue Mette Spliid1) till Mølletorp. Roug
— vj skp. Maldt — vj skp.
Vidrich Sandbierrig till Quelstrup. Roug — xiiij tdr. Maldt
— xiiij tdr.
Christenn Madsenn till Haldterup2). Roug — j skp. Maldt
— j skp.

5 Maaij. Frue Sophie Lindenow till Møgellkier. Roug — i? 
tdr. Maldt — i$ tdr.
Frue Sophie Lindenow loed leffuerre paa salligh Jacob 
Rosenkrandis børnns veignne. Roug — vij tdr. Maldt
— vij tdr.

16 Maaij. Frue Christendtze Kragh till Øreløff3). Roug — 
v tdr. Maldt — v tdr.

8 Maaij. Thammes Juell till Bistrup4). Roug — xij tdr. Maldt
— xij tdr.
Christiann Viffeld till Thuiß. Roug — vj tdr. Maldt — 
vj tdr.

9 Maaij. Albredt Skiell till Fusßinge ridder Danmarckes Riiges
raad och konng. Maytt. befallingsmannd paa Riibberhuß. 
Roug — xxxv tdr. iij skp. Maldt — xxxv tdr. iij skp.

1 Maaij. Peder Haarboe till Nielsbyegaard. Roug — iij' skp. 
Maldt — iij skp.

Thennd 18 Martij. Henrich Langhe till Deibierrig. Roug — 
vj' tdr. j skp. Maldt — vj* tdr. j skp.

19 Maaij. Iffuer Wiind5) till N:. Roug — tdr. Maldt — 
ij tdr.

En datter af Jørgen Splid eller Fasti til Mindstrup (Hveisel sogn, Nør- 
vang herred), som hyldede Kristjan IV. i Viborg 18/<r 1588. Hun døde 
ugift. — Mølletorp er vist Møltrup i Timring sogn, Ulvborg herred.

*) Haltrup, Øse sogn, Skadst herred.
a) Øllufgård, Nebel sogn, Skadst herred.
4) Estrup, Malt sogn og herred.
5) Til Torpegård og Nørholm.
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1 Junij. Frue Anne Wind till Gammegaard *). Roug — iij tdr. 
ij skp. iij f. Maldt — iij tdr. ij skp. iij f.

28 Junij. Iffuer Lange tilLBrammig2) som schall werre hannß 
anpardt aff Kaaß goeds i Salling hannd haffuer i pandt aff 
welb. Christopffuer Huaß. Roug — j tdr. ij skp. Maldt
— j td. ij skp.

13 Augustj. Adolff v. Annefeldt till Wisßenbierig8). Roug — 
iij tdfr Maldt — iiij tdr.
Summarum beloffuer dette kornn effter som forskreffuedt 

staar:
Rough — viij lester ij tdr. iij skp. j f.
Miell — xij tdr.
Maldt — vij lester vij tdr. iiij skp. j f.

Dette forschreffuene kornn err leffuerridt Wölbern Gabell 
till Glockstadt konng. Maytt. prouiandt mester for hannß Maytt. 
armee dennd 24 Septembris anno 1627 effter quitandsens for- 
melding.

IV.
Register paa denn beuilgede körn contribution aff adellen 

wdi Fyen oc paa Langeland, som paa Nyborg slott er annam- 
mitt epter kong. Mttz. naadigste befalling oc schulle wdgiffuis 
till Philippi Jacobi dag 1627.
10 April. Frue Mette Hartenberg til Schouffsbo. Rüg — xxiij 

td. ij skp. Biug Maltt — xxiij td. ij skp.
13 April. Frue Anne Loche s. Cajo Ranzous4). Rüg— lix td. 

Biug Maltt — lix td.
Annammitt aff Tage Tott Ottesen til Erichsholmb som 
fogden paa Krumstrup leuerit Rüg — Iviij tdr. noch den 

17 April: Rüg — iij tdr.
16 April. Frue Anne s. Hening Valckendorps til Glorup. Rüg

— xj tdr. Biug Maltt — xj tdr.
Hening Valckendorp Heningsen til Brangstrup5). Rüg — 
ix tdr. Malt — ix tdr.

*) o: Rammegård. Hun var en datter af Albert Wind, og enke efter Erik 
Skram til Rammegård.

®) Bramming, Gørding herred.
a) Visselbjerg, Alslev sogn, Skadst herred.
♦) Til Rantzausholm.
5) Bramstrup, Nørlyndelse sogn, Åsum herred.
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19 April. Frue Sophia Oldeland s. Casper Marchdanners til
Søegaard1). Rug — iiij tdr. Malt — iiij tdr.
Frederik Marchdanner til Søegaard1). Rug — j td. Malt
— j td.

20 April. Frue Jytte Bild s. Otthe Banners til Ringsted-
gaard2). Rug — ij tdr. Malt — ij tdr.

21 April. Frue Zidzel Høg s. Ebbe Munckes til Fiellebroe.
Rug — xvij tdr. iij skp. j fr. Biug Maltt — xvij tdr. iij 
skp. j fr.
Hans Oldeland til Trellerup3). Rug — y tdr. Malt — 
y tdr.

23 April. Coruidtzs Rud til Sandholt. Rug — xxiij tdr. Malt
— xxiij tdr.
Niels Bielcke cammerraad udj Suerrig vid hans fuldmeg- 
tige Lauridzs Schobbe i Norup. Rug — viij tdr. ij skp. 
Malt — viij tdr. ij skp.

25 April. Torbenn Gabrieli til Kringerup4), Landzsdommer. Rug
— j td. Malt — j td.
Tønne Bilde til Bildeschouff. Rug — ij tdr. Malt — 
ij tdr.
Hans Kaaß til Østergaard. Rug — v tdr. Malt — v tdr.

26 April. Christoffer Basße til Siellebierg. Rug — iij tdr.
Malt — iij tdr.
Gregers Høg til Rørbeck. Rug — iiij tdr. Malt — 
iiij tdr.
Frue Kirsten Hartenberg s. Axel Brahes til Eschebierg. 
Rug — xxvj tdr. ij skp. Malt — xxvj tdr. ij skp.
Frue Sophia Belov s. Christen Tottes til Bolttinggaard. 
Rug — xij tdr. ij skp. Malt — xij tdr. ij skp.
Marcus Bilde til Huidkield. Rug — ix tdr. Malt — ix tdr.

27 April. Jomfrue Abbell Schinkel sidtzhafftig wdj Ottense. 
Rug — xx skp. Malt — xx skp.
Hans Marchdanner til Langesøe. Rug — x skp. Malt — 
x skp.

28 April. Jacob Vlffeld rigens canceller. Rug — xxv tdr.
Malt — xxv tdr.

*) Rønningesøgård.
9) Sønder Nærå sogn, Åsum herred.
”) Munkebogård, Bjerge herred.
4) Krengerup, Ørsted sogn, B&g herred.
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Frue Hildeberg Porss s. Niels Gaases1). Rug — xiij tdr. 
Malt — xiij tdr.
Hendrich Rantzow til Schoneweide, som Christen Tho- 
maBen fogit paa Broubyegaard lod leuere: Rug — ¥ tdr. 
Malt — ¥ tdr.
Frue Kirstenn Norbye s. Rubech Porsses til Schouffs- 
gaard2). Rug — v tdr. Malt — v tdr.

30 April. Mette s. Tord PederBens i Filstrup3), som schal 
vere aff tuinde pantsatte bondergaarde. Rug — iij skp. 
Malt — iij skp.
Erich Bilde til Kierfigaard. Rug — xiij tdr. Malt — 
xv tdr. (!).

1 May. Hendrich Podbusch til Korupgaard. Rug — v tdr.
iij skp. Malt — v tdr. iij skp.
Jomfrue Ingeborg Friifi4) til Margaard. Rug — ij tdr. 
Malt — ij tdr.
Hartuig Bilde til Myllerup, som fogden paa Ryegaard lod 
leuere : Rug — ix tdr. Malt — ix tdr.
Christian Normand til 01stedgaard. Rug — J td. Malt
— j td.

2 May. J. Maren Norbye5) til WgeBleffgaard, som Laurids Guld-
smed leueritt: Rug — iij tdr. j skp. Malt — iij tdr. 
j skp.

5 May. Eylar Quitzow til LyckiBholm. Rug — viij tdr. Malt
— viij tdr.

8 May. Claus Vgge til Gierschouff6). Rug — x skp. Malt
— x skp.

9 May. Claus BrockenhuB til Broholm lod leuere aff Torup-
gaards goedz: Rug — iij tdr. Malt — iij tdr.
Claus BrockenhuB lod leuere aff Broholms indkumst: Rug
— iij tdr. Malt — iij tdr.

x) Til Hjortholm pâ Langeland.
*) Humble sogn, Langeland.
8) Hvor?
4) Datter af Jergen Friis til Krastrup. Hun dede ugift 1659, 69 âr gammel, 

og er begravet i Nyborg kirke.
5) Datter af Hans Norby til Uggerslevgàrd ; hun dede ugift.
e) Skeby sogn, Lunde herred.
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Holger Rosenkrands til Roßenholm. Rug — xxxj tdr. 
Malt — xxxj tdr.
Statthalter Frandz Randzow til Randzowholm. Rug — 
lij tdr. Malt — lij tdr.

10 May. Jürgen Brahe til Huedholm. Rug — xxvj tdr. iij
skp. Malt — xxvj tdr. iij skp.
J. Pernelle Løcke til Høgsgaard. Rug — j td. Malt — 
j td.

11 May. Peder Bilde til Lammehauffue. Rug j td. Malf —
j td.

15 May. Siguardt Schack til Nedergaard paa Langelannd. Rug
— ij tdr. Malt — ij tdr.
Gottsche Rattlow til Østrupgaard *). Rug — j td. Malt
— j td.
Ditleff v. Allefelt aff nogle bøndergaarde. Rug — j td. 
Malt — j td.

16 May. Jomfrue Anne Quitzow til Sandaggergaard. Rug —
iij tdr. Malt — iij tdr.

19 May. Olluff Norbye til Schouffgaard2). Rug — j td. Malt
— j td.

26 May. Jost Høg til Biørnholm paa hans eigen oc hans 
vmøndige sødschindes vegne, som hand er verge for. Rug
— xxx¥ tdr. Malt — xxx¥ tdr.

3 Junij. Pallj Rottsteen til Lundgaard. Rug — iij tdr. Malt
— iij tdr.
Jesper Friis til Ørbekluude. Rug — v tdr. Malt — v tdr. 
Johan Friis til Ørridsleffgaard. Rug — xj tdr. Malt — 
xj tdr.

19 Julij. Erich Bilde til Møllegaard Landsdommer paa Lange
land. Rug — j td. Malt — j td.
Berntt Petersen til Schouffsboe paa Langeland. Rug — 
j td. Malt — j td.
Hendrich Jespersen til Holme3) paa Langeland. Rug — 
j td. Malt — j td.

) Østrup sogn, Lunde herred. 
*) Søby sogn, Bég herred.
') Holmegård.
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25 Julij. Annammitt aff Peder Nielßenn rigens schriffuer, som 
hand leueritt paa welb. Ottho Randzowis vegne aff nogitt 
stroe göedz udj Fyen. Rug — v skp. Malt — v skp. 
Iligemaade annammitt aff hannem som hand leueritt paa 
welb. Diderich Pogwisches vegne aff nogen bøndergaarde 
i Fyen. Rug — iiij skp. Malt — iiij skp.
Annammitt aff Peder Nielssen borgemester udj Nyeborg 
aff nogitt bøndergoedz hannem udj hans gieids betalling 
er wdlagt aff welb. Jørgen Harttuigsen sampt oc en partt 
udj en bøndegaard i Allested. Rug — ij skp. j fr. Malt 
— ij skp. j fr.
Lauritz Schinckel sidshafftig paa Lammehauffue. Rug — 
vj skp. Malt — vj skp.
Morids Aschersleben til Rlimstrup1). Rug — iiij tdr. v 
skp. Malt — v tdr.
Frue Anna Løcke s. Fredrich Quidzous til Quidzowsholmb. 
Mallt — vj tdr. (!).
Summa paa denn beuilgede kornschatt:

Rug — vj ct $ tdr. j skp.
Biug Malt — v ct viij tdr.

') Kling sirup, Skårup sogn, Sunds herred.

Danske Samlinger, 2dcn Rakke. . IH. 10
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Et Par Bidrag til Skolevæsenets Historie i Slutningen 
af forrige og Begyndelsen af dette Aarhundrede.

Ved cand, juris, Arkivassistent Georg Kringel bach.

I.
Almueskolernes Tilstand i Kjebstæderne i Aaret 1784.

Som bekjendt stod Underviisningsvæsenet — saavel det 
høiere som det lavere — her i Landet endnu i de sidste De
cennier af det 18de Aarhundrede paa en meget tarvelig Fod. 
Regjeringen var sig imidlertid Manglerne bevidst og søgte paa 
forskjellig Maade at træffe Foranstaltninger til at bøde paa dem. 
Der nedsattes saaledes den 9. September 1785 (see sjælland
ske Tegneiser 1785 Nr. 667) under Geheimeraad Luxdorphs 
Forsæde en Kommission til at overveie, hvad der kunde tjene 
til Forandring og Forbedring ved de lærde Skoler og Universi
tetet, og denne Kommissions Omraade udvidedes den 14. Mai 
1790 (see sj. Teg. Nr. 385) til under Prinds Christian Frede
rik af Augustenborgs Forsæde tillige at gjælde for Sorø Aka
demi og Odense Gymnasium. Endvidere nedsattes der den 
22. Mai 1789 (sj. Teg. Nr. 391) under Grev E. EL Schimmel
manns Ledelse en Kommission til at udarbeide en Plan for det 
danske Skolevæsen paa Landet og iRjøbstæderne, og den 20. 
December 1793 (see fyenske Teg. Nr. 103) under Kammerherre 
Buchwalds Forsæde en Kommission til Oprettelse af et Semi
narium paa Fyen. Allerede den 6/6 1794 oprettedes der et Se
minarium ved Brahetrolleborg paa Fyen, ligesom det og nogle 
Aar tidligere, den 25. Juni 1790, var besluttet foreløbig at ind
rette Blaagaard Slot til et Seminarium for vordende Skolelærere. 
Alle disse Foranstaltninger skyldtes, som man vil see, Kron-
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prindsens Regimente, og det maa i det Hele utvivlsomt erkjen- 
des, at det navnlig var efter Regjeringsforandringen i 1784, 
at man med større Energi tog fat paa Forarbeiderne til den 
gjennemgribende Forbedring af vort Underviisnings væsen, der 
allerede inden Aarhundredets Slutning viste sine Frugter, men 
først noget inde i nærværende Aarhundrede førte til sine en
delige Resultater. Imidlertid bør det dog ikke — hvad der af 
og til synes at have været Tilfældet — oversees, at allerede 
det Guldbergske Ministerium havde sin Opmærksomhed henvendt 
paa Underviisningsvæsenet og gjorde flere Skridt til dets For
bedring. Der var saaledes allerede den 1. December 1774 
ved en Kabinetsordre nedsat en Kommission til at fremkomme 
med Forslag vedrørende de lærde Skoler og Universitetet; den 
arbeidede saa raskt — maaskee var det for raskt —, at Frugten 
af dens Arbeide allerede kom til at foreligge i Forordningerne af 11. 
Mai 1775 (see nærmere herom Ny er up: Historisk-statistisk 
Skildring 3. Bind, der indeholder mange vigtige Oplysninger disse 
Forhold vedrørende). Endvidere nedsattes der den 10. Januar 
1781 (see sj. Teg. Nr. 16) under Geheimeraad I. G. Moltkes 
Ledelse en Kommission om »Sorø Akademies Opkomst og bedre 
Indretning«, og Guldberg havde selv Sæde i denne — saavel 
som i den foregaaende - Kommission. Fremdeles var det 
ogsaa ifølge Guldbergs Initiativ, at de første virksomme Foran
staltninger til Kjøbstadskolernes Forbedring fandt Sted.

Den 17. December 1783 udgik der nemlig til Kancelliet en 
Kabinetsbefaling af følgende Indhold:

»Da Vores Forsæt er, at see de danske Skoler satte paa 
en bedre Foed, og Vi ville udstrække Vores Landsfaderlige Om
hue især til disse Skoler i Vore kiøbstæder: Saa bliver det 
fornødent, at den Commission, som Vi agte i dette Øyemed at 
nedsætte, har paa reede Hænder for sig en omstændelig Efter
retning fra hver af vore Danske Kiøbstæder om følgende Poster:

1) Hvor mange Skoler ere der i hver Kiøbstad, og hvor
ledes ere de indrettede, samt hvilke ere Skoleholderne, og hvad 
vare de, førend de bleve Skoleholdere?

2) Har Skoleholderen i den og den Kiøbstad vis Løn, og 
da hvor meget, og hvorfra? ere der Fundationer, da hvilke? 
ligesaa Donationer, hvilke? Copier af Fundationer og Donatio
ner indsendes; har Skoleholderen frit Huus eller Huusleye, og

10*
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da hvorfra? har han frit Brænde eller andet frit? Dersom Sko
len paa en eller anden Maade er beneficeret, hvad Skoleløn 
nyder da Læreren, og hvor meget af Barnet? hvor meget kan 
omtrent hans samtlige Løn giøre?

3) Dersom Skolen ikke er beneficeret, hvad Løn har da 
Skoleholderen af Barnet, og hvad er da hans Løn omtrent aar- 
ligen? hvorledes nyder han samme, og hvorledes hielpes han 
dertil?

4) Hvorledes vælges og beskikkes paa hvert Sted Skole
mesterne? hvorledes prøves de og hvilket Tilsyn er paa hvert 
Sted baade med Læreren og med Forældrene, at Børnene vir- 
keligen gaae i Skolen? Hvad Anstalter ere der for de Børn, 
hvis Forældre aldeles intet kan betale i Skole-Løn?

5) Taales andre til at holde Skole end de, som ere prø
vede og beskikkede?

6) Hvad læres paa hvert Sted i Skolerne, og hvorvidt 
bringes Børnene i Almindelighed?

Over disse Poster haver Vores danske Cancellie at ind
hente Efterretning fra Stiftamtmændene og Biskopperne i Dan
mark, og udtrykkeligen i hvert Brev føye til, at Efterretningerne 
skal være indkomne hertil før Udgangen af Januarii Maaned. — 
Forsømmelse herudi vente Vi ikke.

Christiansborg d. 17. December 1783.

Christian Rex.

Höegh-Guldberg.

Denne Kabinetsbefaling kommuniceredes Vedkommende 
ved Skrivelser fra Kancelliet af 20. December s. A., og Svarene 
indkom alle ialtfald s a a betids, at Kancelliet den 12. Marts 
1784 kunde give Kabinettet en Underretning herom og hen
stille »om Deres Mayestæt befaler, at disse saaledes indkomne 
Efterretninger skal indsendes til nærmere allernaadigst Resolu
tion.« Allerede den følgende Dag modtog Kancelliet Kongens 
Befaling, som gik ud paa, at et let tabellarisk Udtog af de 
indkomne Efterretninger skulde besørges og indsendes til ham.
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Dette Udtog indsendtes ogsaa den 5. Januar 1785 til Kongen, men 
først den 22. Mai 1789 nedsattes den ovennævnte Kommission
— der iøvrigt tillige fik det Hverv at undersøge Forholdene 
paa Landet — under Grev Schimmelmanns Forsæde.

De omtalte Indberetninger, af hvilke man vilde have faaet 
det fyldigste Billede af Kjøbstadskolernes Tilstand paa det 
omhandlede Tidspunkt, findes desværre — som det synes — 
ikke mere i Kancelliets Arkiv; de have rimeligviis deelt Skjæbne 
med et stort Antal andre Aktstykker af historisk Interesse, som 
i Tidernes Løb vitterlig ere bievne Offre for vedkommende Ar
kivarers Kassationsiver, der ganske naturlig var saa meget større, 
som Indtægten af, hvad der »gik i Papirmøllen«, indtil for ikke 
mange Aar siden tilfaldt dem selv. Den ovennævnte Extrakt 
er derimod bevaret, og da den paa Grund af de sparsomme 
Oplysninger, der hidtil ere fremkomne om vort Almuesko
levæsens Tilstand i Slutningen af forrige Aarhundrede, for
mentlig vil have sin Interesse, meddeles den her, men —iøv
rigt saa vidt muligt med Bibeholdelse af Stilen og Ortografien
— i en noget læseligere Form end den skematiske, hvori 
den foreligger i Originalen, desuden sammendraget samt rettet 
i ikke faa Punkter, hvor Feilene fremlyste af andre Steder, og 
frigjort for adskillige Gjentagelser m. v. Den lyder i det væ
senlige saaledes:

»Af Kiøbstæderne i Siællands Stift har
Ringsted to Skoler, af hvilke den ene holdes vedlige 

af Byen, forsaavidt 4 Rd., der er Renten af pn Capital, ud
kommet af et gammelt bortsolgt Skolehuus, ikke tilstrækker. 
Skoleholderen er Marcus Andersen Sehsted, der forhen 
har været Underofficeer; han boer i Skolehuset, der er 11 Fag 
Bindingsværk med Qvist. Der er tillagt ham 2/8 Parter af Byen; 
han nyder 18 Rd. af Kirken og 2 Rd. efter Magister Blich- 
feldts Legatum (hvilket Dokument er bortkommet udi den Byen 
overgangne Ildebrand) desuden 2 /i i Læsepenge af hvert Barn 
ugentlig, men intet videre. Hans Indkomster beregnes ialt til 
28 Rd. aarlig. — Den anden Skole holdes af Degnen [»Klok
keren« kaldes han paa et andetsted] Motzfeldt til St. Bendts 
Kirke i hans Huus, der er ham tillagt ex officio. Han har i/s 
Part af Byen og nyder foruden sit Klokker [sid] allene 2 /i i 
Læsepenge af hvert Barn ugentlig. Disse 2 /i skal ethvert
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uconfirmeret Barn svare efter en Resolution, endten det søger 
Skolen eller ey, men det exequeres ikke. — Skoleholderen be
skikkes af Skolens Inspecteurer, efterat han er overhørt af 
Provsten*); Sognepræsten har Opsigt med Skolen og Forældrene 
formanes til at holde Børnene til Skolegang. De Fattige gives 
frie Underviisning. — Der taales i Byen ikke andre end de 
beskikkede Skoleholdere. — Der læses Luthers Cathechismus, 
Pontoppidans Forklaring og Hübners Bibelske Historie samt 
skrives og regnes. Almindeligt bringes Børnene formedelst 
Skiødesløshed og Mangel af Skolegang ey vidt.

Nest ved har een Skole indrettet som den Latinske Skole 
var tilforn Skoleholderen er Kohr Degnen Hers om, der til
forn har været Hørere i den Latinske Skole. Han har Recto
rens forhen havte Indkomster med Offer og Accidencer, frit Huus 
men ingen Ildebrand; dog har han i den Stæd 2 Rd. af Sko
lens Blokke-Penge for de fattige Børn. Skolelønnen er for Børn, 
der læse, 2 ß ugentlig, og 4 /3 for dem, der tillige skrive og 
regne. De fattige Børn have frie Skolegang. Af Donationer og 
Fundationer haves ingen, og Indkomsterne for Skoleholderen 
kan ikke med Vished beregnes. Da den nuværende Skolehol
der forhen var Hører ved Latinskolen, haves der ingen Be
stemmelser om Beskikkelsen; men Inspecteurerne have Opsigt 
med Læreren. Der taales ikke andre Skoler, og om Underviis- 
ningsgjenstandene samt om Børnenes Fremgang gjelder det 
samme, som anført er ved Ringsted.

Slangerup har een Skole, som holdes af Kohr Degnen 
Tauer, der forhen har været Degn og Skoleholder i Maarum. 
Han har 12 Slette Daler aarlig af Claus Ebbesens Legat 
imod at læse for otte fattige Børn; han boer frit og faaer aar
lig af Byen 5 Rd. til Reparationer. Skole-Lønnen er 2 ß for 
de Børn, der læse, og 4 ß for dem, der tillige regne og skrive; 
de Fattige have frie Underviisning; hans Indkomster kan, som 
Skoleholder, regnes paa 24 Rd. foruden 2 Læs Høe af en le
geret Eng. Fundalionen for Skolen er af 28. April 1736. Af 
Donationer haves der tvende hver paa 50 Rd., een paa 100 
Rd. og een paa 300 Slettedaler. Skoleholderen prøves og be
skikkes af Biskoppen; Inspecteurerne haver Tilsyn med Lære-

♦) Gjelder sandsynligvis kun den førstnævnte Skole.



151

ren og Forældrene. Der taales ingen andre Skoler, og der 
læses foruden Luthers Cathechismus og Pontoppidans Forkla
ring daglig eet Capitel i Bibelen.

Corsøer har een Skole, der holdes af Kohr Degnen 
Schyth, som er Attestatus og forhen har været Degn i Ters
løse, hvortil han kom fra Nicolai fattige Skole i Kiøbenhavn. 
Det er paalagt ham at holde en Hører, da Kirkeforretninger 
ofte hindre ham i at holde Skole. Han har ingen vis Løn og 
intet Brænde, men som Kohr Degn frit Huus, der vedlige
holdes af Byen. Af Donationer eller Fundationer haves ingen. 
Skolelønnen er 2 /i ugentlig for de Børn, der allene læse, 3 /3, 
naar de tillige skrive, og 4 /3, naar de desuden regne. Dette 
menes omtrent at løbe op til 50 a 60 Rd. aarlig; desuden har 
han af Byen 4 Rd. for de Fattige, der ingen Skolepenge betale, 
og 6 Rd. for Soldaterbørns Underviisning. Han beskikkes af 
Biskoppen; Sognepræsten har Opsigten med Skolen, og Foræl
drene formanes til at holde Børnene i Skole. — Der læres 
Christendom, Skrivning og Regning, og »Fremgangen er efter 
enhvers Flittighed«. — En gammel Underofficeer af Garniso
nen, navnlig Hubert, lærer smaae Børn at kjende Bogstaver og 
læse indeni.

Holbech har een Skole, der ex officio holdes af Degnen 
Schreiber, som forhen har været Skoleholder i Wallensbech og 
er studeret. Han har intet vist, men i Skoleløn 2 j3 af de 
Børn, der blot læse, og 4/3 af dem, der tillige skrive og regne, 
hvilket menes at beløbe sig til 80 Rd. aarlig foruden Degne Em
bedets Indkomster. Fundationer og Donationer haves ikke. Sko
leholderen beskikkes af Biskoppen, Præsterne have Opsigten 
med Skolen, og Magistraten med Sognepræsten tilholde Børnene 
at søge Skolen, i hvilken der ikke er frie Underviisning for de 
Fattige. Underviisningsgjenstandene som i Corsøer. — Adskil
lige andre har af og til holdt Skole for smaae Børn med at 
stave og for større med at skrive og regne, hvilket sidste 
Skoleholderen [Schreiber?] ikke forstaaer synderlig af.

Nyekiøbing har een Skole, der ex officio holdes af Deg
nen Fischer, som forhen har været Skoleholder i Oddens 
Kald og er Student. Skolehuuset bestaaer af een Stue og ved
ligeholdes af Byen. Skoleholderen har ingen vis Løn og in
tet Emolumentum undtagen 10 Rd. istædenfor 50 Læs Tørv
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samt i Skole Løn ugentlig for de Børn, der læse 2 $, de der 
tillige skrive 4 /3, de der regne 6 og de der »indziffre« 8)3, 
hvilket i forskiællige Aar har indbragt fra 10 til 33 Rd. aarlig. 
Desuden har han og for at læse for de fattige Børn, der in
gen Skolepenge betale, aarlig af Fattigkassen 10 Rd. og dernæst 
som Degn frit Huus. Skolens Kapitaler have tilforn været 366 
Rd. 4$., men ere nu hensmeltede til 151 Rd. Skoleholderen 
beskikkes af Biskoppen; Skoleinspecteurerne have Opsigt med 
Skolen, der visiteres af Provsten. Uvillige Forældre nødes i 
paakommende Tilfælde ved en arbitrair Mulet til at lade deres 
Børn søge Skolen, i hvilken Undervisningens Omfang er som 
i Corsøer og Holbech. Man er ikke tilfreds med den nuvæ
rende Indretning, hvorfor ogsaa nogle Forældre lade deres 
Børn gaae hos Cathecneten istædenfor i den offentlige Skole.

Kiøge har een Skole, hvor Skoleholderen Gandrup, der 
forhen har været Skriver i Søe-Commissariatet, er ustuderet. 
Ban har af Byens Fattig Kasse 26 Rd. 4 og til Buusleie af 
Byen 13 Rd. 32 /3, hvorfor han skal modtage 13 fattige Børn 
til frie Undervisning; men »naar ingen af disse Pladser var le
dig, hvilket ey er indtruffet, maatte vel Skolekassen betale« for 
de øvrige Fattige. Skolelønnens Størrelse beroer forresten paa 
en privat Accord mellem flolderen og Børnenes Forældre. 
Indkomsterne menes at beløbe sig til 50 å 60 Rd. aarlig. Der 
findes ingen Donationer. Skoleholderen examineres af Sogne
præsten og beskikkes af Magistraten; den første har Opsyn 
med Læreren og paaseer Børnenes Skolegang. Undervisnin
gen i denne (og de følgende 5 offentlige Sko 1 er) omfat
ter de samme Fag som i de forannævnte Skoler. — En gam
mel Jomfrue og en Præsteenke holde Skoler for Pigebørn, og 
en gammel VagtmesterHigeledes for smaae Børn.

Billerød har een Skole, hvis Skoleholder Niels Bruun, 
der forhen har holdt privat Skole der i Byen, fra Amtstuen 
har 40 Rd. aarlig og af Printzesse Charlotte 10 Rd. (som nu 
ere ophørte), frieBolig, der holdes istand af Regiments Skriveren, 
og 3 Favne Brænde. Skolelønnen er 2 og 4 /3 ugentlig, hvil
ket kan løbe op til 14 Rd. aarlig, de fattige Børn have frie 
Skolegang. Bolderen antages af Amtmanden efter Forestilling 
fra Sognepræsten, der har Opsigt med Læreren og Skolegan
gen efter Fr. af 1739 om Skolevæsenet paa Landet. Der hol
des ingen private Skoler i Byen.
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Storehedinge har een Skole, hvor Skrivning og Reg
ning allene læres dem, der forlanger det. Skolehuset er den 
forrige Rector Residentz, som boldes vedlige af Byen. Skole
holderen Falck, der er Student, og tidligere har været Skole
holder paa Landet, har af Kirken 20 Rd. aarlig, som bortfalder 
ved Kohrdegnens Død, da dennes Eftermand skal paalægges at 
holde Skole; desuden nyder han af Fattigkassen 3 Rd. 4 som 
Renten af en Donation paa 100 Rd.; herfor skal han frit un
dervise de Fattige, medens han af de Formuende faaer 2å4 li 
ugentlig. Hans Løn antages at beløbe sig til 36 Rd. aarlig; 
han beskikkes af Sognepræsten, der tillige med Byefogden har 
Opsigt med Læreren og Børnenes Skolegang efter Fr. af 1739 
for Landet. Indberetningen fremhæver Ønskeligheden af mere 
orthografisk rigtige Læsebøger og udtaler, at der ikke taales an
dre Skoler undtagen saadanne, hvori Smaaebørn lære ABC.

Sorøe har een Skole, hvis Lærer er Cand. theol. Guld- 
berg, der forhen har været Skoleholder, saa Degn, hvilket 
Embede han godvillig afstoed, samt derefter Skoleholder i 
Fuhlbye. Han har i aaarlig Løn 48 Rd., Halvparten af Acade- 
miet og Halvparten af Byens Fattigkasse, for at give de Fattige 
frie (Jnderviisning. Endvidere har han af Academiet 5 Favne 
Brænde og i Huusleiehjælp 10 Rd. samt desuden 6 Rd. hertil 
af Fattigkassen. De Børn, der læse, betale 4 li, de, der tillige 
skrive 6 fi, og de, der regne, 8 fi ugentlig. Hans Indkomster 
kunne saaledes, Huusleie og Brænde uberegnet, være nogle og 
Tredsindstyve Rigsdaler. Fundationer og Donationer haves 
ikke, men Skolen er beneficeret. Skoleholderen beskikkes 
af Oberhofmesteren efter Forslag af Sognepræsten, der har 
Tilsyn med Skolen og opmuntrer Forældrene til at lade deres 
Børn søge den. Private Skoler ere forbudte i samme Omfang 
som i Storehedinge.

Steege har tvende Skoler, een for de fattige Børn, som 
informeres frit af en Student som Hører, hvilken Kohrdegnen 
maa holde, og en anden, som Kohrdegnen selv holder i sit 
Huus for formuende Folks Børn imod en Betaling af 2, 4 og 6 /i- 
Han nyder af Skolekassen aarlig 120 Rd. (?) og 10 Rd. af de 
fra en Velgiører i Kiøbenhavn aarlig skiænkede 20 Rd. samt 
desuden til Brænde 8 Rd. Høreren har frie Værelser i Skolehu
set. Kohrdegnen beskikkes af Biskoppen, men Høreren af Kohr-



154

degnen og éxamineres førend Antagelsen. Provsten har Op
sigt med Skolen og paaseer, at den søges. Fattige Drenge
børn haye foruden frie Skolegang nogle Klæder samt Deel i de 
indkomne Liigpenge; Skriv Materialerne ere ligeledes frie. 
Adskillige holde Informatorer til deres Børn, og nogle uberet
tigede have af og til ligeledes holdt Skole.

Præstøe har een Skole, der ex officio holdes af Kohr 
Degnen, som tillige er Klokker og Bedemand, i hans Fri
bolig; men Embedet’ er for Tiden vacant. Skolelønnen er 
sædvanligt, 4 og 8 ß, men Fattige have frie Underviisning og 
enkelte Andre give 4 Rd. for hele Aaret. Indkomsterne kan 
omtrent være 80 Rd. foruden frit Huus og Brænde, hvortil der 
har været givet 20 af Hr. Lauritzens Legato, men i dets 
Stæd søges nu dette ved frivillig Sammenskud. Fundationer og 
Donationer haves ikke. Skoleholderen antages af Biskoppen, 
og Præsten har Opsigt med Skolegangen og Læreren; der taa- 
les ingen andre Skoler, og der foreslaaes afholdt en offentlig 
Examen 1 ä2 Gange om Aaret.

Callundborg har 2de Skoler; den ene holdes af Kohr 
Degnen Svelle, der er studeret og forhen har været Skole
holder paa Landet; han læser udi et grundmuuret Huus, der 
tilforn har været Logie for den forrige latinske Skoles Lærere. 
Den anden har til Lærer Studiosus Müller, der forhen har 
været Informator og er ugift; han har til Beboelse et Bindings
værks Huus, hvor der foruden Læsestue, er en Stue, et Sen
gekammer, Kjøkken, lidt Gaardsrum og en Hauge. Endnu er 
der en Skoleholder, der blot læser for formuende Folkes Børn 
for Betaling; hans Navn er Rauberg, og han har forhen 
været Kjøbmand. Kohr Degnen nyder som Skoleholder allene 
aarlig Renten af en Capital paa 93 Rd. 2 og 2 Rd. 8 ß af 
Fattigkassen, hvilket alt Høreren ved forrige Latinske Skole var 
tillagt. Den anden Skole har ialt af legerede Kapitaler 483 
Rd. 2 af hvilke Skoleholderen aarlig nyder 24 Rd. 1 
samt 8 Rd. af Kæmnerkassen; dog <maa han afgive tilden tre
die Skoleholder 10 Rd. aarlig, saaledes at hans Løn omtrent 
kan være 52 Rd. aarlig foruden 4 Rd. af Fattigkassen til Il
debrand, som;hver af de trende (?) Skoleholdere have for de 
Fattige, der intet betale for Underviisningen. De iFormuende 
give derimod selv eet Læs Brændsel, og Skolelønnen er 2, 6
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og 8 /3. Skoleholderne beskikkes af Magistraten éfter at være 
examinerede af Sognepræsten, som ogsaa har Tilsyn med Sko
len, til hvilken Børnene holdes efter Fr. af 1739, der ved et 
Rescript er extenderet til Byen. Foruden Christendom, Skriv
ning og Regning kunne de, der forlange det, lære Tydsk og 
Bogholderi; om Onsdagen og Lørdagen catechiseres der af 
Skoleholderen, om Søndagen af Præsten ; Degnen underviser i 
Sang. — ABC. læres hos nogle enkelte uberettigede.

Slagelse har een Skoleø hvis Lærer Rasmus Ravn 
forhen har været Kjøbmand; hari har af Fattigkassen 24 Rd. 
aarlig imod derfor at læse frit for 16 fattige Børn; desuden 6 
Rd. af samme Gasse til Huusleye og 2 Rd. af St. Michels 
Kirké Blok. Skolelønnen er fra 2 til 8 å 10 (i ugentlig; for 
Resten har han intet, da der hverken haves Fundationer eller 
Donationer. Han beskikkes af Magistraten efter Sognepræstens 
Forslag; samtlige Præster have Opsigt med Skolen, i hvilken 
der læses Luthers Catechismus, Pontoppidans Forklaring og 
den bibelske Kiærne med videre foruden Regning og Skrivning; 
der udtales i Indberetningen Ønsket om en bedre Indretning. 
— Klokkeren til St. Peders Kirke har og paataget sig at holde 
Skole, som og en forarmet Kiøbmand Bisserup; men disse 
betales af Børnenes Forældre.

Wordingborg har een Skole, hvis Bygning er skiænket 
af afgangne Provst Hansteen; Skoleholderen er ustuderet, har 
forhen været Musicant Svend og er tillige Stads Musicant og 
Organist. Han nyder 12 Rd. aarlig af de Hansteenske og 
Lyngiske Legater imod at læse med 12 fattige Børn frit; des
uden har han fri Boligø men intet videre. Skolelønnen er 2, 
4 og 6 ft og den heele Indkomst kan omtrent beløbe sig til 
26 Rd. aarlig. Han beskikkes af Byefogden, der mulcterer de 
forsømmelige Forældré, og af Sognepræsten, der har Opsigt 
med Skolen. Underviisningsgjenstandene ere de samme som i 
Slagelse, og der gives i Byen adskillige andre, som Forældre 
imod Betaling have betroet deres Børn til Bnderviisning, hvilket 
Øvrigheden ikke har seet sig berettiget til at forbyde.

Schielschiør har een Skole, hvor Læreren boer, og 
som er kiøbt af Kirken samt vedligeholdes af Byen. Kohr- 
degnen er tillige Skoleholder, men har Tilladelse til at bolde 
en Vicarium, til hvis Løn Kirken for Tiden giver 20 Rd. aar-
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lig. Kohrdegnen er Student og har forhen været Skoleholder 
paa Joenshoved, men hans Vicarius blev paa Reysen til Aca- 
demiet hvervet til Rytter, hvorfra han har Afskeed. Skolehol
deren har 1 Rd. 3 $ aarlig af Kirken for de fattige Børns 
Underviisning, desuden 10 Rd. af Kæmnerkassen til Brænde 
samt frie Boelig. Skolelønnen er ugentlig 2, 4 og 6 ft hvil
ket sidste omtrent kan udgjøre 10 Rd. aarlig. Til fattige Børns 
Beklædning er der et af Fru Grubbe stiftet Legat paa 200 Rd. 
Skoleholderen beskikkes af Biskoppen, og Præsten har Tilsy
net; meu der gives ingen Tvangsmidler imod de Forsømme
lige. Underviisningen som i Vordingborg. — En Vagtmester 
Lund holder Skole for de Formuendes Børn og er uundværlig 
der i Byen formedelst den bestandige Afvexling med Vicarier.

Helsingøer har tvende Skoler; den ene er St. Olai 
Skole, hvor fattige Børn undervises frit, men mere Formuende 
mod en Betaling af 4, 6, 8 og 12 li ugentlig. Skoleholderen, 
der er Studiosus Petersen, som forhen har conditioneret i 
Norge, har desuden af Byen 30 Rd., samt for at læse med de 
Fattige af Fattigkassen 20 Rd. og 60 Rd. af Øresunds Told
kammers Fattigkasse, men intet frit Huus. Han beskikkes af 
Magistraten og af Sognepræsten ved den danske Kirke, der 
har Opsyn med Skolen; Børnene lære at læse, skrive og regne. 
— Den anden Skole er den tydske Kirkes fattige Skole, hvor 
de Fattige undervises frit baade i Tydsk og Dansk, men de 
mere Formuende mod Betaling. Læreren er Studiosus Jæger, 
der aarlig har 60 Rd. af Toldkammerets Fattigbøsse og fri Bolig 
i Friskolen samt 2 Favne Brænde. Han beskikkes af Forstanderen, 
Præsten ogDirectionen for Øresunds Toldkammer, og Præsten har 
Opsynet med Skolen, med hvilken er forenet Told-Kammerets 
Frie-Skole, hvor der undervises i Ulden- og Linned-Spinden, 
Væven og Strikken. Hver af de to Lærere have omtrent 200 
Rd. aarlig. — Adskillige Fruentimmer holde Skole, og Studio
sus Smith læser for otte hønette Folks Børn ikke allene Dansk 
samt Skrivning og Regning, men endog de lærde Sprog.

Roeskilde har een Skole, som vedligeholdes af Byen 
og beboes af Skoleholderen Ti ørnelund, der har theologisk 
Attestatz. Han har foruden frit Huus 10 Rd. af Byens Kasse 
til Ildebrand, 10 Rd. 4.| af denne og, af Fattigkassen for 
at læse for fattige Børn, og af forskjellige Donationer 56 Rd.;
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desuden i Skoleløn af Børnene 2, 4 å 6 li ugentlig og hans 
Indkomster formeenes saaledes at være 136 Rd.; men det er 
ham paalagt at give 30 Rd. til en Hører, og denne har des
uden af Fattig-Kassen 12 Rd. foruden at han for 2de Prædi
kener ugentlig har 40 Rd. om Aaret. Han beskikkes af Magi
straten efter Provstens Forslag; Præsterne have Tilsyn med 
Skolen, og de forsømmelige advares af Magistraten. Der læ
res Lulhers Catechismus, Pontoppidans Forklaring, syv Poenitenze 
Psalmer og de bibelske Historier samt at skrive og regne. — 
Smaae Børn lære ABC. hos en gammel Mand, navnlig Lem
vig h, for Resten ingen uberettigede.

Fyens Stift.
Odense har trende catechetiske Skoler, een i St. Knuds 

Sogn, hvis Lærer er Faabojrg, een i Frue Sogn, hvis Lærer 
er H. Fers lev og een i St. Hans Sogn, hvis Lærer er R. 
Faaborg, alle trende studerede. Den første er allene Catechet, 
men de tvende sidste tillige Klokkere. Desuden er der i Byen 
en dansk Skole, hvis Lærer er ustuderet og boer i Skole- 
buuset. Den første Skoleholder har i aarlig Løn 100 Rd. og 
20 Rd. af St. Knuds Kirke til Huusleye; de tvende andre have 
hver 82 Rd. og frit Huus samt den sidste 10 Rd. aarlig til 
Reparationer. Den fjerde har frit Huus og 6 Rd. af Byens 
Kæmner Kasse. Af Kammerraad Muhle med flere er til de første 
trende Skoler skiænket 3000 Rd. og adskilligt Bøndergods. 
Frit Brænde haringen af Skoleholderne; af Børn, der læse, have 
de i Skolepenge 2/3, og af dem der tillige skrive og regne 
4 å 6 /i] dog underviises i hver af de 3de første Skoler 30 
Børn frit; i disse beskikkes Holderne af Biskoppen, i den 4de 
af Magistraten. Præsterne have Opsigt med Skolen og Skole
gangen. Der læses Luthers Catechismus og Pontoppidans 
Forklaring samt læres at skrive og regne. Der har været taalet 
adskillige, som allene have underviist smaa Børn, hvilket een 
af Skoleholderne klager over.

Nyeborg har een Skole, hvor der foruden Skolestuen er 
Oeconomie Værelser forSkoleholderen; denne hedder Nissen, 
har holdt Skole i 7 Aar adskillige Stæder paa Landet i Hol- 
steen, omsider været eet Aar i Rendsborg som Undermester 
og blev endelig for 14 Aar siden kaldet til Nyeborg, hvor han
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har viist sig som en duelig Mand. Skolehuuset vedligeholdes 
af Byen, af hvilken det er kiøbt. Holderen, nyder, af Skolens 
Capitaler, der beløbe sig til 282 Rd. 5 8 11 Rd.
1 14 /3, hvorfor han dog maa give fattige Børn frit Papiir, 
Pen og Blæk, af Kæmner Kassen 7 Rd. 3:| 8 jJ, af Kirkens 
Kasse for afskaffede , Altar Lys 8 Rd., og af Fattigkassen 28 
Rd. for at læse for ,15 fattige Børn frit, Skolelønnen er3å4$ 
ugentlig, Hans hele Løn kan omtrent beregnes til nogle og 
halvfjerdesindstyve Rd. foruden aarlig 10 Rd. 3 for Solda
terbørnenes Underviisning. Tilforn har han havt fri Udviis- 
ning af Byens Skove saavelsom Olden Penge; men dette er 
ham i de senere Tider betaget. Han beskikkes af Øvrigheden 
efter Overlæg med Sognepræsten, der examinerer ham. De 
have samtlige Opsigt med Skolen og Skolegangen, hvilken 
sidste allene paadrives med Formaninger. Klokkeren, som er 
beskikket Catechet, catechiserer Onsdag og Løverdag i Skolen og 
den residerende Capellan hver Onsdag i Kirken. Underviis- 
ningens Omfang som' i Odense. — Der taales ingen andre Skole
holdere undtagen et Par Enker, der læse for smaae Børn.

Svendborg har een Skole, hvis Lærer Henning Broe- 
holm er ustuderet, men en flittig og duelig Mand. Han har 
i mange Aar tilforn assisteret sin Fader Chordcgnen i Ring- 
kiøbing med Skolehold; han boer frit under Raadhuuset; men 
bar ingen Brænde eller vis Løn; Børnene betale 2, 4 å 6 li 
ugentlig, hvilket omtrent kan beløbe sig til 4å5 $ ugentlig. 
Der er ingen Fundatidner eller Donationer. Holderen beskik
kes af Magistraten, men examineres af Sognepræsten, hvilken 
og har Opsigt med Skolen og formaner til flittig Skolegang, 
hvorover der dog klages. De Fattige hiælpes, saavidt muligt 
med frie Skolegang enten af de offentlige Anstalter eller af 
andre Velgiørere; der benyttes Saxdorphs Forklaring; men iøv- 
rigt er Underviisningen her og i de øvrige fyenske Byer, af 
hvilke de 3 følgende ligeledes benytte Saxdorphs Forklaring, 
som i Odense. Der findes desuden 2 Kohr-Degne, den ene 
er Rector von Stocken, der har bragt adskillige brave 
Folks Børn til Academiet, den anden er Gudme, som holder 
dansk Skole; desuden lære et Par gamle Koner smaa Børn 
at stave.

Faaborg har een Skole, hvis Lærer, der tillige er Kobr
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Degn og Catechet, ikke navngives i Indberetningen, men mel
des at være Student. Han har ingen vis Løn, men som Kohr 
Degn frit Huus af Kirken og for Resten ingen Brænde eller 
andet frit. Hans Skole Løn er 2, 3 å 4 /3, saa at han qua 
Skoleholder omtrent kan have 20 Rd., da der ingen Funda- 
tioner eller Donationer gives. Han beskikkes af Magistraten 
og Sognepræsten, hvilken sidste først examinerer ham og til
lige med Oberformynderen paaseer, at Børnene, af hvilke 10 
å 12 skulle have fri Underviisning, søge Skolen. - Der findes 
i Byen en aftakket Vagtmester, der lærer Børn Tydsk, samt 
en Enke, der lærer Børn at-stave<

Assens har to Skoler, af hvilke den enes Lærer, der 
tillige er Catechet og Kohr Degn, er Student; han underviser 
allene i Læsning og Christendom og boer udi den forrige 
Rector Residentz, som vedligeholdes af Kirken. Den anden er 
en Regne- og Skriveskole, hvis Lærer er ustuderet og forhen 
har været Skriver Karl; dette Skolehuus vedligeholdes af Byen. 
Den første Skoles Lærer har som Kohr Degn Accidentier og 
Offer, og kan omtrent regne Indkomsterne til 150 Rd. aarlig, 
hvorudi beregnes Skolelønnen, der er 2 /3 af Barnet foruden en 
Douceur af Confirmander og 4 Rd. af Kirken til Brænde samt 
frie Bolig. Den anden Skoles Lærer har ingen vis Løn, men 
blot en ubetydelig Afgift af Byens Jorder, naar de fæstes bort; 
dernæst 4 Rd. til ildebrand af Byens Gasse og i Skoleløn 3 /3 
ugentlig af det Barn, som skriver, og 4 /i af det, som tillige 
regner, hvilket ialt kan omtrent aarlig udgjøre 25 Rd. 3 
Den første beskikkes af Biskoppen men den sidste af Bye- 
fogden, efterat være prøvet af Sognepræsten. Præsterne have 
Tilsynet, men ingen remedia coactiva. De fattige Børn have 
frie Underviisning, og to Legater, der udgjøre 31 Rd. 3^ 15/3, 
deles tilligemed den ene Part af Liig Pengene mellem 12 fat
tige Drenge, som synge i Kohret. — Der ere fire uberettigede, 
som holde Skole, hvilket hidindtil for endeel har været nød
vendigt, da Catecheten af Alderdom og Skrøbelighed ingen 
Skole har holdet.

Middelfart har een Skole, som holdes i nederste Stok
værk af Raadstue Bygningen; Læreren J ørgen Fabricius, 
der er studeret og forhen har været Skoleholder i Bogense, 
er tillige Kohr-Degn og Klokker; han holder til Hjælp en Hø-
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rer, nemlig Qvist, der forhen har været Foged og Forpagter, 
og som boer i Skolehuuset paa Raadstuen. Hans visse Løn er 
Lyse-Penge af Kirken 6 Rd., af Kæmner Kassen 11 Rd., og 
en Lod Jord, der indrenter 7 Rd., hvilket sidste er efter et 
Gavebrev; han boer i sit eget Huus, men nyder som Kohr- 
Degn 15 Rd. i (?) Huusleye og intet videre; hans hele Løn som 
Skoleholder beløber sig til 60 Rd. aarlig, Skolelønnen ibereg
net, der er 2 å 4 li ugentlig. Han beskikkes af Biskoppen; 
med Skolep og Skolegangen har Sognepræsten og Byefogden 
Opsigt, og 6 fattige Børn have frie Underviisning. For sær
skilt Betaling oplæres de enrollerede i Navigationen. — Der 
taales ingen uberettigede Skoler.

Bogense har een Skole, der er opbygt i den ene Ende 
af Klokkerens Bolig af Kirken, af hvilken den vedligeholdes. 
Læreren, Johan Christian Silber er tillige Klokker og har 
været Student; han har overladt Underviisningen til en Person, 
navnlig Bager, der er opdraget ved Pennen. Han har som 
Skoleholder ingen Indkomster, undtagen Lønnen, der er 2, 3 
å 4 /i og kan udgjøre 4 ugentlig foruden omtrent 3 Rd., 
som de Formuende give til Ildebrand samt 10 Rd., som han 
har af Kirken for at læse for de Fattige. Der er ingen Fun- 
dationer eller Donationer. Han beskikkes af Biskoppen, medens 
Sognepræsten og Byefogden have Opsigten med Skolen og Sko
legangen. Der taales ingen uvedkommende Skoler.

Kierteminde har een Skole, der er 9 Fag lang og 5 
Fag dyb, ligger paa Kirkegaarden, men ey er stor nok for en 
Familie. Skoleholderen er Studiosus Møller, der tillige er 
Klokker og Kohr-Degn. Han har som Skoleholder hverken vis 
Løn, frit Huus eller Brænde men allene 2 og 4 /i i Skoleløn 
ugentlig, hvilket omtrent kan udgjøre 20 Rd. aarlig. Der er 
ingen Donationer eller Fundationer. Han beskikkes af Stiftamt
manden og Biskoppen; Sognepræsten og Byefogden have Opsigt 
med Skolen og Skolegangen, der er frie for de Fattige. — Der 
taales ingen uberettigede Skolemestre.

Rudkiøbing har tvende Skoler; den enes Lærer F ab er er 
tillige Klokker og Kohr-Degn og har i endeel Aar været Col- 
lega ved Nyeborg Skole; ban beboer den forrige Latinske Skole, 
der er nedlagt, og er en Bygning paa 10 Fag. Han har aar
lig af Kirken 6 Rd. 4 og af Kæmnerkassen 20 Rd. samt
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frit Huus men intet Brænde, og hans hele Løn kan anslaaes til 
30 Rd. som Skoleholder. Biskoppen beskikker ham. Den anden 
Skoles Holder er Rasmus Spurre, som er Attestatus, og hver
ken har frit Huus, eller Penge dertil, men aliéné i Skoleløn 2, 
3 a 4 /3, hvilket aarlig kan udgjøre omtrent 24 til 25 Rd. 
Han beskikkes af Byfogden efterat at være examineret af Præ
sten, som tilligemed Oberformynderne og den civile Øvrighed 
har Opsigt med Skolen og paaseer Skolegangen. For de Fattige 
betales »Skoleløn til 15 Rd.« af Kapitaler, som ey ere benævnte*). 
I Skolerne læres at læse Dansk, at skrive efter Forskrift, at 
regne de fire Species og Christendom efter simple Lærebøger. 
En Person, navnlig Hanndrup, holder Skole i Skrivning og 
Regning uden dertil at være berettiget.

Lolland og Falster Stift.
Nachschou har een Skole, hvis Lærer Ole Jacob As- 

pach, der er studeret, forhen har været Lærer ved een af Fri
skolerne i Kiøbenhavn. Skolen er kiøbt for Byens Regning 
og vedligeholdes af sine egne Midler. Skoleholderen har i vis 
Løn 50 Rd. af Skolens Midler, hvis Capituler beløbe sig til 
1600 Rd.; disse ere allerførst ved et frievilligt Sammenskud af 
Byen begyndte at samles samtidig med, at en Fundats opret
tedes, og ere senere forøgede ved Adskilliges frievillige Gaver. 
Skoleholderen har dernæst frit Huus og 3de Favne Brænde 
samt desuden frievillige Gaver af adskillige Borgere, som om
trent kan beløbe sig til 30 à 40 Rd. Endnu har han 2, 4 
à 5 /i i Skoleløn ugentlig af Børnene efter et forfattet Regle
ment, og foruden alt dette bliver hans Hustrues Underviisning 
for Pigebørnene i Spinden og Syening betalt à parte af ved
kommende Forældre; 12 eller flere fattige Børn have frie Under- 
viisning; om denne anføres det kun, at Ungdommen bringes 
saa vidt som mueligt efter enhvers Begreb og den Tid, der 
anvendes paa Skolegangen, med hvilken Præsterne, der exami- 
nere Skoleholderne, forinden, de antages af dem og Magistraten, 
føre Tilsynet i Forbindelse med to tiltagne Borgere.

*) Det kan ikke bestemt sees, i hvis Løn disse 15 Rd. ere indbefattede; 
men efter Ordlyden maae de henføres til den sidstnævnte Skole, hvil
ket iøvrigt tillige gjelder om Skoletilsynet, skjøndt dette vel ogsaa maa 
have fundet Sted ved Klokkerens Skole.
Danske Samlinger. 2den Række. HI. 11



162

Mari eb o e har een Skole, som bestaaer af 2 Stuer, der paa 
Kirkens Regning ere tilbyggede Klokkerboligen. Skoleholderen, 
Student Heinrich Flindt Ambech, har i vis Løn af Kobr 
Degnen, der ellers skulde holde Skole, .30 Rd. aarlig; for at 
gaae til Haande med Sang i Kirken af Kirkeblokken 1 å 2 Rd., 
og af de Penge, der udbetales til Kohr Disciplene, 2 å 3 Rd. 
for at læse for de uformuende, desuden i Skoleløn 2 /i ugent
lig af dem, der læse, og 6 fi af dem, der skrive og regne, men 
& parte af dem, der lære Latin. Han har frit Huus men intet 
Brænde og hans heele aarlige Indkomst kan være mellem 70 
og 80 Rd.; for Renten af et Legat paa 100 Rd. kiøbes Bøger 
og Skriv-Materialier til de Fattige; Resten tilfalder Skoleholde
ren. Han beskikkes af Sognepræsten og Byefogden efter at være 
prøvet af den første, medens de begge have Opsigt med Skolen 
og Skolegangen, uden at de dog besidde remedia coactiva mod 
de Uvillige; der læses Lutheri Catechismus, Pontoppidans For
klaring i Udtog og Horsters bibelske Historie foruden Skrivning 
og Regning. Desuden underviser Skoleholderen adskilligt i 
Latin, Historie og Geograpbie. Dertaales ingen uberettigede und
tagen en Kone, der læser for smaa Børn.

Saxkiøbing har en Skole, der er tilbygget Degneboligen 
og vedligeholdes af Kirken. Degnen Rostrup, der er en 
studeret Mand, er tillige Skoleholder, men har en Medhielper, 
navnlig Christian Henningsen, der tidligere har været ved 
Kiøbmandskab. Degnen har som Skoleholder aarlig 34 Rd. af 
Byens Casse, frie Bolig som Degn, og af Kirken et extraordi
narium af 16 Rd., men intet frit Brænde. Den ugentlige Skole
løn er 2, 4 å 6 ft og hans aarlige Indkomster som Skoleholder 
kunne ialt være 60 å 70 Rd., men deraf nyder Medhielperen 
30 Rd. aarlig foruden Skolepengene. Der haves ingen Funda- 
tioner eller Donationer. Degnen beskikkes af Stiftamtmanden 
og Biskoppen; men hans Medhielper er antaget af Byefogden 
og Sognepræsten, efterat være examineret af denne, der tillige
med Byefogden har Opsyn med Skolen og Skolegangen. Af de 
fattige Børn nyde 4 for at synge i Kohret foruden frie Under- 
viisning 1/n Deel af de faldende Liig- og Pulpitur Penge; men 
de øvrige Fattige have allene frie Underviisning samt frie Bøger 
af de Penge, der indkommer ved Brøllupper i Fattigbøssen. 
Ligesom i de 1 0 følgende Skoler læres der Luthers Catecbis-
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mus, Pontoppidans Forklaring af de fleeste i Udtog og den 
bibelske Historie samt at skrive og regne. Der taales nu ingen 
uberettigede Skoleholdere.

Rødbye har to Skoler; den ene er den forrige latinske, 
som holdes vedlige af Kirken og ikke er indrettet til eller kan 
rumme en Lærer med Familie; her er egentlig Capellanen 
Skolelærer, men holder en Vicarius; den anden Skole, som 
kaldes Byens, er en rummelig Bygning, indrettet til Bolig for 
en Familie; Læreren, der hedder Klim, er ustuderet og har 
forhen faret til Søes. Denne har hverken nogen vis Løn eller 
Ildebrand, men blot frit Huus og i Skoleløn, hvad de, der søge 
Skolen, ville give; den førstnævnte Skoleholder, hvis samlede 
Indkomst kan være 80 å, 90 Rd., har derimod af et Legat 
11 Rd. 1^8/3, ifølge et Reglement af 1735 i aarlig Løn 
26 Rd., desuden Offer og Accidentier samt Liigpenge; end
videre til Ildebrand af Skolen 6 Rd. 4 i Degnepenge 4 li 
af Personen, hvilket kan udgjøre 10 å 11 Rd., og endelig som 
Degn noget Hartkorn, hvorfor 12 Børn skal undervises frit, og 
imellem disse uddeles Renten af 333 Rd. 2 aarlig. Om Ud
nævnelsen, Prøvelsen og Opsynet meldes der kun i almindelige 
Udtryk, at de skee efter de ergangne Anordninger. Der taales 
ingen uberettigede Skoleholdere.

N y e s te d har een Skole, hvis Lærer er Kohrdegnen Joseph 
Weyer, som forhen har været Landsbye Skoleholder; Skole
bygningen er den forrige latinske Skole, som af Kirken holdes 
vedlige. Skoleholderens visse Indtægter ere 39 Rd. 4 af 
Byen, frit Huus og 6 Rd. 4 til Brænde. Skolepengene, for 
hvilke de Fattige ere fritagne, ere 2, 3 å. 4 /3. Den samlede 
Løn kan ialt udgiøre omtrent 60 Rd. om Aaret; som Kohrdegn 
kan Holderen desuden have ongefær 90 Rd. Der haves ingen 
Donationer og Fundationer. Han beskikkes af Stiftamtmanden 
og Biskoppen samt prøves af Herredsprovsten; Præsterne have 
Opsigt med Skolen og Skolegangen, og der er ingen anden, 
som holder Skole, skjøndt een Skole er for lidet.

Nyekiøbing har een Skole, hvortil Bygningen er kiøbt 
for en af de Kongelige Herskaber skiænket Capital. Læreren 
er Studiosus Philosophiæ Hans Bloch, der aarlig har i Løn 
100 Rd. af Kæmnerkassen efter et Kongeligt Rescript af 1779 
samt frie Bolig i Skolebygningen, men intet til Brænde* Skole

il*
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lønnen er 2, 4 å. 8 /3, som ikke udgiør meget, da faa af dem, 
der kan betale, søge Skolen. De Fattige have frie Underviis- 
ning, naar dem allene meddeles af Skole Inspecteuren en Fat
tig Attest. Der findes ingen Fundation eller Donation. Hol
deren beskikkes af Sognepræsten, men den residerende Capellan 
har Opsigt med Skolen, hvis Søgning ikke er stor, da ingen 
remedia coactiva haves for de uvillige. Der er en gammel 
Mand, som i mange Aar har holdt Skole der i Byen, ligesom 
og nogle Fruentimmer, der undervlise Pigebørn.

Stubbekiøbing har een Skole, hvis Bygning forhen har 
været brugt til Latinsk Skole. Læreren er tillige Kohrdegn, 
Klokker, Bedemand og Graver; hans Navn er Thomas Win
ther, og han er Student. Af Byen har han ifølge Rescript af 
1740 26 Rd., dernæst Renten af et Legat paa 80 Rd. imod 
at læse for 4 fattige Børn frit, frie Bolig og endelig Renten af 
30 Rd., som er indkommet for den gamle bortsolgte Klokker 
Bolig; endnu har han af Kirken til Ildebrand 4 Rd., og den 
ugentlige Skole Løn, der er 2, 4, 6 k 8 Æ, kan omtrent beløbe 
sig til 16 Rd.; hans samtlige Indkomster qua Skoleholder kan 
saaledes være imod 50 Rd. aarlig. Han beskikkes af Stiftamt
manden og Biskoppen. Sognepræsten har Opsigt saavel med 
Skolen som Skolegangen, og de uvillige tilrettesættes. De fat
tige Børn hielpes enten af de mere formuende eller af Fattig
kassen. Allene en Enke underviiser undertiden nogle smaa 
Børn.

Riber Stift.
Ribe har 2 Skoler, nemlig Domkirkens og St. Cathrinæ 

Kirkes Skole; den førstes Lærer er Johan Ludvig Foersum, 
der er Student og har været Hører ved Trinitatis Kirkes Skole 
i Kiøbenhavn. Læreren ved den anden Skole er Andreas 
Cøbner, der er ustuderet og forhen har været Skoleholder og 
Substitut i Deiberg Menighed. Den første nyder af salig 
Doctor Anchersens Legatum 80 Rd. aarlig, men hverken frit 
Huus eller Ildebrand, dernæst i Skoleløn af hvert Barn 1 å 2 Rd. 
aarlig samt i Ildingspenge 24 fi og Renovations Penge 8 /3, 
endvidere et frievilligt saakaldet St. Thomæ Offer, hvilke Ind
tægter aarlig omtrent kan beløbe sig til 120 Rd. Den anden 
har af Byens Kasse aarlig 24 Rd., af Domkirken 20 Rd., af 
St. Cathrines Kirke 10 Rd. og endelig af adskillige Donatio-
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ner 25 Rd., men hverken frit Huus eller Ildebrand; den sam
lede Indtægt er for denne som for den første omtrent 120 Rd. 
aarlig. Skoleholderne beskikkes af Magistraten og Sognepræ
sten for den Menighed, hvor Skolen ligger; de prøves af Præ
sten, der tilligemed Magistraten har Opsigten over Skolerne, 
og de uvillige Forældre tvinges til at lade deres Børn søge 
Skolerne ved Mulcter, der i Tilfælde af Fattigdom afsones med 
at sidde paa Vand og Brød fra 1 til 4 Dage. Hver Skolehol
der skal frit undervise 20 fattige Børn, som Skoleinspecteurerne 
udnævne. Der taales ingen uberettigede Skoleholdere.

Golding har en Skoleholder navnlig Andreas Becher; 
han har været Skriverkarl, men er af sin Fader, der ligeledes 
er Skoleholder, underviist herudi; der har før været 2 Skole
holdere, men dette er forandret saaledes, at den ene skal holde 
en Medhiælper for de smaa Børn. Han har i vis Løn af Fat
tigkassen 20 Rd., desuden en privat Gave af Forvalter Collin 
af 20 Rd. og i Skoleløn 2, 3 a 4 /3, hvilket alt i det høieste 
kan udgiøre noget over 80 Rd. aarlig; men derimod har han 
hverken frit Huus eller Ildebrand, og der findes ingen Dona
tioner eller Fundationer. Han beskikkes af Magistraten og af 
Sognepræsten. Denne examinerer ham forinden og har Opsigt 
med Skolen og Skolegangen; de uvillige Forældre mulcteres af 
Magistraten som for Helligbrøde, og de Fattige have frie Under- 
viisning. Der taales ingen uberettigede.

Fridericia har tvende Skoler, den ene i Trinitatis Sogn, 
hvis Lærer er Ludvig Ludvigsen, som tilforn har været 
Undermester i Hadersleb Skole; han boer udi et grundmuret 
Huus opbygget for en Gave af afgangne Cancelliraad Marcus- 
sen, den anden i St. Michaeli Tydske Sogn, hvis Lærer er 
Christian Johansen Lund, der har gaaet sin Fader til- 
haande som Skoleholder; han boer i et Kirken tilhørende Huus. 
De nyde hver aarlig af Kæmner Kassen 20 Rd., og af Sogne
kirkerne 8 Rd. i Lysepenge; de have begge frit Huus og intet 
videre uden ugentlig 2, 3 å 4 /i af hvert Barn samt desuden 
aarlig 12 /3 af hver udi ildebrand. Enhvers aarlige Indkomst 
kan beløbe sig til 80 Rd., og den første har Tilladelse til nogle 
Maaneder af Aaret at holde en Hører, som betales med 3 Rd. 
maanedlig af Kirken. Der findes ingen Donationer. Begge Hol
dere prøves af Sognepræsterne og Magistraten og beskikkes af de
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sidste (sic!), begge have Opsigt med Skolen og Skolegangen; 
de uvillige Forældre mulcteres, og der holdes desuden ugent
lige Protokoller, hvorudi Flittigheden eller Forsømmelsen op
tegnes; disse Protokoller forelægges ved de aarlige Examina. 
Underviisningen for de fattige betales af Kirken. Det tillades 
nogle uvedkommende at læse for Børn under 6 Aar.

Weyle har een Skole; Læreren nævnes ikke, men er en 
Skoleholders Søn fra Haderslebhuus Amt, der er taget paa 
Prøve. Skolehuuset er kiøbt af den i Byen værende Skole- 
Commission og formodentlig betalt af Byen. Skoleholderen har 
frie Bopæl, nyder noget af Weyle Skove til Ildebrand, har i vis 
Løn 18 Rd. (de 10 af Kæmnerkassen og de 8 af Fattigkassen), 
desuden i Skolepenge af hvert Barn 2, 4 å 6 li ugentlig; til 
at betale for de Uformuende ombæres en Skolebøsse i Husene, 
hvorved der omtrent kan indkomme 10 å 12 Rd. Fundationer 
eller Donationer findes ikke. Læreren beskikkes og prøves af 
Skolecommissionen, der har Opsigt med Skolen og Skolegan
gen, men der tales i Indberetningen ikke om remedia coactiva. 
Der taales nogle uberettigede, som læse for smaa Børn.

Holstebroe har een Skole, hvis (unavngivne) Lærer er 
ustuderet og forhen har været Handelsmand der udi Byen. 
Han har i vis Løn aarlig 12 Rd. af Kirken men intet frit Huus, 
desuden udi Skoleløn af de Børn, der læse, 2 å 3 af dem, 
der skrive, endnu 2 /3, og af dem, der regne, endnu 2 /i, hvil
ket omtrent kan beregnes til 25 a 26 Rd. om Aaret; desuden 
har han af de Forældre, som holde Hest og Vogn, et »Borger 
Læs» Tørv, men af dem, som ikke have Hest og Vogn, udi 
det Stæd 2 aarlig. Hans hele Indkomst er saaledes aarlig 
imod 40 Rd. foruden frie Ildebrand. Der haves ingen Funda
tioner og Donationer. Han beskikkes og prøves af Biskoppen 
efter Skoleinspecteurernes Forslag. Opsyn med Skolen og Skole
gangen har Sognepræsten, men ingen remedia coactiva. De 
fattiges Underviisning betales af det aarlige Overskud af Hel- 
singøers Skoles (?) Collect der ved Kirken. Der taales ingen ube
rettigede Skoleholdere.

Lemvig har een Skole, der er indrettet til Skoleholderens 
Beboelse og vedligeholdes af Kirken. Læreren er Ole We- 
stergaard, som i nogle Aar har holdt Skole paa Landet og 
er ustuderet. Han nyder 25 Rd. af Kammerraadinde Pedersens



167

Legat paa 500 Rd., desuden af Kirken aarlig 6 Rd. samt i 
Skoleløn ugentlig 2, 3 å 4 /i af hvert Barn foruden frit Huus, 
og hans hele Indkomst kan saaledes aarlig beløbe sig til lidet 
over 40 Rd. Han beskikkes af Byefogden og Sognepræsten; 
denne har Opsigten med Skolen og Skolegangen; de fattige 
nyde frie Underviisning efter Directeurernes Tilsagn. Der taales 
ingen uberettigede.

Ringkiøbing har een Skole, hvis Lærer Friderich 
Bendix en forhen har været Skoleholder paa Romøe. Ban 
har 4 Rd. af Fattigkassen som Skriver ved det Fattiges Væsen 
og 5 Rd. 2 af Kæmnerkassen til Huusleie men intet frit 
Huus, endvidere af Børnenes Forældre 1 Læs Tørv eller Penge 
dertil og i Skoleløn 2, 3 å 4 /i ugentlig af hvert Barn, hvilket 
tillige med det øvrige kan udgiøre 24 Rd. om Aaret. Funda- 
tioner og Donationer haves ikke. Den nuværende Skoleholder 
er tillige Bedemand og har adskillige Dage om Ugen frie Kost 
i Byen. Han beskikkes og prøves af Sognepræsten og Magi
straten, hvilke tillige have Opsigt med Skolen og Skolegangen. 
De fattiges Underviisning betales af Fattigkassen. Foruden de 
sædvanlige Fag læres der tillige Tydsk. Der taales ingen andre 
Skoleholdere uden for Børn under 6 Aar.

Warde har een Skole, hvis Lærer Niels Daniel Dam 
har tient deels som Foged paa en Herregaard, deels som Skri
ver hos en Rettens Betjent. Han bar af St. Jacobi Kirke 14 Rd. 
og af Byen 14 Rd. i vis Løn, desuden frie Værelser, som an
skaffes af Byen, og i Skoleløn 2, 4 å 8 H ugentlig, hvilket ialt 
kan udgiøre 58 Rd., men ingen Ildebrand. Endnu har han 
aarlig noget af Fattigkassen, naar den tilstrækker, for frit at 
læse for de fattige Børn. Ean beskikkes af Magistraten og 
prøves af Herredsprovsten; Opsigten med Skolen og Skolegan
gen har Byens Præster, og de fattige have frie Underviisning. 
I Indberetningen udtales der et Ønske om, at Klokker og Kohr- 
Degn Tienesten maae blive combineret med Skoleholderembedet. 
Underviisningsgjenstandene ere de sædvanlige *). Skoleholdere 
for Børn under 6 Aar taales.

*) Anm. Om der tillige laeres Tydsk, sees ikke klart af Extrakten.
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Aarhuus Stift.
Aarhuus har 7 Skoler, af hvilke een er en frie Christen- 

domsskole for Byens fattige Børn, hvis Lærer Peder Gulov 
har været Student, den andens Lærer, Hans Christian Cra
mer, der egentlig er Skrive- og Regnemester og tillige er 
Klokker ved Frue Kirke, har ligeledes været Student, men af 
de andre 5 har Christian Morsiet været Bonde, Anders 
Fischer Matros, Peter Weyle Hattemagersvend, Christen 
Schmidt og Laurs Wærn Ridefogder. Den første har 
frit Huus og Skole i Hospitalet og desuden aarlig 30 Rd., der 
er Renten af adskillige Donationer til et Beløb af 800 Rd., 
endnu 6 Rd. af en Gaards Avl, skiænket af Bogbinder Zimmer
mann, videre af Byens Casse 16 Rd. og af Degnekaldet ved 
Hospitalet, der er combineret med Fattigskolen, 15 Rd., følgelig 
(sic!) den hele Indkomst 107 Rd. aarlig. De øvrige sex have 
hverken frit Huus eller noget andet frit, men blot, hvad der 
kan indbringes ved den ugentlige. Skoleløn, som ikke er be
stemt for hvert Barn, men dependerer af indbyrdes Accorder. 
Af en ubekjendt er der givet 500 Rd., som under visse Vil- 
kaar først maae anvendes til Skolevæsenet; af Jørgen Rasmus
sen er givet 200 Rd., hvis Anvendelse ikke fremgaaer af Ind
beretningerne, og af Fru Gertsen 100 Rd. til Skolebøger for 
Fattigskolen. Skoleholderen ved denne beskikkes af Biskop
pen, de øvrige af Magistraten efter at være examinerede af 
Provsten. Opsynet med Skolerne har Præsterne, men Skole
gangen dependerer af Forældrene. De fattige Børn have frie 
Underviisning i den fattige Skole i Hospitalet. I denne og de 
5 andre læres at stave og læse, Christendom samt lidet at 
skrive og regne, men i den 7de hos Skoleholder Cramer — 
der har udarbeidet en Plan til Skolevæsenets bedre Indretning 
i Aarhuus — læres foruden Læsning godt at skrive og regne 
samt Mathématique, Geometrie og Navigation. Skolevæsenets 
slette Tilstand har gjort det nødvendigt at laale uberettigede.

Randers har 6 Skoler, af hvilke den første er et 2 Etages 
Huus, skiænket af Etatsraad Kircheterp med Inventarium til 
Byen, som vedligeholder samme. Læreren, Thomas Mathie
sen, der forhen har været Undermester ved Skolen i Sønder-
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borg, har aarlig af Byens Kasse 90 Rd., indtil Degne-Embedet 
ved Hospitalet dermed kan blive forenet, desuden frit Huus og
1 Skoleløn 5 Rd. af hvert Barn aarlig for ordinaire og desuden
2 Rd. for extraordinaire Timer samt endvidere af hvert Barn 
2 Læs Tørv eller 28 />. Han kan saaledes omtrent have mel- 
lem 200 og 300 Rd. Den anden Skole er en grundmuuret 
Bygning, der er skiænket af Kjøbmand Bay og vedligeholdes 
af den dertil givne Kapital 200 Rd. Dens Lærer er Jens 
Amt, som forhen har holdt Skole paa Landet og siden øvet 
sig ved Pennen. Han har ingen vis Løn, men som ugift frie 
Bolig; Skolelønnen er for hvert Barn aarlig l1/* Rd. samt 
Penge til Ildebrand eller samme in natura; 2 Børn nyde fri 
Underviisning i den. De samlede indtægter udgjøre 150 Rd. 
Den tre die Skoles Lærer er Ludvig Bræmer, der forhen 
har været Tiener og desuden tillige driver anden Næring til 
Opholdet; den fierde Skoles Lærer er Joseph Sabroe, som 
har været anvendt til Handelen og derefter har været Brænde
vinsbrænder; disse to Lærere have hverken vis Løn, frit Huus 
eller ildebrand, allsaa allene Skolepenge, som udgiøre 1 Rd. 
aarlig af hvert Barn, der læser, og 2 Rd. af dem, der tillige 
regne og skrive; Bræmer kan derefter have henimod 100 Rd. 
og Sabroe henimod 60 Rd. aarlig. Den femte Skole er ind
rettet til 30 fattige Børns frie Undervisning i den af Kiøbmand 
Bay skiænkede Bygning. Dens Lærer er Jens Bang, der har 
theologisk Attestatz og har været Informator hos Præsten paa 
Landet; han er pro tempore Degn ved Hospitalet, og har som 
Lærer ved Skolen, til hvilken der er knyttet forskiellige Lega
ter, kun 48 Rd. aarlig samt frit Huus og Varme. Den 6te 
Skole er Spindeskolen, hvor der af een, som har lært Skoe- 
mager (?) Professionen, og som lønnes af Publici frievillige 
Gaver, hver Aften gives frie Underviisning i Christendom for 
Børnene, i de øvrige Skoler læres der desuden Skriven og 
Regning samt i den første tillige Tydsk, Historie, Geographie 
og de første Grunde af Mathematique. Udi de to første Skoler 
beskikkes Skoleholderen af Fundatores eller de ved Fundatio- 
nerne beskikkede Jnspecteurer; Skoleholderne ved den 3die og 
4de Skole ere derimod hverken beskikkede eller prøvede, men 
have selv nedsat sig — der taales nemlig alle, der nedsætte
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sig som Skoleholdere —; Skoleholderne ved Fattigskolen prøves 
og beskikkes af Sognepræsten. Med Skolerne have deels de 
indsatte Inspecteurer, deels Magistraten og Præsterne Opsigt, 
men ingen tvinges til Skolegang; naar Skolelønnen ikke betales, 
bortvises Børnene fra Skolen.

Horsens har 3 Skoler, hvoraf den ene er indrettet til en 
frie Skole for 60 fattige Børn ved Fundats af Kjøbmand Lind
vig; dens Lærer nævnes ikke, eyheller hvad han har været; 
men hans Løn af de legerede Capitaler opgives til 200 Rd.; 
derimod kan det eyheller sees om han tillige har Huus eller 
andet frit. Skolens samtlige Capitaler udgiøre imod 2000 Rd. 
foruden nogle Jorder. Heraf betales foruden Skoleholderens 
Løn nogle faa Nødvendigheder for de fattigste og flittigste 
Børn samt Skolebøger. Den anden Skoles Lærer hedder 
Wrang og har forhen været Foged, den 3die hedder B end s en 
og har forhen informeret Proprietairers og Præsters Børn paa 
Landet; ingen af disse have foruden Brænde eller Penge.dertil 
andre Indkomster end Skolelønnen som ugentlig er 2, 3 a 
4 Æ af hvert Barn, hvilket i det høieste kan udgiøre 80 & 
100 Rd. [for hver]. Alle Lærerne prøves og beskikkes af Sogne
præsten og Magistraten, som ogsaa have Opsyn med Skolen 
og formane Børnene til flittig Skolegang. Der læres Christendom 
samt at regne og skrive, og der taales adskillige Skoleholdere, 
som læse for ganske smaa Børn.

Grenaae har een Skole, hvis Lærer er Mathias Borup, 
der var Chordegn, før han blev beskikket til Skoleholder. 
Han har af Kæmnerkassen 16 Rd. aarlig og af R,isoms Le
gat 4 Rd., for hvilke 20 Rd. han skal holde Skolestue og 
Varme; desuden har han efter en godvillig Convention mellem 
Borgerskabet istedetfor ugentlig Skoleløn 50 Rd. aarlig, hvilke 
Penge reparteres paa alle de Familier, der have Børn over 4 
og under 12 Aar, saaledes at for ethvert Barn ikke betales 
under 2 og ikke over 9 om Aaret efter deres Stand og 
Vilkaar, desuden læser han frit for 10 fattige Børn, og naar 
fleere gives, betales for dem af Fattigkassen. Som Skoleholder 
antages han af Magistraten efter foregaaende Prøve af Sogne
præsten. Opsigten med Skolegangen og Skolen, i hvilken 
Lnderviisningens Omfang ligesom i de følgende 7 Byer i Extracten
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angives paa samme Maade som ved Horsens, er hos Præsterne. 
Der taales Nogle, som læse for ganske smaa Børn.

Eb beltoft har tvende Skoler, af hvilke den enes Lærer 
er Chordegnen Henrich Holm, der forhen har været Skole
holder paa Landet. Han prøves og antages af Biskoppen og 
har aarlig af Jacob Nielsens Legatum 17 Slettedalere og af 
Capelianen for Kost, Seng, Lys og Varme 20 Slettedalere, desuden 
6 Rd. Lysepenge af Kirken og af samme til Huusleye 6 Rd. 
4 endvidere Offer og Accidencer (NB. han gaaer Høitids 
Aftener omkring med nogle af Disciplene og synger for Dørene). 
Hans hele Indkomst kan omtrent udgiøre noget over 70 Rd. 
aarlig. Den anden Skoles Lærer er Organisten Søren 
Rosted, der forhen dels har conditioneret hos Præster og Pro- 
prietairer og dels har assisteret en Degn paa Landet f Skole
hold. Han antages af Byefogden efter Overhørelse af Sogne
præsten og har ingen vis Løn, men kun 6 Rd. 4 fy til Huus
leye af Byens Kasse; Skolelønnen er for ham ugentlig 2, 4 
å 6 /3, som kun udgiøre noget over 30 Rd. foruden hans 
Organist Embede. Opsigt med Skolerne og Skolegangen har 
Sognepræsten, og Efterladenhed afhiælpes ved Byefogdens Assi
stance. De fattige have frie Underviisning hos Kohrdegnen. 
Nogle uberettigede, der læse med ganske smaa Børn, taales.

Mariager har tvende Skoler, af hvilke den ene, som 
Chordegnen, Student Toxværd holder, er baade for Byen og 
Sognets Landsbyer. Den andens Skoleholder er Organisten 
Worm, som nogen Tid har gjort Tjeneste ved Consumptionen; 
han er allene beskikket ad interim i Degnens Svaghed. Degnen 
har som Skoleholder af Landsbyerne Indkomster som andre 
Skoleholdere, men som Skoleholder i Kiøbstæden ingen, da 
der ingen Fundationer og Donationer haves. Hans Skoleløn er 
ugentlig 2 og 4 /3 af de Børn, der søge Skolen (NB. ved et 
Rescript af 1ste December 1742 skal Degnen være tillagt 
$ /3 af hver Karl og 4 /3 af hver Pige, hvilket han ey skal 
have nydt). Organisten er undertiden bleven tillagt noget af 
Kirkeblokken for de fattige Børns Undervisning. Kohrdegnen 
er beskikket af Biskoppen, men den anden Skoleholder af 
Sognepræsten og Byefogden efter at være prøvet af Provsten. 
Opsigten med Skolen og Skolegangen har Sognepræsten og
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Byefogden, og de Fattige have frie Underviisning. For nær
værende Tid er der ingen uberettiget.

Schanderborg har een Skole som holdes af Degnen, der 
forhen har været Skoleholder paa det kongelige Gods. Han har 
frit Huus og efter et kongeligt Rescript af 1764 aarlig 50 Rd., 
hvilke lignes paa samtlige Indvaanere, som have Børn, og hvad 
der endda maatte mangle, tillægges af Kæmnerkassen ; desuden 
nyder han à parte Skoleløn af de Børn, der lærer at regne og 
skrive, hvilket omtrent kan udgjøre 10 Rd., og saaledes er 
hans hele Indkomst som Skoleholder 60 Rd.; frit Brænde har 
han ikke, og der findes ingen Fundationer eller Donationer. 
Han prøves af Sognepræsten og Byefogden og beskikkes af den 
sidste. Begge have Opsigt med Skolen og Skolegangen, og 
de Fattige have frie Underviisning. Der taales ingen uberettigede 
Skoleholdere.

Wiborg Stift.
Hobroe som i geystlige Sager ligger under Aarhuus og 

i verdslige under Viborg Still — har een Skole, der er opbygt 
og vedligeholdes af Byen, som igien til samme og Kirkens 
Vedligeholdelse hæver Kirkens Tiende. Læreren er tillige 
Kohr Degn og Studiosus Theologiæ. Han har ingen vis Løn ; men 
Skolelønnen er 2 à 3 /3 ugentlig samt noget Ildebrand af 
adskillige .Forældre eller Penge dertil, desuden 2 Rd. for de 
fattige Børns frie Underviisning af Kirkens Blok. Hans hele 
Indkomst qva Skoleholder kan omtrænt være 20 Rd. og frit 
Huus; Fundationer og Donationer haves ikke. Han beskikkes 
af Biskoppen; Opsigt med Skolen og Skolegangen har Sogne
præsten, og de Fattige have frie Underviisning. Der taales 
ingen uberettigede Skoleholdere.

Wiborg har 2 Skoler foruden den, som holdes for den 
militaire Ungdom, nemlig een Skole i Nørre Sogn og een i 
Søndre Sogn; begges Lærere ere tillige Klokkere hver i sit 
Sogn; udi den første er Læreren Christen Urnholt, der 
forhen var Fuldmægtig paa Raadstueskriver Stuen, og udi den 
anden er Læreren Lauritz Randrup, som er Student. For 
Søndre Sogns Menighed er der et bequemt Skolehuus, legeret af 
Kobbersmed Knudsens Enke, hvilket vedligeholdes af Kirken, og 
hvor Skoleholderen har frie Bolig; den i Nørre Sogn har 
derimod ikke frit Huus, men 8 Rd. til Huusleye og Ildebrand.
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Hver af Skoleholderne have desuden af Byens extra Skattekasse 
20 Rd. og 2 a 4 /i ugentlig i Skoleløn, hvilket for hver kan 
udgiøre 20 Rd.; i Indberetningen giøres der Forslag til en nye 
Indretning. Skoleholderen beskikkes af Magistraten og Sogne
præsten, samt prøves af denne. Præsterne have Opsigt med 
Skolen og Skolegangen; men der anvendes ikke Tvang. 12 
fattige Børn nyde frie Underviisning. Der taales nogle Fruen
timmer, som give Pigebørn Underviisning i Syening, og tillige 
holdes der et Slags Skole for smaa Børn.

Nibe har een Skole med Værelse til Læreren og en stor 
Skolestue, hvor Drenge og Piger ved forskiellige Borde sidde 
hver for sig; Lærerens Navn er Jens Østrup, der er ustuderet 
og forhen som Underskolemester har været hos Degnen i Hobroe, 
men ellers i adskillige Aar har holdt Skole paa Landet. Skole- 
huuset er opbygt af Byen, af hvis Kasse Skoleholderen har 10 
Rd. i vis Løn; af Kirken har han 6 Rd. i Lysepenge, og 
desuden eet Læs Tørv af hvert Barn, der søger Skolen. Skole
lønnen er for dem, der læse, 4/3, for dem, der regne og 
skrive, 6 /3, og de Forældre, der have flere Børn, betale i 
Forhold mindre. Hans aarlige Løn kan omtrent udgiøre 40 Rd., 
og der haves ingen Fundationer eller Donationer. Han beskikkes 
af Sognepræsten og Byefogden samt examineres af den første. 
Opsigten med Skolen og Skolegangen har Præsten samt i 
Henseende til det sidste Byefogden og Oberformynderne; de 
allerfattigste maa Skoleholderen undervise frit, — Adskillige 
læse for smaa Børn, hvormed der sees igiennem Fingrene.

Schive har een Skole, der er combineret med Degne 
Embedet. Læreren Niels Steenberg er Student og har 
tilforn været Degn paa Landet ved Gunderslev Kloster. Han 
har ingen vis Løn, ikke heller enten frit Huus eller Brænde, 
men allene 8 Rd. af Kirken i Huusleye og 4 Rd. af Byen for 
de fattiges Underviisning, og desuden 2 å. 4 /3 af hvert Barn 
ugentlig i Skoleløn, hvilket omtrent kan udgiøre 20 Rd. aarlig. 
Fundationer eller Donationer haves ikke. Han prøves og be
skikkes af Biskoppen; Opsigten over Skolen og Skolegangen 
har Præsten, og de fattigste have frie Underviisning. Der 
taales ingen uberettigede

Aalborg Stift.
Aalborg har flire danske Skoler og een, hvor der tillige 

læres Tydsk. Den første Skoles Lærer er Anders Nørgaard,
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som har været Substitut og Hører ved Skolen i Nørre-Sundbye; 
den anden Skoles Lærer, Budde, har været Bogholder ved et 
Klæde Fabrique; den tredies er Emmichsen, der er oplært 
i den Skole, han forestaaer; den fjerde er den tyd ske 
Skole, hvis Lærer har været Hører ved St. Petri Skole i 
Kiøbenhavn og heder Jacob Saurbier, den femtes Lærer 
er Enoch Christian Green, som er Student og forhen har 
været Skoleholder. i Sorøe. Samtlige Skoleholdere have 
Løn af forskiellige Fundationer og Donationer, nemlig den 
første 45 Rd. aarlig, de flire andre hver 52 Rd. 3 den 
anden har desuden af tvende særskilte Legater endnu 15 Rd. 
aarlig og kan saavelsom den femte med Tiden af Hassels Le
gat endnu vente 7 Rd. 3 # aarlig; den tredie er der ved 
Holts Legat ogsaa tillagt 7 Rd. 3 samt af Fattigkassen 
66 Rd. 4 frit Huus have den anden, tredie og femte Skole
holder efter Fundationerne, men den første og fjerde have 
hverken frit Huus eller Huusleye; frie Ildebrand have ingen af 
dem, uden hvad af Børnenes Forældre kan blive givet efter 
enhvers Formue, dog anfører den tydske Skoleholder ikke noget 
til Ildebrand af sine Børn. Skolelønnen i den første, anden og 
femte Skole er 2 Rd. aarlig for hvert Barn, men den tredie 
Skoleholder faaer for hvert Barn 2 å 4 Rd., og den tydske 
Skoleholder faaer af hvert Barn 4 Rd. aarlig. Saaledes kan 
omtrent den aarlige indkomst, naar Huusleye fraregnes, være 
for den første Skoleholder 80 Rd., for den anden 110 Rd., 
for den tredie 140 Rd., for den fjerde 150 Rd. og for den 
femte 110 til 113 Rd. Herfor maa den tredie Skoleholder 
undervise 60 h. 70 og hver af de andre 4 fattige Børn, hvilke 
udnævnes af Sognepræsten og Capellanen for hvert Sogn. — 
Af Madame Holstes Legat er der tillagt een af Skoleholderne 
Renten af 200 Rd. for at cåtechisere hver Torsdag Eftermiddag, 
men da »samtlige Skoleholdere vare ustuderede*) blev dette til
lagt den personelle Capelian.« Skoleholderne prøves af Sogne
præsten og beskikkes af Magistraten; samtlige Præster have 
Opsigt med Skolerne og Skolegangen, og de uvillige Forældre

*) Anm. Dette Udtryk er ikke ganske klart, da den femte Skoles Lærer 
ovenfor siges at være Student. Maaskee sigtes der til Tiden før hans 
Udnævnelse.



175

mulcteres, naar Advarsler ey hiælper. Udi de flire danske 
Skoler læres Christendom, Skriven og Regning, i den tydske 
læres foruden dette det Italienske Bogholderi, Geometrie samt 
Historie og Geographie. — Der taales ingen uberettigede uden 
et Par Fruentimmer, som læse for ganske smaa Børn.

Nyekiøbing har een dansk Skole, hvis Lærer er Peder 
Grønlund, der er ustuderet og forhen har været ved Pennen 
og Landvæsenet. Skolehuuset er skiænket af forrige Sogne
præst Hr. Kiærulf og vedligeholdes af Kirken. Hans visse Løn 
er Renten af Erslefs Legatum paa 400 Rd., desuden af Kirke
blokken 3 Rd. 2 samt fri Bolig. Skolelønnen er 2 å 4 fi 
ugentlig og noget Brændsel af de Formuende. Hans heele Ind
komst kan saaledes anslaaes til 33 å 34 Rd. aarlig. Efter 
Rescript af 1739 skal Cohrdegnstienesten være forenet hermed, 
hvilket og var saaledes før denne Skoleholders Tid, og i saa 
Fald kan Indkomsterne ansættes til 100 Rd. Skoleholderen 
vælges og beskikkes af Sognepræsten og Byefogden. Præsterne 
have Opsigt med Skolen og Skolegangen. De Fattige have frie 
Skolegang, og Underviisningens Omfang som i Aalborgs danske 
Skoler.

Schagen har tvende Skoler, den ene er i det nuværende 
Schagen og har til Lærer Lauritz Mørch; den anden er i 
Høyen eller gamle Schagen, og dens Lærer er Hans Albech. 
Begge have forhen været opdragne ved Pennen og ere ustuderede. 
Den første har i aarlig Løn 14 Rd., af hvilke 10 Rd. betales 
af den residerende Capelian og de øvrige 4 af Tolder Ferslevs 
Legat. Den anden har aarlig 5 Rd. af Kirken efter en af 
salig Lodberg for en ubekiendt indsendt Gave af 100 Rd., 
desuden af Indvaanerne efter en udgiven Forpligt 6 Rd. 4 
samt frie Kost. De have begge frie Boliger; den første haver 
derhos 6 Læs Martørv samt nogle Læs Brændtørv, som ikke 
er tilstrækkeligt; men den anden har frie Brændsel. Den 
førstes samtlige Løn kan saaledes udgiøre 24 Rd., den 
andens imod 12 Rd.*) Skoleholderen vælges og beskikkes af 
Sognepræsten og Byefogden, naar Degnen frasiger sig Skole
holdet, hvortil han ellers er berettiget. Opsigten med Skolen og 
Skolegangen have Præsterne, og de Fattige have frie Under-

♦) A nm. Disse Opgjørelser synes ikke at være korrekte.
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viisning, hvis Omfang er som i Nyekiøbing. Udi Østerbyen til
lades det Indvaanerne endnu selv at antage en Skoleholder, 
som dog i Forveyen bliver prøvet.

Sæbye har tvende Skoler, den ene holdes af Cohr Degnen, 
Studiosus Gotfried Reich Lachmann, der forhen har været 
Skoleholder udi Halse Bye. Skole Bygningen er den forrige 
Latinske Skole, som vedligeholdes af Borgermester Ruuses 
Legat. Den anden Skoles Lærer er Hans Olufsen Kragh, 
der er ustuderet og Feldbereder af Profession; han er tillige 
Bedemand; Skolehuset er givet af Borgermester Ruus og ved
ligeholdes af en dertil henlagt Capital. Den første har aarlig 
4 Rd. 4 14 /i, som er Renten, dels af Ruuses Legat, dels
af den Sum, som den forrige Rector Residentz blev solgt 
for. Skolelønnen er 2, 3 å 4 /3 ugentlig foruden frie Bolig. 
Den anden har i vis Løn aarlig først 13 Rd. 2 2 /3, som 
er Renten af nogle for ham bestemte Capitaler, saa 11 Rd. I 8 />, 
som er Renten af en legeret Capital paa 300 Rd. til fattige Skole
børns Underviisning, desuden 2 Rd. til Ildebrand og frie Bolig. 
Skolelønnen er ogsaa her 2, 3 å 4 /i. Skoleholderens heel- 
aariige Indtægt er ikke angivet i Indberetningen, da den for 
det meeste ankommer paa Børnenes flittige Skolegang og For
ældrenes Villighed til at betale Skolelønnen, hvormed endeel 
staaer tilbage, uden at der haves Hiælpemidler til* sammes 
prompte Erholdelse. Skoleholderen i den første Skole beskikkes 
formodentlig af Biskoppen, skiøndt dette ey meldes, i den 
2den Skole af Byefogden, men Opsigten over Skolen og Skole
gangen har Sognepræsten. Undervisningen i denne og de 
følgende Byer bestaaer i Christe^dom samt i lidet at skrive og 
regne, og der findes hverken i denne eller de følgende uberettigede 
Skoleholdere.

Thisted har tvende Skoler; den enes Lærer er Kohr 
Degnen Jens Kornbeck, der tillige er Catechet, Klokker og 
Graver og har været Student. Skolehuset er bekostet af Kirken 
og holdes af samme vedlige; den anden Skole kaldes Byens 
Skole; dens Lærer er Lauritz Frost, som tillige er Bede
mand og Hospitals Forstander; denne har forhen været Om
gangsskoleholder paa Landet og derefter Tiener hos Biskop 
Brorsen; denne Skoles Bygning er bekostet af Justitsraad Cas- 
pargaard og vedligeholdes af Byen. Den første Skoleholder 
har ingen vis Løn som Skoleholder, men 9 Tønders Udsæd i
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Thisted Mark, som aarlig kan indbringe 10 Rd. og dernæst af 
Præsten 4 Tønder Byg in natura, men foruden dette intet enten 
i Skoleløn eller Ildebrand af de Børn, han læser for; saaledes 
kan hans Løn qva Skoleholder omtrent være 15 å 16 Rd. 
foruden frit Huus. Den anden Skoles Lærer nyder af 2de 
Donationer 14x/2 Rd. for 16 fattige Børns frie Underviisning 
samt desuden i Skoleløn 2, 3, å 4 /i for hvert Barn ugentlig, 
og saaledes kan hans hele Løn som Skoleholder foruden frit 
Huus udgjøre 24 å 26 Rd. De fattiges Skoleholder — Kohr- 
degnen — beskikkes af Biskoppen, og Byens Skoleholder af 
Stiftamtmanden, men prøves af Biskoppen. Opsigten med 
Skole og Skolegang bar Præsten, hvilket sidste dog hverken 
ved Formaninger eller Trusler kan udvirkes.

Hi ørring har een Skole, hvis Bygning paa 8 Fag med 
Straaetag vedligeholdes af Byen. Læreren er tillige Kohrdegn 
og hedder Steen Dyrschyth; han har tidligere været Under
skoleholder sammesteds og holder tillige en Medhiælp, der forhen 
har været Borger og Handværksmand der udi Byen. Han har 
ingen vis Løn uden 4 Tdr. Ruug samt 2 Tdr. 6 Skp. Byg af 
noget til Capelianerne henlagt Jord efter Jesper Christensens 
Donation samt med Tiden i Vente noget efter Madame Kiærs 
Gavebrev paa 400 Rd.; dernæst har han til Ildebrand deels af 
Byens Jorder og dels af 2de Bøndergaarde aarlig 3 Rd. 2 
endelig i Skoleløn 2 å 4 $ ugentlig, men ikkun faa søge 
Skolen, og mange af disse betale end ikke, ja nogle komme i 
Skolen de 3de første Dage og blive borte de sidste for at 
slippe for Betaling; de fattigste have frie Underviisning. 
Lønnen som Skoleholder og Degn kan i det hele ikke anslaaes 
høiere end noget over 60 Rd. Han beskikkes af Biskoppen; 
men han foreslaaer selv Medhiælperen, som da prøves af 
Præsten, der har Opsigt med Skolen og Skolegangen«.

★ *¥
»Af denne Extract« — hedder det i de Bemærkninger, 

hvormed Kancelliet den 5te Januar 1785 ledsagede Indsendelsen 
— »vil naadigst erfares, at iblandt de 59 Kiøbstæder, som 
Danmark indeholder, ere 39, der ikkuns have een Skole, og i 
de 17 heraf, hvor Lærerne ikke tillige ere Klokkere og Kohr- 
degne, have disse i Indkomster fra 20 gradviis til 80 Rd. Af 
de andre Byer have de fleeste 2de, de andre fleere Skoler;

Danske Samlinger. 2den Række. III.
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nogle af disses Lærere ere vel taalelig aflagde enten derved al 
de have Løn som Catecheter eller derved, at Klokker Tienester 
ere forbundne med Skoleholdet; men dette er dog i det 
høyeste kun een i hver Bye, som altsaa ikke nær forslaaer til 
Byens Ungdom. (Udi Aarhuus er for Exempel 7 Skoler, af 
hvilke den enes Lærer i aarlige Indkomster har 107 Rd. men 
de andre intet vist.) De øvrige Skoleholdere have saaledes 
lidet eller slet intet, uden hvad der kan udsues af de Forældre, 
hvis Børn søge Skolen; den største Deel af disse ere ufor
muende Folk, der med Vanskelighed kan fortiene Føden til 
sig selv og Familie, hvorudover de holde Børnene hiemme af Frygt 
for Skole-Lønnen. Vel have de fattige frie Underviisning de fleeste 
Stæder, men dette concerneres blot dem, der de jure som saadanne 
kan ansees, og delte iagttages endog ikke overalt.

Den Mangel paa nødvendigt Udkomme, som Skoleholderne 
saaledes næsten overalt have, og den tunge Skiæbne, de sukke 
under, foraarsager, at de faa Studentere, der have valgt denne 
Vej, ere Folk, som enten formedelst Udsvævelser ere delaborerede 
eller af Mangel paa Beqvemheder ikke have kunnet giøre 
Lykke andre Steder; de have altsaa ikke de nødvendige Egen
skaber til at underviise Ungdommen, og skiøtte ej heller om 
at erhverve sig dem, som noget de ansee at være infra dignitatem. 
De øvrige, som efter Indberetningerne have maatted antages 
til Skoleholdere, ere: afsatte Underofticierer, Skriverkarle, Kiøb- 
mænd, Musicant Svende, Ryttere, Hattemagersvende, Tienere, 
Skomagere, Forpagtere, Fogeder, Bønder, Matroser, Brænde
vinsbrændere og Feldberedere. Ingen af disse havde tænkt 
paa at blive dette, om ikke Skiæbnen i den af dem valgte 
Circul havde gaaet dem imod og følgelig have de i Almindelighed 
liden Beqvemhed dertil, ligesom de og gierne forlade dette 
Usle igien, naar noget bedre frembyder sig. Følgen af alt 
dette er, at Ungdommen gaaer hen i Vankundighed og maa 
savne den Underviisning, der skulde danne dem til gode Kristne 
og* duelige Borgere.

De indkomne Beretninger fra Magistraterne og Præsterne 
ere fulde af Lamentalioner herover, men de udøse tillige de 
inderligste Taksigelser imod Regieringen for det Løfte, hans 
kong. Majt i Præmisserne af Cabinets Ordren har givet om at see 
denne saa vigtige Sag sat paa en bedre og ordentligere Foed.«
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IL
Det private Skolevæsens Tilstand i Aaret 1801.

Det er allerede ovenfor anført, at der i Aaret 1785 var 
nedsat en Kommission til at virke for en Forbedring af de 
lærde Skoler og Universitetet. Dette fik derefter sin Fundats 
den 7de Mai 1788, og den nævnte Kommissions Omraade ud
videdes derpaa— som ligeledes tidligere angivet — til at gjelde for 
Sorø Akademi og Odense Gymnasium *). Saavel den her om
talte Kommission som Almueskolekommissionen fortsatte som 
bekjendt sine Arbeider ind i nærværende Aarhundrede, og der 
vistes i det Hele, saavidt man kan skjønne, fra Autoriteternes 
og Andres Side, medens Kommissionens Forhandlinger stod 
paa, en ikke ringe Interesse for Underviisningsspørgsmaalenes 
heldige Løsning.

Den 22de August 1801 udgik der saaledes til 75 Amtmænd 
og Lehnsbesiddere i Danmark og Norge samt til Direktørerne 
for forskjellige større Instituter et Cirkulære, hvori Kancelliet 
udtalte, at det for at kunne forelægge Kongen en fuldstæn
dig Beretning om Skoleunderviisningsvæsenets Forfatning og 
Fremgang ønskede at erholde nøiagtige Efterretninger om samt
lige i de forenede Riger værende private Lære- og Opdra
gelsesanstalter, der enten vare oprettede af enkelte Personer 
eller stiftede af Selskaber, det være sig for Drenge eller Piger; 
Oplysningerne skulde navnlig dreie sig om de paagjeldende 
Anstalters Begyndelse og første Indretning, deres Fremgang, 
deres Læreres og Elevers Antal og Undervisningens Omfang. 
Daværende Auscultant i Høiesteret C. F. Berner (der 1803 
blev Assessor og 1813 Deputeret i Kancelliet, fra hvilken Stil
ling han entledigedes 1821) fik Ordretil, »i Overeensstemmelse 
med de indkomne Beretninger at undersøge Beskaffenheden af 
de i begge Rigerne oprettede private Instituter, og af denne 
Undersøgelse at uddrage et rigtigt og velgrundet Resultat om 
den hele private Skoleunderviisnings nuværende Forfatning og

♦) See iøvrigt herom Ny er up s foran citerede Værk.
12*
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Fremgang» for derefter at fremkomme med Forslag til de nær
mere Foranstaltninger, der fra Regjeringens Side i denne Hen
seende maatte agtes nødvendige og tjenlige. Berner tilende
bragte det ham paalagte Hverv i Aaret 1802 og den af ham 
udarbeidede Oversigt m. v. blev tildels trykt i Kollegialtidenden 
for s. A. Side 497 ff. Der er saaledes ingen Grund til her at 
gjengive hans Beretning in extenso; men en væsentlig Deel af den 
fortjener dog at fremdrages, dels fordi man kun derved bliver 
istand til at vurdere, hvad der allerede er offentliggjort paa det 
omtalte Sted, dels fordi den i enkelte Partier giver et ikke 
uinteressant Blik paa Datidens Synsmaader i visse Retninger.

Berner udtaler sig i den nævnte Beretning, der er stilet 
til det danske Kancelli, bl. A. saaledes:

»I Henseende til Indholdet .... har jeg anseet det rigtigst 
at afdele Beretningen i 3de Hovedpunkter. Den første af disse 
kommer til at indeholde en kort Afskildring af ethvert enkelt privat 
Instituts første Begyndelse, Fremgang og nuværende Forfat
ning. Den anden skal meddele en Udsigt over den hele 
private Opdragelses nuværende Tilstand, og under den tredie 
har jeg underdanigst fremsat de Grundsætninger, hvorefter, og 
Midlerne, hvorved de private Opdragelses Anstalter kunde faae 
en større og mere udvidet Virkekreds ved Regjeringens vise 
Understøttelse. Førend jeg skrider til at udvikle enhver af disse 
Hovedpunkter, tillader jeg mig først at yttre min Mening om 
de indkomne Beretninger, og derefter at berøre den Grændse- 
linie, som jeg har troet mig beføyet til at trække imellem den 
offentlige og private Opdragelse for at have en vis Regel at 
følge, der kunde tjene mig til Rettesnor i at bestemme, om 
et eller andet af de i Beretningerne omtalte Instituter burde 
henregnes til private eller offentlige. I Henseende til det første, 
maa jeg underdanigst indberette, at Tallet paa samtlige ind
komne Beretninger beløber sig til 80........... Hvad Indholdet
af de indkomne Indberetninger angaaer, da beklager jeg, at en 
stor Deel af dem langtfra ikke bære Præget af den Fuldstæn
dighed og Nøiagtighed, som Sagens Vigtighed kunde have ud
krævet. Saaledes savnes aldeles Oplysning om enkelte ellers 
fordeelagtigen bekjendte Instituter. Til disse troer jeg med 
god Grund at kunne henregne f. Ex. her i Staden v. Westens 
tilligemed Butzows og Volchersens for Drenge, Madm. Lindes,



181

Jfr. Elkins og Døttreskolen i Kronprindsens Gade for Piger 
m. fl., og i de indløbne Beretninger fra Kjøbstæderne og Lan
det ere rimeligviis flere* saadanne forbigaaede. I andre haves 
ingen eller faa og ufuldstændige Efterretninger om de private 
Lære- og Opdragelses Anstalters Afdelinger i Klasser, om Lære
bøgerne, Læremethoden, Antallet af Lærere og Lærlinge, den 
aarlige Skole Contingent m. v..........................................................
 Jeg indstiller underdanigst, 
om denne Mangel ikke i Fremtiden kunde afhjelpes ved at 
tilsende Bestyrerne af ethvert privat Institut et trykt Schema 
. . . . med hosføjet Anmodning, at Rubrikkerne maatte
udfyldes, eller at Vedkommende i deres Indberetninger vilde 
lægge det til Grund for deres Besvarelse *).

Jeg vil hernæst bestræbe mig for at udvikle de Grundsæt-

I Kancelliets Arkiv findes endnu nogle af de Indberetninger, der frem
kom i Anledning af Cirkulæret af **/» 1801. En enkelt af disse Ind
beretninger skal anføres her, fordi den giver et vistnok træffende Bil
lede af Tilstanden paa Landet endnu ved Aarhundredets Begyndelse. 
Den er afgivet af Provst Heiberg i Kirke-Saaby og det hedder i den 
• . . . . 1 Voldborg Herred findes ingen af ommeldte nye [private] 
Skole- og Læreanstalter eller Instituter; det er alt paa den gamle Foed 
med Landsbye Skoler, som ere 13 tilsammen foruden tvende [trende?] 
Skoler, som vedligeholdes i Byerne, og hvor en Huusmand lærer Børn 
at læse, som er alt.

Jeg har søgt at indføre Skrivning og Regning i vor nuværende 
Skoleunderviisning, hvilke tvende Dele kun øves i tvende Skoler; i de 
andre forsømmes de formedelst Lærernes Uvidenhed eller Forældrenes 
Egensindighed.

Det er saare modbydeligt, at blot Catechismus og Lærebog ere det 
eneste, der behandles i vore Skoler, og det maadelig nok, og ved Visi- 
tatser kan ikke spørges efter mere. Lærerne, som beskikkes af Skole
patronerne, ere for det meste Skrædere, Skoemagere, gamle Soldater, 
Tienere, saadanne som neppe selv kan mere end stave og læse i Bog; 
de blive ved deres Beskikkelse sendte til Provsten og Præsten at prø
ves, men alle Erindringer uagtede imod deres Duelighed blive de dog, 
hvad de ere bestemte til, og det lige efter Skole Forordningen, som 
allene paalægger Præsterne Tilsyn, men ingen Deel i Lærerens Valg og 
ingen Myndighed til at befordre nogen Forbedring i Læremaaden.

Saalænge der ingen Arbeyds Anstalter oprettes og haandhæves i 
vort Land, kan man ikke tænke paa Forbedring i Skoleunderviisning 
eller Almuens Tænkemaade; jeg kan her tale af egen Erfarenhed; de 
adskillige Arbeydsanstalter, jeg i min Tid har forestaaet, virkede i endeel 
Aar meget imod Betlerie og Vankundighed; men de ophørte af tilfæl-
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ninger, hvorefter Grændserne bør bestemmes for den offentlige 
og private Opdragelse, samt de Hovedregler, der bør lægges 
til Grund for at fastsætte, hvilke Lære- og Opdragelsesanstalter, 
der egentligen bør kaldes private.

Al Opdragelse er enten privat eller offentlig.
Ved den første plejer man i Almindelighed at for- 

staae den, som Børnene nyde i deres Forældres og Formyn
deres Huse og ved den sidste den, der finder Sted udenfor 
Hjemmet, enten i de af Regjeringen authoriserede Skoler eller i an
dre, saavel af enkelte Personer som af forenede Selskaber oprettede. 
Rigtigst vilde maaskee Forskjellen imellem den offentlige og 
private Opdragelse kunne angives saaledes, at ved den første 
forstaaes den, som har faaet en vis og bestemt Form ved Lan
dets almindelige Lov eller ved særdeles Anordninger, og at 
enhver anden, som ikke ligger indenfor denne bestemte Grændse 
bør henregnes til den private. Paa Grund af denne Forskjel 
tillader jeg mig i Overensstemmelse med de Lovbud, som saa
vel den ældre som den nyere Lovgivning indeholder, at bringe 
under særskilte Poster alle de Lære- og Opdragelsesanstalter, 
som ved at være en Gjenstand for Lovgivningens Omhu tillige 
blive at henføre til den offentlige Opdragelse uden at indlade 
mig i at vise, hvorledes det offentlige Skolevæsen paa Landet 
er adskilt fra det i kjøbstæderne, og hvorledes der igjen i de 
sidste gives Læreanstalter saavel for Studerende som for Ustu
derende m. m. Den offentlige Opdragelse skal paa dette Sted 
blot tjene til en sikker Vejledning for at bestemme, hvilke 
Instituter der paa den anden Side kan henføres til den private 
Opdragelse.

Til den offentlige Opdragelses Virkekreds henregner jeg 
i Følge Loven og de yngre Anordninger, foruden Universi
tetet i kjøbenhavn, det kongl. chirurgiske Academi, Seminariet

dige Aarsager, og det er nu i samme beklagelige Forfatning ber som 
flere Steder.

Dette er i kort Begreb, hvad jeg formener at kunde være ved vore 
nuværende Skole Anstalter i dette Herred at erindre.«

Amtmand Treschow i Roskilde ledsager disse Udtalelser med den 
Bemærkning, at «hvad Provst Heiberg har skrevet, fortjener Opmærk
somhed, og Skolevæsenet her i Amtet, saavelsom den største Deel af 
Landet staaer virkelig paa den Foed, at det ikke kan forbedres uden at 
give det en ny Organisation.«
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for de lærde Skoler og Veterinair Skolen sammesteds, Sorøe 
ridderlige Akademie, Gymnasiet i Odense, det kgl. Norske Berg- 
Seminarium paa Kongsberg, der have deres egne Fundatser, 
hvorefter de ere stiftede, indrettede og bestyrede (thi de mili
taire Underviisnings- Anstalter høre efter min Formening ikke 
til dette Sted), 1) alle latinske eller saa kaldte lærde Skoler 
i begge Riger, som deels staae under deres særskilte Direc- 
tioner, deels under Bestyrelsen af den for Universitetet og de 
lærde Skoler allernaadigst nedsatte Commission. 2) Seminariet 
til Skoleholderes Dannelse ved Kjøbenhavn, det Fyenske Skole
holder og det Lollandske Skolelærer Seminarium. 3) Alle Skrive 
og Regneskoler sammesteds, som ingen maa holde, med min
dre han er overhørt af vedkommende Sognepræst og derpaa 
forordnet af Magistraten. 4) Alle Skoler, der holdes samme
steds for Pigebørn og Drenge under 4 Aar af Læremødre, der 
ligeledes i Forvejen ere overhørte af vedkommende Sognepræst 
og derpaa beskikkede af Magistraten. 5) Opfostrings Stiftel
sens Institut tilligemed alle Fattig og Friskoler i Kjøbenhavn, 
der staae under Tilsyn af en til Fattigvæsenets Direction hen
hørende Skolecommission. 6) Opfostrings og Vaisenhuse i 
Kjøbstæderne i begge Riger. 7) Alle Fattig og Fri Skoler eller 
saa kaldede Skrive og Regneskoler i Kjøbstæderne i begge 
Riger. 8) Skolerne i Rytterdistrikterne samt alle andre Landsbye 
Skoler i Sognene paa Landet i Danmark og Bøigde-Skolerne 
paa Landet i Norge og endelig 9) alle Lære- og Opdragelses 
Anstalter oprettede ved privat Gavmildhed, i hvis Fundatser, 
Reglementer osv. indeholdes den Bestemmelse, at de efter 
Stifterens Død skulle staae under den geistlige og verdslige 
Øvrigheds Opsyn. Efter de Begreber, hvilke jeg har forbundet 
med. offentlig og privat Opdragelse, troer jeg underdanigst, at 
de Instituter, der ikke ligge indenfor denne i Loven og Anord
ningerne fastsatte Grændselinie bør henregnes til private, siden 
de blot paa en middelbar Maade staae under Regjeringens 
nærmere Opsyn.

♦) Forfatteren inddeler her de private Instituter i Opdragelsesan
stalter (der have at sørge saavel for Børnenes intellektuelle, som
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Jeg skal derefter bestræbe mig for ... at meddele en 
Udsigt over den hele private Opdragelses nuværende 
Tilstand, og denne vil ... . tydeligst lægges for Dagen ved 
at kaste et Blik lilbage^til de ældre Tider, derpaa korteligen 
berøre dens første Oprindelse, forfølge dens Fremskridt og 
endelig betragte den saaledes, som den nu er.

Fra gammel Tid var Landets unge Sønners Opdragelse 
indskrænket enten til den videnskabelige Dannelse, der rped- 
deltes i de latinske Skoler, eller — naar Forældrene gav dem en 
anden Bestemmelse være sig til Handelen, Søfarten, eller en
hver anden Næringsvej, der var borgerlig — den, der fandt Sted 
i Byernes saa kaldte danske Skoler. Den mere formuende Bor
ger maatte altsaa, naar han ikke bestemte sit Valg for en af 
disse Dele, lønne en Mand af videnskabelig Dannelse til at 
give sine Sønner den fornødne Opdragelse. Den mindre for
muende havde vel Valget imellem de latinske og danske Sko
ler, men af Mangel paa Evner kunde han ikke gaae nogen 
Middelvej, naar han fandt, enten at den første, der var mere 
hensigtsmæssig, vilde med Tiden blive altfor bekostelig, eller 
at den sidste, der ofte var planløs, ikke vilde føre til det Maal, 
som hans faderlige Hjerte ønskede. — Pigebørnenes Skjebne 
var i en vis Henseende heldigere; Mangel paa Opdragelses
anstalter gjorde, at de Formuendes Døttre bleve i Almindelig
hed opdragne under den forsigtige Moders kjærlige Omhu; 
men uheldig paa den anden Side for de Uformuendes, da 
Mødrene, selv uden Dannelse, maatte betroe deres Døttre til 
de danske Skolers Omsorg.

Saaledes var Opdragelsens sande Forfatning her i Fædre
nelandet for Middelstandens Børn, indtil den i Aaret 1786 gik 
sin nærværende hensigtsmæssigere i Møde.

Den første Kilde til denne heldige Forandring var en 
Mængde fortræffelige Skrifters Læsning over Opdragelsen, og

for deres fysiske og moralske Uddannelse uden Bistand fra Forældre
nes Side) og Læreanstalter (for hvilke den intellektuelle Opdragelse 
er Hovedsagen, medens den moralske og fysiske er delt mellem For
ældre og Bestyrere); han giver derefter en udførlig Oversigt over de 
enkelte i Indberetningerne omtalte private Instituter; men alt hvad han 
i saa Henseende anfører, forbigaaes her, da det findes optaget i Kolle
gialtidenden for 1802 apf. Sted.
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den næste den almindelige Varme og Iver, hvormed ikke allene 
hele Selskaber, men endogsaa enkelte Mænd virkede til at 
fremme et Øjemed, der i Fremtiden lovede de meest velgjø- 
rende Følger. Af saadanne Selskaber dele Efterslægtens og 
Borgerdydens den Hæder, at de ved at anlægge de første pri
vate Instituter for Drenge, efter en ligesaa rigtig som nyttig 
Plan, tillige have viist de øvrige Instituter, der siden ere op
rettede i begge Rigerne, Vejen til det Maal, der burde opnaaes 
og tildeel lykkeligen er bleven opnaaet. Hvad Selskaber vir
kede med forenede Kræfter, det stræbte enkelte Mænd at ud
rette, dels med den ædleste Velvillie for Sagen og dels med 
deres Talenter og Indsigter; de Levendes Navne byder deres 
Beskedenhed at fortie, men en Ludvig af Reventlow, en Storm 
og en Riber vil stedse leve i alle Forældres Minde.

Aar efter andet blev for det første i Kjøbenhavn nye Insti
tuter indrettede for Drenge; ligesom Manglerne bleve bemær
kede i et, bleve de afhjulpne i et andet, og derved vandtes 
nye Fordele. Efter Aar 1790 blev Pigebørns Dannelse tillige 
en Gjenstand for den private Opdragelse. Oldingen Tode gav 
Vinket til disse Instituters Indretning. Et Institut opstaaer nu 
efter det andet; Vejen er banet, disses Antal voxer som hines.

Siden begyndte disse gavnlige Indretninger ogsaa i de 
andre Kjøbstæder i begge Rigerne; Antallet er vel ikke meget 
stort endnu i Sammenligning med Kjøbenhavn; men det er en 
mærkelig Omstændighed, at de fleste af disse først ere anlagte 
i de sidste 3 eller 4 Aar; thi dette viser, at det er blot Begyn
delsen, der er gjort; driftige og oplyste Mænd ville sammesteds 
i Fremtiden kappes om at efterligne Hovedstadens Exempel.

Hvis der skulde kunne tillægges et og andet af disse pri
vate Instituter for begge Kjøn nogen væsentlig Mangel, skulde 
det være, at Antallet af Eleverne er for stort, og at Underviis- 
ningsgrenene ere for mange i Forhold til deres Lærere; hvor 
der er faa af disse, vil hine neppe gjøre nogen betydelig 
Fremgang; desuden synes det, at hvis en Bestyrer ogsaa skulde 
være heldig nok til at faae 2 eller 3 duelige og oplyste Viden- 
skabsmænd til Medhjelpere, vil disse dog sjelden være istand 
til at kjende de flere Videnskaber saa nøje, at de baade med 
Grundighed og tillige med en egen Lethed kan meddele dem 
til de enkelte Lærlinge end sige til et stort Antal, Mængden
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af disse maa i dette Tilfælde blive overfladige, ligesom de ere 
selv, og Opdragelsens Øiemed forfejles. En anden Fejl er 
maaske den, at nogle saavel Opdragelses som Læreanstalter 
ikke ere omhyggelige nok for at vænne Børnene til en vis 
Nøjsomhed og Tarvelighed, Dyder, der værne saa sikkert om 
den Unges Flid og hans Sædelighed. I andre ere Vink til 
glimrende Pragt, Opmuntring til tomme Adspredelser ligesaa 
skadelige for Moraliteten. Overhovedet kunde det ønskes, at 
Elevernes moralske Dannelse ved den daglige Underviisning 
blev strængere paaseet af Bestyrerne. Hertil burde maaskee 
føjes en meget undskyldelig skjønt ikke saa aldeles roesværdig 
Følge af de private Instituters indbyrdes Kappen, som er den 
temmelig almindelige Lyst især i Hovedstaden til ved Examina 
paa den meest iøjenfaldende Maade at lægge Elevernes Frem
gang for Dagen.

Fordelene, der udspringe af de private Opdragelses An
stalter, ere derimod mange; for her kun at anføre enkelte, 
indføres -der en ædel Kappelyst imllem de flere Lycæer for at 
overgaae hinånden; et aldeles maadeligt Institut vil aldrig be- 
staae ved Siden af de fordeelagtigen bekjendte; naar Bestyre
rens Iver taber sig, naar Lærerne ikke anvende den fornødne 
Flid, vil det forsvinde og et andet rejse sig ved dets Fald; 
Forældre ere i den heldige Stilling at kunne vælge imellem 
flere, deels efter Instituternes Værd og deels efter egen For
mue. For Fædrelandet selv er det en Vinding, at dets Sønner 
nu ikke længer sendes til fremmede Lande for der at vænnes 
ved fremmede Hænder til et Lands Sæder, der ikke skal be
holde dem, og hvor de i Ungdommens Aar saa let indsuge 
Fordomme imod deres eget og Lyst til alt fremmed, ikke at 
tale om, at det er en ligesaa sand Velgjerning, al fremmede 
Hofmestre og Fran^oiser nu ikke længer forskrives af for- 
muende Forældre til at danne deres Børn. Haand i Haand 
med den offentlige Opdragelse kan den private, der erkjender 
hiins Overvægt, hvad den videnskabelige Dannelse angaaer, og 
hvis Mønster den følger i saa mange Henseender, stedse stræbe 
at opfylde deres fælleds Øjemed: del al danne duelige oplyste 
og retskafne Statsborgere. Hvad de private Opdragelsesanstal
ter har virket, hvad de virke og vil fremdeles virke, vil . . . 
kunne erfares af følgende Udsigt over Antallet paa samtlige
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private Instituter i Danmark og Norge tilligemed deres Lærere, 
Lærlinger osv.:

..............................................................................................’)
Saaledes findes der i Danmark og Norge 8 Opdragelses 

og 20 Læreanstalter for Drenge, 3 Opdragelses og 28 Lære
anstalter for Piger og 14 Læreanstalter for Ungdommen af 
begge Kjøn, tilsammen 73 private Anstalter for begge Rigers 
Ungdom. Disse besøges af 2224 Elever af begge Kjøn og 
bestyres af 201 Lærere og 53 Lærerinder **). Iblandt Eleverne, 
der nyde en mere og mindre udmærket god Opdragelse, reg
nes omtrent 600, der ikke kan henføres til Betalings Børn og 
næsten alle skylde det Kgl. Huses Naade og Kjøbenhavns Ind- 
vaaneres Gavmildhed deres heldige Dannelse.

For 16 Aar siden var der faa eller ingen private Lære- og 
Opdragelses Anstalter og 16 Aar efter tælles der flere Tusinde 
paa eengang af Landets Børn i nogle og 70 af disse private 
Instituter, der forberedes hver i sin Kreds og i sit Fag at virke 
til Fædrelandets Nytte, ikke at regne, hvorledes disse nedlægge 
Spiren til en endnu større for tilkommende Slægter.

Jeg tillader mig nu endelig under den 3die Hovedpunkt 
underdanigst at fremsætte Grundsætningerne hvorefter, 
og Midlerne hvorved de private Lære- og Opdragel
ses Anstalter kunde faae en større og mere udvidet 
Virkekreds med Regjeringens viise Understøttelse.

Da de private Lære- og Opdragelses Anstalter som forhen 
anmærket ikke ere nogen Gjenstand enten for Landets alminde
lige Lovgivning eller for nogen særdeles; da de tillige ved at 
vende dennes Opmærksomhed til sig, efter deres Natur maatte 
ophøre at være, hvad de ere; da Hans Majestæts Viisdom frem-

*) See Kollegialtidenden 1. c. Det sammesteds meddelte Hovedresultat 
anføres dog ogsaa her.

♦♦) 1 Norge fandtes der i det Hele kun 9 private Læreanstalter for begge 
Kjøn, besøgte af 129 Elever, der undervistes af 9 Lærere; Resten 
falder saaledes paa Danmark. — De her meddelte Data sammenholdte 
med de udførligere Oplysninger i Kollegialtidenden stille den ovenfor 
fremsatte Formening om, at Elevtallet var for stort, Antallet af Lærere 
derimod for ringe, i et besynderligt Lys, naar man tænker paa vore 
nuværende Forhold.
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deles tillader, at de maae ligge udenfor al Lovbestemmelse for 
ifølge Hans Landsfaderlige Hensigter at udbrede nyttig Oplys
ning mellem hans Undersaatter og derved at forøge Antallet 
af de duelige og retskafne Borgere i Staten, blive Belønninger 
og Opmuntringer at ansee som de eneste Midler, hvorved Hs. 
Majestæts Øjemed til at udbrede de private Lære- og Opdra
gelses Anstalters Virkekreds kan opnaaes.

Iblandt de flere Maader, hvorpaa Hs. Majestæts Tilfreds
hed kunde yttre sig i denne Henseende synes følgende efter 
min allerunderdanigste Formening at være Hans Viisdom de 
værdigste:

1. Naar et forenet Selskab havde stiftet en større eller 
mindre Opdragelses eller Læreanstalt, der i 10 eller flere Aar 
ved en hensigtsmæssig Indretning havde bidraget til at danne 
et vist Antal af duelige oplyste og retskafne Borgere, maatte 
samme allernaadigst tiikjendegives Hans Majestæts Velbehag og 
Tilfredshed igjennem det Kgl. Danske Cancellie.

2. Hvis en Bestyrer af et lignende Institut, foruden at 
være Hans Majestæts Embedsmand og troligen at opfylde sit 
Kalds Pligter, skulde have bidraget til samme Øjemed, maatte 
ham tilkjendes efter lige saa lang Tids Forløb, hvis han havde 
et fordeelagtigt Embede, da Indkomstens Forøgelse ikke var 
hans Ønske, Guld Medaillen »for ædel Daad», Ringen pro 
meritis eller en vis Rang.

3. Alt det samme, Rangen undtagen, maatte ogsaa gjelde 
om Bestyrerinder.

4. Det samme maatte ogsaa være Tilfældet, hvis en pri
vat Mand af Fortjenester og Formue, der nød offentlig Agtelse, 
skulde have udmærket sig paa en lignende Maade.

5. Hvis en Bestyrer, der havde et mindre fordeelagtigt 
kongeligt Embede eller var lidet formuende, skulde have op
rettet et lignende Institut og udvirket det samme efter en lige 
lang Tids Forløb, maatte ham allernaadigst forundes Adgang 
til et efter hans Stilling i Staten fordeelagtigere Embede.

6. Det samme maatte gjelde i Henseende til en og anden 
Bestyrer, der som privat Mand efter 15 eller flere Aars Forløb 
maatte attraae at forlade sit nærværende virksomme og daad- 
fulde Liv for i Hans Majestæts Tjeneste at erholde en mindre
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anstrengende Post f. E. Oppebørsels eller andre Regnskabs 
Betjeninger.

7. Uformuende og evneløse Bestyrerinder af lignende In
stituter maatte i en tiltagende Alder værdiges Hs. Majestæts 
Omsorg og understøttes med en aarlig Pension eller paa anden 
velgjørende Maade.

8. Endelig Lærere, der havde udmærket sig ved Børne
opdragelsen; og hvem Bestyrerne ofte skyldte deres Instituters 
Berømmelse, maatte, hvis de kunde tilveiebringe paalidelige 
Attester om deres anvendte Flid, og de tillige havde den for
nødne Duelighed fortrinligen komme i Betragtning til passende 
Befordring for denne i en yngre Alder udviste Virksomhed, 
dog først efter 6 Aars Forløb.

Alle de enkelte Poster ere mange Modifikationer under
kastede; disse maatte med strængeste Hensyn paa virkelige 
Fortjenester nærmere bestemmes efter hans Majestæts Viisdom, 
der sigter til et saa gavnligt Øjemeds Fremme.»

★ ★¥
Efterat Kancelliet havde modtaget Berners Indberetning, 

forelagde det i en summarisk Beretning Sagen for Kongen eller 
vel rettere for Kronprindsen, som den Ilte Juni 1802 udtalte 
sin særdeles Tilfredshed med de kjendelige Fremskridt, de 
private Skoleanstalter i begge Riger havde gjort til at befordre 
gavnlig Underviisning og danne nyttige Borgere. Kancelliet fik 
derhos Ordre til at tilkjendegive Instituternes Forstandere, »som 
saa fordeelagtigen have udmærket sig, Vort Allerhøieste Bifald.»
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Smaastykker.

1.
Et Brev fra Mogens'Skeel til Grev Conrad Reventlow.

Meddelt af C hr. Bruun.

Etatsraad Mogens Christensen Skeel ledsagede Prinds Georg (Jørgen) til 
England 1683, da han blev formælet med Prindsesse Anna. Brevet inde
holder en Skildring af det Indtryk, Skeel havde modtaget af det engelske 

Hof under sit Ophold der.

Monseigneur,
I’ay toujours tellement devant les yeux les obligations que 

je vous ay, qu’il m’est impossible de laisser passer toutes les 
postes sans vous donner quelque marque de ma gratitude; 
Et bien que je m’apperçoive assez que toutes ces marques ne 
peuvent consister qu’en paroles destituées d’effets, je ne puis 
pourtant point me refuser cette satisfaction, et de vous envoyer 
de mes lettres toutes inutiles qu’elles vous soient. Je laisse 
aux Ministres qui sont dans ces lieux, de vous informer des 
particularitez des affaires, et me contente de vous apprendre, 
Monseigneur, que nous nous accoutumons peu a peu a 
l’air Anglois et que nous y sommes moins embarassez que du 
commencement—soit qu’effectivement nous soyons devenus plus 
habiles, soit que la coutume de mal faire nous empeche de 
remarquer nos fautes. Monsieur le Prince est le plus con
tent du monde de son marriage; aussy a-t-il sujet de l’etre, 
la Princesse ayant d’assez belles qualitez pour se faire aimer. 
Sa beauté n’est pas grande, mais son air est fort agréable, 
elle est bien faite, et de plus elle est jeune et le proverbe dit 
que le Diable etoit beau lorsqu’il etoit jeune, Raillerie a part, 
c’est une fort aimable Princesse qui sait bien vieuure, et qui 
a des maniérés extrêmement engageantes. Comme il ne seroit
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point juste que Mr le Prince fut le seul Danois qui trouuat 
son compte en Angleterre, nous autres de sa suite nous diuer- 
tissons le mieux que nous pouuons a entretenir quelques filles 
d’honneur de M® la Princesse, Mais la commodité de les voir 
ne correspond point au désir que nous en avons, car ces filles 
sont gardées comme de Religieuses; il est defiendu a toute 
sorte d’homme de leur rendre la visite, et il faut se contenter 
de leur dire quelque discours tout haut en presence de 50 
personnes. On m’a toujours parlé de l’Angleterre, comme de 
la résidence de la galanterie, mais je le trouve le plus sec 
du monde en cette matière et nos femmes n’auront ancun sujet 
de se plaindre de notre infidélité. Mr. Gerstorf et moy en 
enrageons fort souuent, et ce nous est une espece de soulage
ment que d’enrager de concert. Si je ne fais rien pour l’argent 
que le Roy me donne, je ne m’en rejouis pas trop aussy, et 
je puis dire que je le mérité assez par ma souffrence. Je 
souhaitterois de tout mon coeur de pouuoir etre utile a S. M., 
cela me sufiiroit pour me faire bien passer mon tems, quand 
je n’aurois point d’autre occupation, car a Vous dire la vérité, 
j’ay honte d’etre nourri pour ne rien faire que dormir, manger 
et m’ennuyer. Mais affin que Vous n’ayez pas trop méchante 
opinion de l’Angleterre, et que je n’aye pas a me reprocher 
d’etre injuste, je vous diray, Monseigneur, que parmy les 
Anglois froids et indifferens pour les etrangers, il y a uns qui 
se distinguent par leur civilité, et par leur maniérés obligentes. 
Sans donner rien a la Royauté on peut mettre le Roy a la 
tête des honetes gens de sa cour. Rien n’est plus honete, 
rien n’est meilleur que ce prince, et il y a peu de personnes 
icy, auec lesquels on puisse plus facilement s’entretenir et 
parler familiairement qu’auec S. M. même. C’est une chose 
admirable que de voir revenir tous les jours a la cour des 
gens de qualité, qui s’en sont éloignez eux meme ou qui en 
ont été bannis par le Roy, dans le tems que son party n’etoit 
pas le plus fort. Présentement qu’il a le dessus, et qu’il est 
en état de se vanger, il ne fait que pardonner, et reçoit tous 
ces gens d’un air riant et qui ne témoigné aucun déplaisir de 
leur conduite passée. Je ferois tort a Mr. le Duc, si je ne 
luy donnois le premier rang aprez le Roy son frere en ciuilité, 
de meme qu’il l’occupe par sa naissence, c’est un prince de
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beaucoup d’application, et qui n’en est pas détourné par les 
plaisirs comme le Roy—Aussy croy-je que son conseil et sa 
vigueur sont l’appuy des affaires de S. M. Dont je pourray 
vous entretenir un jour a mon retour. Vous admirerez sans 
doute la conduite de ce prince, quand vous scaurez l’adresse 
dont il a sceu prévenir beaucoup d’orages qui l’ont menacé. 
Mais je ne songe pas que je commence sur une deuxieme 
feuille, et que dans la disposition ou je me troue, je pour- 
rois la remplir comme la première, sans faire reflexion sur 
l’incommodité que Vous en reçeuueriez. le ne vous prieray 
donque que d’une chose auant que de finir, c’est d’etre per
suadé du respect dont je suis

Monseigneur 
de Vinsor ce 17me d’Aout 1683.

votre très humble et 
très obbeissant seruiteur 

M. Scheel 
Conseiller d’État.

üdskrift : A Monseigneur
Monseigneur le Comte de Reuentlau 

en Cour.
Reventlow bar skrevet folgende Bemærkning paa Brevet: 

Puisqu’il s’ennuye, il sera bientost rappellé.
Originalen i Geh. Arkivet, Danske Kongers Historié Nr. 174.
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Rigsraad Eske Broeks Dagbøger
for

1604, 1609, 1619 og 1622.

Meddelte af Overauditør L. Moltke.

(Fortsættelse.)

1619.

[Nicolai Helvaderi Almanak. Den 26de og 27de April var 
E. B. til Herredag i Odense og fra 24de Maj til 8de Juni til Herre
dag i Slagelse. Den 1ste Juli drog han til Sønderjylland som 
Kommissær i den svabstedske Trætte, der først blev afgjort d. 
3die September, hvorefter han var til Herredag i Kolding fra 
13de til 17de s. M. Den 25de s. M. kom han hjem til Dron
ningborg efter næsten tre Maaneders Fraværelse. — Den 22de 
Januar døde Eske Bille Jørgensen, efter hvem han arvede Elling, 
Ørtofte og Valden. E. B.s Søn Lauge omtales endnu i Marts, 
men Dagbogen indeholder intet om hans Afrejse til Udlandet og 
senere indtrufne Død.]

Hiclp gud allermechtigste til it gol, glederligt och løck- 
saligt nyet aar altid och euinderlig. Amen.

Eske Brock e. handt.
[Januar.]

Den 19 kom Jesper Lauresen1) hiem fra Kieller omslag 
och flyde mig 2 breffuc, huer pa fem thusinde daller hoffuid-

’) Jesper Lauridssen forekommer oftere i Dbgrne for 1619 og 1622. E. B. 
betroede ham Pengesager og Indkjøb, og han maa have været Lens
mandens Foged eller Skriver. Han er formodi, den samme Mand, der 
i 1630blev Raadmand og 1638 Borgemester i Randers f 1655 (Stadfeldt, 
Randers, 121, 130, 162).
Danske Samlinger, 2den Række. III. 13



194

stol och 6 pro cento, som handt til dett omslag indløste, aff 
huis penge ieg hanom leffuerit och der opbar, som ieg vor 
Borthrom Pa wisk1) skyldig; noch hertog Hanßens9) omslags 
skriffs quitans pa vjc rixdaller, itt ars rentte aff xm daller; 
noch stadtholderens8) quitans pa 330 dalr., itt ars rentte aff 
vjm daller, ieg hanom skyldig er; noch leffuerit mig vdj rede 
penge, som ieg anamitt, itt hundrede fyrresindtztiuffue. ringer j 
daller, in specie. Huadt vidre indtegt eller vdgifft,. dett forkla
rer hans regenskaff. E. B. handt.

Noch same tidt anamit aff hanom x rixdaller in specie. 
Den 21 drog ieg til Viborg.
Den 23 bekom ieg Mogens Jensen[s] skriffuelße, dett 

gud allermechtigst vedt døden haffde borttkalditt s. Eske Byide 
om Fredag afften imellom 4 och 5. Gud giffue hanom den 
euig giede.

Den 25 drog Knudt Gyldenstiern Ax. och Knudt Gylden
stiern Prebess.4) och ieg til Mariager; disligst Øllegrdt 
Huidfeldt5) och Soffie Lindeno6) och Chresten Hyøg7). Kom 
siden Anne Krabbe och Otte Kruße6) didt.

’) Det synes efter Genealogierne at have været Bartram Povisch til Dobbers
dorff og Ascheberg * Magdalena Rantzau, en Søn af Bartram P. og 
Ide Blome.

*) Hertug Jolran den Yngre af Sønderborg f. 1545 + 1622. Om Formen 
Hansens se Engelstofts hist. Kal. I. 87.

3) Gert Rantzau f. 1558 f 1627, Statholder i Slesvig og Holsten, Feltmar
skal (Hofm. Ad. 1. 116—18). Han nævnes ogsaa i Dbgrne 1612 og 1622. 
Blandt mange Godser ejede han Giessingholm (Løvenholm; se om 
Kjøbet af denne Gaard Dbg. 1604 Anm. til 9/n), der laa mellem E. B.s 
Gaarde GI. Estrup og Nielstrupgrd. Denne Dbg. 8/s og 1622 %. E. B.s 
Gjeldsbrev til ham omtales 1619 28/is.

*) Knud Gyldenstjerne Axelsen se 1609 Anm. til 9/s. Knud Gyldenstjerne 
Prebenssøn til Vosborg og Skousbo, en Søn af Preben G. og Mette Har
denberg, var gift med Krestense Juel, som tidligere havde havt Kjeld 
Juel og Kjeld Krabbe. Ved. Simonsen, Jørgen Brahe S. 74, 132. — Om 
en tredie samtidig Gyldenstjerne af samme Navn, Henriks Søn, se Dbg. 
f. 1609 Anm. til 9/s.

ö) Øllegaard Hvitfeld, en Datter af Arild Hvitfcids Broder Jakob og Elisabet 
Friis, * Knud Gyldenstjerne Axelsen.

°) Sofie Lindenov * 1) Knud Henriksen Gyldenstjerne f 1627, 2) Henrik 
Bantzau til Schöneweide.
Maaske Kresten Høg Jørgensen * Anne Skram (Hofm. Ad. I. 57, Tab.).

b) Otte Kruse, en Søn af Mogens Kruse til Balle og AnneLunov. Han var 
gift med 1) Magdalene Krabbe (se 1609 Anm. til 8/e) og 2) Sofie Staver
skov. R. R. Envold Kruse havde dog ogsaa en Søn af Navn Otte.
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Den 26 drog Chresten och Otte bordtt.
Den 26 afTerdigitt Søffren boddreng fra Mariager offuer til 

Lyßebett Gyldenstiern1) medt skriffuilße fra Knudt Ax., Knudt 
Prebens søn och mig om s. Eske Byldis døderlig adgang, och 
skulle hinder opsøge, huor hun var att finde. Och aff mine 
penge fich hanom x rixdaller til tere penge.

Den 27 drog ieg til Droningborg och de andre bordt; 
dog før vj drog der fra, bied hans s. lig indbori tt j kongl. maytt. 
kamer.

Den 29 leffueritt Jesper Lauresen mig 182 rixdaller, 
som handt bekom ad Morten Vexling2), som var for Veme- 
todl øxen.

Same dag aderdigit Pouel schriduer3) til landtzting och 
fich hanom 3 rixdaller til bredue penge. Disligst leduerit 
Jesper Lauresen til vrter och andet at kiødue otte s. daller.

£. B. handt. 
[Februar.]

Den 2 kom min fysker medt nytthen laxe, handt medt 
voden hadde dragilt. De xiiij laxe anamitt Niels slotzfysker 
att spege for mig; de 5 bledue førdt til s. Eskis begraduelße 
at kogis.

Den 3 aderdigit Henrich karlen oduer til Siellandt til 
Syuordt Beck4) och andre och til fogden pa Elling edter Knudt

1) Oluf Rosensparres Hustru, Lisbet Gyldenstjerne, var en Datter af Henrik 
G. til Aagaard og dennes første Hustru Lisbet Brahe og saaledes en 
Halvsøster til den foromtalte Knud G. Henriksen og den nedennævnte 
Pernille og Jytte Gyldenstjerne.

’) Morten Vexling forekommer ogsaa i Dbgrne for 1608 og 13 og synes at 
have været Handelsmand i Kjøbenhavn. E. B. I. 69 (hvor Ved. Sim. 
læser »Morthen(s) Wexlingsbrelf (o: Vexel) pa 700 Daller« isledetfor 
• Morthen Wexlings breffpa» o. s. v.), II. 18, 31. I Dbg. 1619 28/i<z nævnes 
en Jørgen Vexling.

8) Poul Skriver forekommer ogsaa i Dbg. 1622.
4) Sivard Beck til Førslev f. 18. Oktobr. 1566 t Jan. 1623 * Lisbet Bilde.

N. hist. Tidsskr. IV. 306. Hofm. Ad. III. 323 Tab 2. Skrivelsen angik 
neppe Arvesagen (Lisbet Bilde stod kun i et meget fjernt Slægtskabs
forhold til afd. Eske Bille), men Embedssager; thi i Februar erholdt E. 
B. Kongens Brev om at modtage Mariager Klosterlen efter Eske Bille. 
Strax efter blev Lenet dog overdraget Lensmanden paa Ørum i Thy, 
Mogens Kaas, som tiltraadle det d. 1ste Maj 1619 og havde det til 1632. 
da han blev Lensmand paa Nyborg. Jydske Saml. II., 4de H. under 
Hemmesirup. E. B. 1. 115. Den smds. IL 87—88 fremsatte Gisning 

13*
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Gyldenstierns skriffuelfie pa alle voris bekostning. Leflfuerit 
hanom xv slette dalir. til forteringh.

Den 3 drog ieg aff til salig Eske Byldis ligs nedersettelfie 
til Mariager. Och same afften kom Knudt Gyldenstiern, Axel 
och Prebens søner, disligst Øllegrdt Huidtfeldt och Soffie Lynde- 
noff didt.

Den 6bleff hans lignederset j Mariagers kyrcke1), och vor 
der en smuck forsamling, och thalde her Jørgen Lunge2) offuer 
graffuen, och.de 2 Gyldenstiern och ieg vedtog arff och gieldt, 
och de andre arffuinger, effter de iche vore tilstede, vden 
thuilff erklerit de dem bylligen, som vedt graffuen da bleff til- 
kiendegiffuit8).

om, at E. B. skulde have værft i Halmstad i de sidste Dage af Febr 
og Begyndelsen af Marts 1619, viser sig ved denne Dbg. ikke at holde 
Stik.

’) Den 23de Januar 1619 var en Lørdag, og Eske Bille er altsaa død den 
22de s. M. Se denne Dbg. 23/i. Den da gjeldende Lov om adelige Be
gravelser var Becessen af 1615 § 29, hvorefter Begravelsen skulde finde 
Sted »i det seneste fjorten Dage« efter Dødsfaldet; men Bestemmelsen 
var af ældre Oprindelse og blev senere forandret til 3 Uger. E. B. I. 
125. IL 93. Recessen af 1643, 2—8—6. Eske Billes Hustrus Lig var 
bleven nedsat i Halmstad Kirke. E. B. 1. 99.

’) Jørgen Lunge til Odden, Rigsmarsk f 16 August 1619 * Sofie Brahe. 
E. B. IL 95, 100. Dbg. 1619 ie/a. Slange d. Schl. I. 514, 539, 543. II. 
131. Kr. 4. Br. 1. 44, 46, 295. Trap Danm. Sp. D. II. 41.

8) Eske Bille og Helvig Gjøe havde havt 3 Sønner og 4 Døttre, men de 
vare alle døde som Børn førend Forældrene. Hofm. Ad. 111. 323 Tab I.

I. Helvig Gjøe døde 1612 (E. B. I. 99), og det følgende Aar blev
der skiftet efter hende, saaledes at Eske Bille skulde betale al hen
des Gjeld og have Bollerup Gaard og Gods i Skaane og alt Løsøre 
til Ejendom, samt beholde Asdal Gaard og Gods paa Livstid, hvilken 
sidste Herregaard efter hans Død igjen skulde tilfalde Falk Gjøe, 
Helvigs Broder (E. B. II. 20—21). Maaske det dog kun har været
et foreløbigt Skifte og at først efter Eske Billes Død det endelige 
Skifte fandt Sted; thi denne Dbg. viser, at Asdal efter Eske Bille 
kom til Sofie Ulfstand.

II. Hvad Eske Billes Arvinger ang., da vare saavel hans Brødre, af 
hvilke ingen efterlod Børn, som
a. hans Faders Brødre og deres Børn alle’ døde førend ham, og 

kun en af de sidstnævnte, Eske Bille Pedersen til Svanholm, 
havde efterladt en Søn Peder B. Hofm. Ad. III. 323 Tab. I. — 
Eske Bille havde havt tre Fastre, nemlig: 1) Anne * Jens Brahe, 
2) Hilleborg * Ejler Krause, og 3) Margrete * Lave Brock. Af Anne 
Billes Descendenter omtaler Dbgn. kun ved denne Lejlighed maa- 
ske hendes Sønnesøn Otte Brahe til Kragholm. Hofm. Ad. III.
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Den 9 korne mine fysker medt voden medt 21 ferske laxe, 
der aff . . til Latz Hu[?]dz att spege.

I. Tab. Derimod forekomme Hilleborgs Børn (se nedenfor S. 
201, Anm. 3), ikke at tale om Margrete Billes eneste Søn Eske 
Brock.

b. Blandt de Arvinger, hvis Ret var grundet paa Slægtskab til Eske 
Billes Moder, Margrete Brock, møder man atter Eske Brock, hendes 
Helbroder Lauge Brocks eneste Søn, der saaledes \ai arveberettiget 
baade som Arveladerens Fastersøn og Mostersøn, og saavel for 
ham, som Margrete Brocks 4 Haivsødskende, der .alle døde førend 
Eske Bille, henvises til Stamtavlen i E. B. II. 89 jfr. 88, idet vi, 
navnlig efter GI. kgl. Saml. 774 fol., anføre deres Børn, da de komme 
i Betragtning i det her omhandlede Spørgsmaal:
1. Henrik Gyldenstjerne til Aagaard f. 1540 f 1592 * 1) Lisbet 

Brahe t omtr. 1566, 2) Mette Rud f 1596. Af første Ægteskab 
havde han 1) Lisbet G. * Oluf Rosensparre, og af det andet 2) 
Knud G. til Aagaard * Sofie Lindenov, 3) Pernille ♦ 
Jacob Rosenkrantz, og 4) Jytte * 1) Kristoffer v. Grøben, 2) 
Knud (Ejler?) Urne.

2. Karen Gyldenstjerne f 1596 * Axel Gyldenstjerne til Lyngby- 
gaard f før 1608 (han var af en anden Gren af Slægten, idet 
hans Tipoldefader og hendes Tip-Tipoldefader vare Brødre). De 
havde kun et Barn, Knud Gyldenstjerne til Thim * Ølle* 
gaard Hvitfeld.

3. Anne Gyldenstjerne f 1595 * R. R. Korfits Viffert til Næs f 1592. 
Deres eneste Barn Krestense Viffert t 1604 * 1) Henrik Bille, 
en Farbrodersøn af Eske Bille, men det eneste Barn af dette 
Ægteskab døde tidlig, 2) Brejde Rantzau, med hvem hun havde 
Sønnen Frantz.

4. Preben Gyldenstjerne f 1616 * 1) 1580 Berette Rosensparre, 2) 
1588 Mette Hardenberg f 1629. Han havde af første Ægteskab 
1. Jvtte * 1) Peder Juel til Hesselmed, 2) Kristian Grubbe til 
Lystrup, og af andet Ægteskab 2. K n u d G. til V o s b o r g og Skousbo 
* Krestense Juel, 3. Ejler til Bistrup * Sofie Bernekov, 4. Hen
rik til Svanholm * Lisbet Podebusk, Sofie Ulfstands Datter, 5. 
Birgitte * 1619 Axel Urne til Rygaard, og 6. Anne * 1615 Jør
gen Stensen Brahe.

Naar man holder sig alene til Eske Billes Slægtninge (de i denne Dbg. 
som Arvinger ved Skiftet forekommende Personers Navne staa ovenfor 
med fremhævet Tryk), og under Forudsætning af, at Arvingerne maa 
søges i 2den Sidelinies Descendents, vilde efter Jydske Lov de Personer 
af denne Linie, der stode i nærmeste Grad til Arveladeren, være Ar
vinger, med Udelukkelse af Personer i fjernere Slægtskabsgrad, altsaa i 
nærværende Tilfælde Farbroders og Fasters Børn og Morbroders og Mo
sters Børn. Alle disse Arvinger skulde arve efter Hoveder som Sød- 
skende, saaledes at Mand tog dobbelt Lod mod Kvinde, og derefter vilde 
der tilkomme E. B. paa Grund af hans dobbelte Slægtskab til Eske Bille 
tvende Mandslodder.
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Var her itt bodt fra Ellinge och drog den vey offuer 
vedt Heines, och fich ieg hanom therre penge iij rixdaller, elfter 
handt haffde brelfue til enpardt s. Eske Byldis arffuinger, som 
den 6 Martij skulle møde j Viborg.

Kiøffte Mas Hiulff mig j gro folie och j fux aff for Ixij 
slette daller. De penge gaff ieg Laffue Brock1) hos hanom 
att aname.

Derimod kunne vi ikke forklare, hvorledes Otte Brahe, hvad enten 
det er Otte Brahe til Krageholm, Eske Billes Fasters Sønnesøn, eller 
Otte Brahe til Næsbyholm, der havde været gift med Eske Billes Fasters 
Sønnedatter, kunne, som Dagbogen viser, tage Arv i dette Skifte.

Nær ved Skiftets Slutning fremtræder i Dbgn. endnu en Arving, So
fie Ulfstand, der som sin Lod erholder Herregaardene Asdal og 
Skedal. Nedenstaaende Stamtavle viser hendes Slægtskab til Eske Bille 
og Helvig Gjøe:

Lave Brock
* Kirstine Høg.

Niels Brock 
♦Jytte Podebusk 

+ 1573.
1

Ide Brock
* Trud Ulfstand.

1
Niels Ulfstand Ide Ulfstand m. Fl.

Margrete Brock ♦ Margrete Skave. * Falk Gjøe.
♦ Jørgen Bille. 1 1

1 Sofie Ulfstand Falk Falksen
Eske Bille ♦Klaus Podebusk Gjøe m. Fl.

* Helvig Gjøe. f 1616. * Karen Krabbe.

Helvig Gjøe Falk Falksen
* Eske Bille. Gjøe den Yngre

* Helvig Brahe.

Men det indsees ikke, hvorledes hun som hørende til tredie Side
linies Descendents kunde blive Arving, og det var maaske kun ældre 
Arvefordringer, som ved tidligere Skifter ikke vare bragte til Endelighed, 
som hun nu gjorde gjeldende.

*) Lave Brock, E. B.s eneste Søn, f. paa Dronningborg 1597. E. B. I. 28 
—29. 1 Dbg. 1608 nævnes en Søren Skolemester, der synes at have 
været Laves Hovmester. Smds. S. 52, 73. Den 20de Marts 1613 kom 
Rasmus Jensen til Dronningborg som hans Præceptor, men fik allerede 
d. 26de Juni s. A. Afsked. E. B. II. 21, 32. Man kan formode, at Lave 
B studerede i Kjøbenhavn og alt tidligere havde været i Udlandet, før
end han i 1619 foretog den Rejse, paa hvilken han samme Aar døde i 
Paris. (Smds. II. 33, 90. I. 116—17). Men iøvrigt kjender man intet 
nærmere til den unge Mands Liv og Karakter. Inden Lave B., der ikke 
nævnes i Dbgn. for 1619 efter den 5te Marts, drog ud af Landet, havde
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Den 16 drog Laffue Brock her fra pa veyen til salig Syflel 
Podebuskis1) ligs nedersettelBe j HorBens.

[Marts.]
Den 5 leffuerit Axel skriffuer vdj 4 /3 stacker 143 slette

han afleveret en af ham underskreven Fortegnelse over sit Løsøre, og 
den Ilte August 1622 indgav hans Fader denne Registrering til Kon
gens Kantsler, hvorefter Holger Rosenkrantz til Ros«, bh olm den 16de 
Oktober næstefter ifølge Kgl. Befaling erholdt alt Lave Brocks Løsøre ud« 
leveret med Undtagelse af 5 Hopper og nogle Føl, der, skjøndt flere af 
Dyrene vare i hel daarlig Stand, den 19de s. M. bleve afsendte til Havre- 
ballegaard. Medens den Omstændighed, at E. B. døde i Udlandet, kan 
have bidraget til at forhindre en hurtig Slutning af hans Bo, er det dog 
rimeligst, at Grunden til, at der endnu omtrent tre Aar efter hans Død 
var Tale om hans Efterladenskaber, navnlig maa søges deri, at han 
havde stiftet Gjeld og indgaaet Forløfter. Da det nemlig først var 
Forordn, af 1ste Juli 1619, der fastsatte det fyldte 25de Aar som Fuld
myndighedsalder istedetfor det 18de Aar, havde Lave B. saavel kunnet 
optage Laan som endog indgaa Forløfte med bindende Kraft, og saa 
ung han var, havde han ikke undgaaet at inddrages i de dengang saa 
hyppige Forløfter, som man ser af et i GI. Estrup Arkiv fundet Gjelds- 
brev paa 5000 Specier fra Kristoffer Rosenkrantz, for hvilket Lave B. 
med flere var Forlover. E. B. 1. 117, jfr. Dbg. f. 1622 fl. St. — Se 
om Lave B.s Kiste og Begravelsessted E. B. I. 127—28. Brasch, Vemmet. 
Hist. 151—52.

Efter Dagbogen for 1619 kunde det synes naturligst at antage, at E. B. ikke 
endnu i det nævnte Aar har modtaget Efterretning om Sønnens Død; 
tbi der findes i denne Dagbog intet Spor af, at han er bleven ramt af 
denne Sorg, og om Faderen ikke vilde mærke sin Dagbog mfed en lige
frem Beretning om Sønnens Død, maatte man dog, saafremt ban havde 
havt Kundskab om denne Tilskikkelse, vente at kunne skimte det 
gjennem en eller anden af Optegnelserne i denne Dagbog, hvori intet 
Blad mangler og som er ført lige til Aarets sidste Dag. Vel har E. B. 

i en hel Maaned, fra d. 4de August til 3die September, intet indført i 
Dagbogen, og man savner i denne efter Aarets Udgang den Tak til For
synet for, at det i det forgangne Aar havde beskjærmet ham og hans 
Familie, hvormed Dbgne for 1608 (E. B. I. 75) 1609, 1612 (smds. S. 
105—6) og 1613 (smds. II. 46) sluttes; men Pauser af næsten samme 
Længde træffes oftere i Dbgne, og Takkebønnen findes heller ikke i dem 
for 1604 og 1622, og selv afset herfra, synes det utilstedeligt at lægge 
Betydning i en saadan Udeladelse. Endnu maa bemærkes, at Ved. Sim. 
kun nævner Hofm. Fund. II. 342 som Hjemmel for, at 1619 er Lave 
Brocks Dødsaar, og det nævnes ikke i Ligtalerne over hans Forældre. 
Dog hedder det i »Hallåndska Herregårdar« 1ste Hefte under Wallen, at 
Lave B. er død i »Sommeren 1619«, og vigtige Begivenheder i Familien 
findes oftere forbigaaede med Taushed i Dagbøgerne.

x) Sidsel Podebusk, en Datter af Maurits Podebusk til Kjørup og Magdalene 
Sehested * Otte Kristoffer Rosenkrantz til Boller.
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daller, som vare bode aff de gode och vnde. Same dag sende 
handt mig igen medt Jesper lxviij rixdaller 1 r.; for resten 
skal handt igen betalle.

Same dag kom Laffue Brock hiem fra Fyen.
Den 6 drog ieg til Viborg vdj dett mode ejfter s. Eske 

Byide, och møtte der ingen aff arffuingerne vden de 3 Knudt 
Gyldenstiern och ieg. Och skreff vj da arffuinger de andre til 
att møde j Mariager den 3 Aprilis.

Den 7 haffde dem til giest.
Den 8 drog ieg hiem till Droningborg och betaide vin och 

huis der bleff fortterit.
Den 22 Martij drog ieg til Estrup.
Den 23 drog ieg til Østeralling om de stolle stade och 

siden om afftenen till Høffringholm.
Den 24 fortingit medt Poul och Niels graffuer att røde 

for mig i Skoffkier effter voris contragtt. Siden kom Falck 
Løcke1) och Falck Gyø2) til mig, och effter moltidt droge 
de bortt och ieg til Droningborgh.

Den 26 var altt kornet aff Thorup lade opmoldt, och be
rette Hans ladefogit, der aff j aar var komen rug thre hundrede 
och halffemtinde thønder och tho skepper, byug tho hundrede 
thønder ringer atten skepper, a.3) nysindtztiuffue och syuff t. 
sex skepper.

Bleff der nu j vinter stalditt 124 øxen, der aff beholdt 
Søffren Andersen j Veyle 110 øxen; den ene bleff slagtitt, 
och kiødt hidtt til slothet, och bleff der skiodtt xiij øxen, som 
der indnu er. Noch bekom handt pa Biellerup ladegdt. —.

*) Falk Lykke til Skovgaard f 1650, en Søn af den yngre Erik Lykke og 
Margrete Gjøe, en Faster til Eske Billes Hustru, og gift med Kirsten 
Frandsdatter Rantzau. Ved Sim. Jørgen Brahe S. 95 jfr. 83, 93. Dbg. 
f. 1609 Anm. til a,/4.

*) Falk Gjøe, Eske Billes Svoger og Falk Lykkes Sødskendebam. Han blev 
i 1622 gift med Helvig Brahe, en Datter af Sten Brahe og Kirsten Holk. 
Dbg. 1622 M/io. Dbg. 1604 Anm. til ®/6.

8) D. e. (efter Hr. Translatør A. Larsens Oplysning) Havre. Efter a’et staar 
et Forkortelsestegn, der ser ud som et x, og dette har forledet Vede) 
Simonsen til at læse: ax, hvilket Ord ban da mener kunde betyde »Korn 
i Almindelighed« eller snarere »Aske« (E. B. II. 82). — Dagbogen for 
1613 7ø (E. B. 11. 37) har Ax for Ask o: Tønde.
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[April.]
Den 4 drog ieg til Managers kloster att skiffte eftter s. 

Eske Byide, och same dag møtte der Jørgen Brha1), Otte 
Brha*), Anne Kraufie, Hylleborg och Soffie Kraufie3), Perlille 
Gyldenstiern pa sin broders Knudt, pa sin søster Jøttes och 
sin egen vegne4), och anamit Anne Kraufie hindis broders 
Eskis pardt, och huis som skifft bleff och ellers forhandlit, for
klarer den vnderskreffuene Optegnelse.

En gro hest, kaltis Skeck, faldt mig til; den kiøffte Jørgen 
Brah mig aff for ittc rixdaller, som hand medt første loffuede 
mig betallingen.

Den 13 drog ieg der fra til Droningborg, och fultis Jørgen 
Brah och Otte med mig her hiem.

1) Jørgen Stensen Brahe f. 1585 + 1661 * 1615 Anne Gyldenstjerne Pre- 
bensdatter j- 1677.

a) Otte Brahe til Næsbyholm f 1651, en Broder til foranførte Jørgen Brahe, 
havde været gift med Margrete Krause, en Sønnedatter af Hilleborg Bille; 
men hun var død 1614 uden at efterlade sig Børn, og han synes ikke 
at kunne have været interesseret i Skiftet efter Eske Bille. — Den her 
nævnte Otte Brahe er derimod snarere Otte Brahe til Krageholm og 
Torbenfeld (en Sønnesøn af Jens Brahe j- 1650 og Anne Bille, Eske 
Billes Faster, se S. 196 Anm. 8 II. a.) j- 1642* 1626 Mette Rosenkrantz, en 
Datter af Jacob Rosenkrantz og Pernille Gyldenstjerne. Ingen af hans 
Sødskende efterlod sig Børn, og hans Brødre vare døde førend 1619; 
af hans tre Søstre døde Anne, Manderup Parsbergs, 1638, Mette, Otte 
Marsvins, 1641, og Sofie * 1) Peder Munk, 2) Malte Sehested, 1688. Jør
gen Brahe S. 88. Hofm. Ad. 111. 1. Tab. (Kali Rasm.s Exemplar).

3) Ejler Krause til Egholm * Eske Billes Faster, Hilleborg Bille, havde 
følgende Børn: 1) Hans til Basnæs * Kirsten Holk. Deres eneste Barn 
Margrete var gift med Otte Brahe til Næsbyholm se forrige Anm., 2) 
Kristoffer, 3) Eske. Om de to sidstnævnte, se Dbg. 1609 S. 299. 
4) Hilleborg * Mogens Gjøe til Gunderslevholm. 5) Sofie f gml. 
ugift. 6) Anne * Jakob Jacobsen Viffert, en Søn af Jacob Viffert til 
Brolykke og Mette Rønnov, og 7) Karen t 1602 * Kristen Holk. Saavel 
Kristoffer som Karen efterlod Børn. Nobil. Dan. geneal. Se S. 196 
Anm. 3 II. a.

4) Se om Henrik Gyldenstjernes Børn, der alle med Undtagelse af Lisbet 
nævnes som tilstedeværende eller repræsenterede ved dette Møde, S. 196 
Anm. 8 II. b. 1. Pernille G., Enke efter Jakob Rosenkrantz (se Dbg. 1604 
Anm. til ^/5) forekommer i Dbgn. 1622 7i 3om Fadder til Valdemar Kri
stian og i Kr. 4des Dbg. 1621 ’/« + 7 Novbr. 1622. De Ruder S. 221. — 
Jytte nævnes i Kr. 4des Dbg. 1621 5/?-
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Den 14 droge de her fra.
Den 16 kiøffte ieg j blackit studkal aff Chresten Madtzen 

skriffuer for 2 slette $ och sende den til Biellerup at opføde.
Den 19 anamit alf Peder Jensen pa Høffringholm lxv rix

daller, som var for lij t. byg, handt forgangen aar soide pa 
Hoffringholm v rix $ for thønden, och dett affskreff pa regi
sters mig betaldt.

Aff same penge leffuerit Peder Jensen x rixdaller at leffuere 
graffueren pa det røde arbeydt vidt Hoffringholm.

Den 19 afferdigit Peder Nielsen1) for pa veyen til Odenfie, 
och fich ieg hanom j s. daller til fortering.

Den 28 vdj Odenfie, der handt drog for offuer till Siellandt, 
fich ieg hanom der tho rixdaller.

Den 19, der Jørgen Harbo2) och Kield droge och pa 
veyen till Odenfie, fich ieg Jørgen tho s. daller til forlering.

Den 21 drog ieg fra Droningborg pa reyfien till Odenfie 
effter kongl. maytz. befalling; till Materup om afftenen.

Den 22 bleff ieg der offuer.
Den 23 till Medelfar.
Den 24 til Odenfie. Gud hielp til en god ende.
Den 25 vare altt roditt Holger Rofienkrantzis giest pa 

s. Hans kloster8).
Den 26 møttis altt rodit pa rodstuffuen, och da gaff can- 

seleren effter kongl. mayz. befalling roditt for pungteren, som 
roditt skulle denom pa erklere. Och same tidt berodslo vj 
ofi, hvad voris mening der om var, pa 3 timers thidt4).

Den 27 erklerit vj ofi enderligen, dog icke skrefftlige, 
effter at cantzeleren inthet skrifftlige for gaff. Och same dag 
tog vj voris affskedt fra huer andre.

Den 28 drog ieg til Medelfar.

*) Maaske den samme Peder Nielsen, som E. B. i 1612 havde givet Befa
ling over sine Stridskarle. E. B. J. 98.

*) Jørgen Harbo nævnes ogsaa 1619 °g 1622 i3/v, % og 15/s.
8) Den lærde Holger Rosenkrantz var Aaret forud bleven Lensmand paa 

St. Hans Kloster; tidligere havde han været Lensmand paa Roskilde og 
Dalum Kloster.

4) Om Herredagen i Odense SI. ved Schl. II. 120—21. Kr. 4des Dbg. 
1619 *5/4.
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Den 29 til HorBens.
Den 30 till Droningborg, och bette ieg nogit j Hedst. 

{Maj.]
Kiøffte ieg aff en Emder, her var j fiorden, 9 thopper 

sucker, 4 77 for j rixdaler, ieg sielffuer strax betaide.
Den 7 drog ieg til Estrup och strax til Høffringholm.
Den 8 redt ieg tillig vdt och var der, som graffueren 

røder. Siden fortingit med hanom medt den dam vedt Niel- 
strupgdt. att opstøffue och forferdige; der for skulle giffue hanom 
xxx slette daller. Siden vor ieg der, som stattholderen lader 
kaste den grøfft vedt Nielstrupgdtz eydom, kaldis Bøgen, och 
ladt sig anfie, bandt ville frede sitt, och att GieBing mendt 
skulle haffue deris drefft pa Nielstrupgdz eydom vdj min hefft. 
Same afften til Estrup.

Den 9 til Droningborg.
Korne de HelBingor mend fra lanztingit, och gafl dem 

xiij rix$. for de dorne j deris sager, som de berette derfor 
m.olte giffitø.

Den 12 giorde ieg fortegning medt Niels graffuer j Afihing 
om en grøfft att kaste j herritz engen, v alne bre och tho alne 
dib, och for x roder j rixdaller, imellom mine enge och Lydtuedt 
enge och kaste jorden til Lidtuedt enge adt; och da vedt Jes
per leffuerit hanom x rixdaller. E. B. handt.

Kiøffte ieg aff Anders ThrolBen xij alne viden grøff giern 
for alen j s. daler, ieg strax betaide, til 2 boxer. Siden och 
betaide alt, huis andet til same boxer bleff forbrugtt.

Den 13 giorde ieg her HanBis festensøl medt Kyrsten 
Persdatter. Mester Bonde1) och 4 aff rodmenden och deris 
høstruer til giest -h, och fich ieg Jesper penge til 40 potter 
vin att hentte hos Søffren Bang.

*) Mester Bondo Nielsen war Sognepræst ved Vor Frue eller Slotskirken i 
Randers fra 1614—23, da han blev forflyttet til Aarhus. Galthens Ran
ders S. 156. Han nævnes ogsaa *8/u 1619 som Gjest hos E. B., og af 
Dbg. 1612 21/» sees, at hans Hustru hed Maren. E. B. 1. 103. I Stad- 
feldts Randers anføres Mag. Thøger Lauridssen i 1565 (Spst. ved St. Mor
tenskirke 1570 f 1608), og Søren Mattsen i 1635 og 37 som Rektorer 
ved Randers latinske Skole, og Mellemrummet mellem disse to Rektorer 
synes efter E. B.s Dagbøger for en Del at kunne udfyldes med Peder
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Same dag giorde iegJNiels staldreng veragtig, och gaff ieg 
hanom 12 rixdaller och 2 t. thystøl j borgestuffuen.

Den 18 drog ieg pa reyffen til SlagelCe herredag till 
Malterup.

Den 19 till Medelfar.
Den 20 till Nyborig.
Den 21 medt Chresten Holck pa en boedt til Korxør.
Den 22 til Slagelfie. Gud hielp til en god ende.
Den 22 bleff Ebbe Munck rørdtt. Gud hielpe hanom.
Den 33 (!) kom kongl. mayz. til SlagelOe.
Den 24 beginthis herredagen1). Gud hielp til en god 

ende.
[Juni.]

Den 2 hos kongl. maijt. t, och var Olluff RoCenspar, 
Jens Spare och flere medt.

Den 7 hos kongl. mayz. £ och Otte Bhra.
Den 8 bleffue alle sager forhørdtt och endett.
Den 9 drog kongl. mayz. der fra. Same afften drog ieg 

til KorBør.
Den 10 lod mig ro offuer til Nyborg. Siden til Odenfle 

och same afften til Boenfle och offuer til Klackrundt om 
afftenen.

Den 11 till Skanderborg, och til Droningborg om afftenen.
Gud vere loffuit thusinde foldt, som sende mig løcker- 

ligen hiem.
Den 17 leffuerit Axel itt breff pa 280 t. haffre, som Mo

gens Skoff førde her fra slothet aff min haffre, och bleff itt

Thøgersen, Spst. ved St. Mortenskirke 1608 t 1634 (E. B. ]. 44: 68), og 
med Mester Bondo.

’) Herredagen begyndte til sædvanlig Tid, Mandagen efter Trinitatis, men 
blev paa Grund af Pesten ikke holdt i Kbhvn. SI. d. Schl. 11. 121. 
Ebbe Munk havde i den Anledning faaet Ordre om at lade sætte et 
Skrankeværk i Salen paa Antvorskov til Rettens Holdelse. Kr. 4des Br. 
1. 62. Kongen har i sin Dagbog for 1619 opleguet, at han d. 23de Maj 
rejste fra Nestved til Antvorskov, at Herredagen begyndte d. 24de s. M. 
og endte d. 8de Juni. (1 Kr. 4des Br. p. anf. St. Note 2 har Molbech 
bemærket »Kongen var ikke tilstede paa denne Herredag», idet han 
rimel. har tænkt paa den i April afholdte Rigsraadssamling i Odense).
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[hundrede t.] pa KorBør slott til kongl. mayz. hestis vdføringh. 
Tilkomer mig betallingh.
JgiTSame dag leffueritt ieg Poul graffuer j Madermalene och 
Niels graffuer j Affning xv rixdaller pa dett arbeydt medt den 
dam ved Nielstrupgordt. Disligst nogit før ieg offuerdrog til 
herredag, leffuerit ieg denom x rixdaller pa de grøffter j 
heritz engene. Disligst och tilforen leffuerit ieg denom pa det 
rødarbeydt j Skoffkier først fem rixdaller, der effter x rixdaller, 
och om alle forbemeltte penge och arbeydt er ingen affregning 
giordt. E. B. handt.

Den 18 betaide ieg Jens guldsmedt j Randers iij 
rxdall. x (i for j sølffkande aff den gamel vandkande, handt 
omgiorde.

Den 18 drog ieg fra Droningborg; til Matterup om afftenen. 
Den 19 till Medelfar.
Den 20 til OdenBe om dett skiffte effter s. Eske Bylde.
Der møtte aff herremenden j befallingen ingen vden Jacop 

Vlfeldt1); aff parterne møtte icke Otte Brha, Hylleborg och 
Soffie KrauBe.

Den 22 begintte vj att skiffte pa løBøre, guld, sølff, 
perler och nogen penge effter vnderskreffuene fortegnelBes 
formelding.

Den 25 aff de penge, mig tilfaldt vdj OdenBe effter s. 
Eske Bylde, som bode aff hans egen penge och aff fogderne 
bleffue anamitt, som mig effter forhandlingen tilkom, och beløb 
423} rixdaller, huer til 80 /3, 8 /i 3 penge, aff de penge, mig 
der aff tilkom, beholdt Mogens Nielsen hos sig 200(?) rix- 
daler att; kiøffue øxen for j VenBøBel, dog ieg tog dem j 
min fulde lodt. E. B. h.

Aff same penge vdj enckede rixdaller anamitt Jesper Lau- 
resen lx in specie; den øffrige pardt beholdt Mogens Nielsen 
lill øxen kiøff, vndertagendis de 80 rix. aff Mogens Koes2).

l) Disse Kommissærer, som her kaldes Herremænd og senere gode Mænd, 
vare fire i Tallet; men kun Jacob Ulfeld og Holger Rosenkrantz navn
gives. Se "9/io og ’/u. — Jacob Ulfeld f. 1567 f 1630 * Birte Brokken
hus, R. R. og 1609 Rigskantsler. Hans Biografi i Hof. Ad. II. 221—25.
E. B. II. 100. Hagenskov S. 57—59. Forekommer oftere i Kr. 4des 
Br. I. se Registret.

’) Mogens Kaas til Støvringgaard i 1656 * Sidsel Friis, en Søn af Erik Kaas
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Den 25 drog ieg fra Odenfle til Medelfar.
Den 26 til Matterup.
Den 27 stoedt ieg fadder til Anne Brha1). Den allermech- 

tigste gud lade hinder j guds frøgt lenge leffue och lyde 
vel. t

Den 28 drog ieg til Droningborg.
[Juli.]

Den 1 drog ieg fra Droningborg pa reyOen til Suobstedt 
thrette2). Gud forhielp den sag til en god ende. Den vey 
att Skanderborg til Nym om afftenen.

Den 2 drog til Jelling, der bette. Til Haderløff om aff
tenen, och vare da ingen aff mine medbroder komen.

til Lindbjerg f 1578 og Kirsten Pedersdatter Galt. Se S. 195 Anm. 4 og den 
der anførte Afhandling om Hemmestrup. E. B. II. 101. Kr. 4des Br. 
I. 153 (jfr. Bemærkningen foran Registret). [I Brasch’s Vemme^ Rist. I. 
124 anføres han som en Søn af Erik Kaas * Anne Krabbe; men sidst
nævnte Erik Kaas til Vorgaard, en Brodersøn af Mogens Kaas’s Fader, 
efterlod sig ikke Børn, og Fejltagelsen er maaske foranlediget af, at Erik 
Kaas til Vorgaard paa Kaasernes Tabel 1 i Hofm. Ad. I. 157 urigtig er 
benævnt Gabriel. E. B. I. 44 jfr. II. 65].

1) Anne Brahe, en Datter af E. B.s Datter Birgitte f. 1601 f 4de Aug. 1639, 
og Tyge Axelsen Brahe f. 1593 t 1640, blev gift med Oluf Daa til Raun- 
strup, Se om hendes Forældre E. B. I. 32, 106—7, 132, 135—36. II. 
19, 84, 94-95. Brasch, Vemmet. Hist. I. 107, 144—152, og om hende 
selv Vemmet. Hist. I. 157—58. E. B. I. 134.

2) Den sidste katholske Biskop i Slesvig, Godske Ahlefeld, havde afhændet 
meget af Stiftets Gods, og Hertug Adolf, der havde Stiftet i over 30 Aar 
til sin Død 1586, lagde en stor Del af dets Gods ind under Goltorp, 
Husum og Aabenraa Amter. Da Kongen i 1598 havde forskaflet sig en 
paalidelig Fortegnelse over det Stiftet saaledes fravendte Gods og for- 
gjæves fordret det tilbage af Hertug Johan Adolf, udvalgtes paa begge 
Sider gode Mænd til Sagens Afgjørelse; men Hertugen rejste saa mange 
Vanskeligheder, at Forsamlingen opløste sig, og Hertugen vedblev at 
have det omhandlede Gods i sin Besiddelse, ogsaa efter at Kongen i 
1602 havde forlenet sin Broder Ulrik med Stiftet og ved den Lejlighed 
ladet Godset og Skovene syne, hvorved han erholdt endnu nøjere Kund
skab om de Stiftet fravendte Byer og Gaarde.

For omsider at se den Tvist endt, udgik d. Ilte Marts 1618 kgl. 
Ordre til 4 danske Rigsraader: Eske Brock, Jacob Ulfeldt, Albert Skeel 
og Holger Rosenkrantz om at møde den 13de April s. A. i Rødemis 
for med gottorpske Kommissærer at dømme herom mellem Kronens 
Stift Svabsled paa den ene Side og Gottorp og Husum Amter paa den 
anden Side. Med Kongebrev af 15de April oversendtes til de danske
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Den 3 bleff ieg der.
Den 4 kom Jacob Vlfeldt.
Den 5 drog vj til Riskro, der bette, och til Flensborg om 

afftenen. Gaff vertinden j vngerske gylden aff mitt egettgnld. 
Pengen betalde Jesper.

Den 6 droge vj til Remnis, som some kalder Puckenborig, 
til Villom Nymandtz1) den Natt.

Den 7 til Suobestedt. Der var her Älbredt Skiei®) och 
Holger Roßenkrans for oß. Same dag droge vj fyrre vdt 
och beßo den thrette om dett indigit landt, disligst de thuende

Kommissærer nogle gravamina fra Hertug Frederik ang. disse Tvistig
heder, og den 20de September næstefter erholdt de Kongens Ordre om 
at møde ved en Kompromisdag i Segeberg d. 1ste Novbr. i Anledning 
af de svabstedske Irringer. Kommissærerne vare instruerede om kun 
at forhandle de ovennævnte Stridigheder og ikke indlade sig paa andre 
Stridsspørgsmaal, som om Retten til det hele Stift eller om Jagtfriheden 
paa Kloster- og Bymarkerne.

1 Aaret 1618 kom dog Sagen ikke til Afgjørelse, og i det næste Aar 
optoges derfor Forhandlingerne paany. Dagbogen for Juli Maaned giver 
nu Underretning om en Del af disse Forhandlinger, medens der i Au
gust Maaned kun under d. 4de findes en kort Bemærkning, hvornæst E. 
B. skriver, at Sagen d. 4de Septbr. kom til Ende i Husum, og efter Slan
ges Beretning med det Udfald, at de under Hertug Adolf Stiftet fravendte 
og under de fornævnte tre Amter inddragne Landstykker, som dog ikke 
skal have udgjort mere end 190 Demath, skulde tilbageleveres, hvilket 
ogsaa skete.

Endnu bemærkes, at man ifølge Slange maa antage, at Kommis
særerne havde været samlede i Segeberg i 1619, ligesom i det fore- 
gaaende Aar; men herom indeholder hverken Kristian d. 4des eller E. 
B.s Dagbog nogen Bemærkning. — Slange beretter endvidere, at Kom
missærerne synede en Egn ved Slien i Anledning af Stridigheder mel
lem Hertugen af Gottoip og Adelen om Fiskeriet, at der blev berammet 
en Samling om denne Sag i Kolding til d. 1ste Decbr. 1619, og at den 
blev afgjort saaledes, at Hertugen beholdt Ret i nogle Punkter og Adelen 
i andre.’ Dette findes ikke berørt i E. B.s Dagbog. — SI. d. Schl. 1. 118 
-20, 266, 315, 462. II. 102 -4. E. B. I. 113—115.

l) Remnis o: Rødemis (Rodenes) Fogderi, der hørte til Stiftet eller Svab- 
sted Amt. Hertug Ulrik havde 1604 bortfæstet Gaarden Poggenborg i 
det nævnte Fogderi til sin Amtskriver Wilhelm Niemand, som i 1609 er
holdt Godset som arveligt. SI. d. Schl. 1. 118. D. Atl. VII. 800, 654.

*) Albert Skeel havde i 1602, da Hertug Ulrik blev forlenet med Stiftet, 
tilligemed Kasper Markdanner, Lensmand i Kolding, synet Godset og 
Skovene. SI. d. Schl. I. 315.
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stene, hertzog Adolff skal haffue ladett for skielstene sette1)* 
Gud hielp til en god ende.

Den 8 møltis de Holstener och vi tilsamens pa den bro, 
och skiellitt goer neder fra llandrum och Suobestedt nør enge 
pa den anden. Och der vi nogit haffde taldis vedt medt sa
lutation och sligtt, och vj formercktte, dett Henrich von Buck- 
woldt iblandt deris fyrre varre, da formentte vj, effter handt tilforen 
haffde verit amptmandt pa Gotterup och en stor pardt aff 
tilretterne verit agtor til, da burde handt nu icke der vdj vere 
domer; til medt var deris fuldmagt icke enderligen och noch- 
ßom, huorfor vj da bleffue adskyldt. Same dag drog her Al
bredt til kongl. mayz., som var j Ophußom2), att talle bode 
om de 2 hertzog Ad. skielstene och j andre moder.

Den 9 droge vj thre vdt pa Stockelholm och beßo den 
threlte imellom Woller, Byøng och Drottstedt. Byøng hører 
vnder Suobestedt; de andre 2 ere hertogens, och er Byøng 
møgit fortrengt. Same dag kom her Albredt hidt.

Den 10 møtte iche de- Holster, och der for droge vj andre 
vdt och beßo det skiel imellom Suobestedt kaspel, som be- 
gindis vedt Thren, och siden pa adskyllige andre thuistige 
steder.

De 4 Holster, der første gang møtte, vare Hans von der 
Wysck, Henrich von Bockvoldt, Dettloff Bruckdorff, Egidius. 
von der Lanck8).

') Under 7de Juli skriver Kongen i sin Dagbog: »Stod der et Møde til 
Schwabsted imellem Riget og de af Gottorp.« Nyerup, Kr. IV. S. 63.

-) Randrum i Sønder Hd., Husum Amt. Ophusen en Gaard i Breklum S. 
Bredsted A. Kongen skriver i sin Dbg., at han d. 5te Juli rejste fra 
Fyen til Haderslev og den følgende Dag til Ophusen, hvorfra han d. 10de 
drog til Rendsborg; den 15de kom han igjen til Ophusen og forblev der 
til den 19de. Smds. S. 63—64.

3) Hans v. d. Wisch var fra 1608—24 Amtmand over Tønder Amt ifølge 
D. Atl. VII. 362. SI. d. Schl. 1. 131. II. 52, hvor han (1616) nævnes som 
Amtmand i Husum. Kr. 4des Br. I. 44.

Henrik v. Buchwald var en Søn af Jesper Buchwald til Zierhagen 
og ejede flere Godser, hvoriblandt Schierensee. Morvllles Lex. Efter 
Texten havde han været Amtmand paa Gottorp, og efter det Følgende 
synes den derpaa grundede Protest mod hans Valg, hvormed de danske 
Kommissærer fremkom, ikke at have havt Virkning.
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Den 12 møtte de same 4 Holster och vi igen ved den 
bro, som skiellett skulle go vnder. Mens de Holster berette* 
om dett skiel tilforen icke haffde hørdt omtalle eller de aaste- 
der vdj thuist, och fultis siden medt denom neder til Kolen- 
bøttel, som skilbecken løber j Thrinen, och leffuerit denom coppie 
aff sandtbreffuit. Och begierde, de iche igen kunde mødis før 
pa Onsdag, effter att de dis leylighedt vidre skulle forfare.

Den 15 finge vj bodt fra de Holster, dett vj same dag 
ville møde denom, huilckitt vj och strax beuilgit, ochvedtholff 
slett møttis vi her imellom Suabstedt och Ramstedt, och aff 
de Holster møtte icke vden Henrich von Bockwoldt och Egidius 
von der Lanck. Och der vi vittlefftige haffde thaldis vedt om 
dett sandtmendtz skiel vdj den kuog, da berette deris anualdt, 
att dett var dem en fremedt sag om de merslend, nu omtallis, 
och aff deris herre icke der om var instruerit. Och der for 
medt vforrettit sag igen adskyldt, mens loffuede medt første 
hos deris herre der om giøre anfødring och lade oß dett 
da vide.

Och effter vj pa nogen dags thidt ingen bud finge fra dem, 
da sende vi Peder Bykle1) til dem den 18 och begierde, att 
der som de haffde bekomitt erklering fra deris herre, de da 
ville os tilbyude, nar och pa huad stedt vj anden dagen kunde 
mødis. Da skal Egidius von der Lanch giffuit suar, att der 
tho aff dews medel varre j herrens forfaldt, der for nu ender- 
ligen kunde der pa iche erklere, mens medt første at ske.

Den 19 sende de Holster os bodt, att de for synderlige 
aarßager sa snarlt iche kunde møde. Vi ville icke lade oß 
forlenge, dett første mugligt var, skulle det ske.

Den 20 kom Egidius von der Lanck, Henrich von Bock
woldt och hans søn her offuer Threinen ved slothet pa fergen, 
mens ingen bodt haffde til oß.

Egidius v. d. Lunken, Hertug Frederik af Gottorps Overhofmester, 
Landraad, Amtmand i Kiel og Bordesholm, Domprovst i Lybek Stift, 
Klosterprovst i Pretz. Kr. 4des Br. I. 262, 363 og fl. St. »Den Egydiusz 
regerer alt Spillit; huordthen han inclinerer, derued blitluer thed« skri
ver Kongen d. 11. April 1620. Smds. S. 70.

*) Peder Bille var maaske en Søn af Eske Pedersen Bille til Svanholm og 
Elsebet Skram (Hofm. Ad. IH. 323 Tab. 1 og ovenfor S. 196 Anm. 3 
II. a).
Danske Sttmlinger. 2den Rakke. IH. 14
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Den 21 haffde de bodt bos oß, att effterdj dene sag var 
sa vigtig och nu først begindt, aarsagtis deris herre der om 
att lade befiøge hans mayz., och nar hands førstlige nåde fra 
kongl. mayz. fich erklering, skulle vj der om siden fange vi- 
dre bodt1).

Den 24 møttes vi pa den demning, som er slagit imellom 
Norderuisk och de andre kogger pa den sønder side aff dem- 
nigen, och viste doctor Busk oß, huorledis den bye Wisk, 
som mesten parten vnder Suobestedt ligger, haffde sin påløb 
pa demningen, att same bye sa vel som mere aff Suobsted 
caspel burde haffue offdemningen aff det inddigit landt medt 
vifftlefftig mere bleff forgiffuit.

Den 26 møttis vj vedt den øster ende aff det nye werck, 
Hertog Adolff lod giøre offuer Thrinen, och forfulde det til den 
vester ende, och viste de Gottorske os slußer och sylle s) medt 
stor bekostning aff h. Adolff vedt hans egen penge och thiener 
bekostit haffde.

[August.]
Den 4 droge vj fra Suobestedt och først vdt pa nogen 

thrette; siden til Pockelborg om afftenen, som Villom Nymandt 
bode. Gud hielp til en god ende8).

[September.]
Den 3 bleff s. her Jørgen Lungis lig begraffuit j Vor 

Fru kyrcke i Olborig. Gud vere hanom nådig. Same dag 
fich vi och voris sager til enderlige ende forhandlitt till Hußum, 
dog dett lenge haffuer varitt, och same afften haffde vj de 
Holster comißarier til giest, Henrich von Buckuoldt, Egidius 
von der Lanck, Wolff Blome och Gosk Wensin4), mens Hans 
von der Wysk vndskylte sig, handt vor ilde til pas. X

J) Af Kongens Dagbog sees, at Godske Wensin var den 22de gesandtvis 
hos ham i den svabstedske Sag.

’) Plattydsk: Siel, Kanal under en Dæmning til Vandets Afløb.
•) Den 24de August 1619 forordnedes sex Raadmænd i Randers, hvilke 

samme Dag aflagde deres Embedsed paa Raadhuset. Stadfeldt S. 129. 
Muligvis E. B. har været tilstede for at modtage Eden.

4) Wolf Blome til Tesdorf og Seedorf, f. i Kiel 1582 15/i f 1667 l8/io ♦ 
1613 Alhed Rantzau, fyrstelig Landraad og efter Hans v. d. Wisch Amt
mand over Tønder Amt 1624—61. Nob. Dan. geneal. D. Atl. VII. 362.
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Den 4 kom hertog Ølrich1) och holdt taffel och drach 
nogle glas vin, och der handt drog bordt til Suobestedt, drog 
h. Albredt Skiel aff til Rybe, Holger och ieg til Treyaa, och 
drog Jacob Vlfe[l]dt bortt den 3.

Den 5 bette ieg j Oldemoertofft, och siden til Boldersløff2) 
om afftenen.

Den 6 til Hadersiøff.
Den 7 til Veyle.
Den 8 til Belle til Søffren St . . .3).
Den 9 kom Ernst. Normandt til mig och forligtis vi om 

den trete.
Den 10 drog ieg til ABendrup skoff och den befioe och 

om afftenen til Thyrsbeck4).
Den 11 til Rolling.
Den 13 vare altt roditt effter kongl. mayz. fororning pa 

rodhuBett forsamlit om adskillige leyligheder att berodslo5).
Den 14 pa rodhuBett.
Den 15 pa rodhuBett.
Den 16 pa rodhuBett.
Den 17 pa rodhuBett och om efftermidag giorde affskeidt, 

och drog ieg til Nym om afftenen.
Den 18 til Skanderborg6) och siden till Fuolbj om aff

tenen.
Den 19 til Droningborg. Gud allermechtigste vere loffuit, 

for alting er goet løckerligen och vel till.
Den 21 drog ieg til Estrup.

Godske Wensin, Amtmand over Gottorp. SI. d. Schl. II. 52. Kr. 4des 
Dbgr. 1616 e/io, 7«, 1617 w/n, 1619 M/7, og Brevel. 44, 386.

*) Hertug Ulrik, Kongens Broder f 27 Marts 1624. SI. d. Schl. I. 261—3. 
II. 227-8.

*) Oldemortoft, nu Valdemarstoft 1 Bau Sogn. Bollerslev i Bjolderup S.
8) Belle i Stouby Sogn. — Der kan maaske læses Søffren Stolsen, der fore

kommer i Dbg. 1612 18/a (E. B. I. 91), og 1622 0/s nævnes Søren Stol.
*) Tirsbæk ejedes siden 1614 af fejler Bryskes og Gertrud Lunges Datter 

Lisbet Bryske, se Dbg. 1604 Anm. til 9/®-
s) Herredagen omtales ikke af Slange, men nævnes i Krist. 4des Dbg. *7». 

Se Kongens Propositioner til Rigsraadet af 4de September 1619 i Kr. 
4des Br. I. 63—65.

0) Kirsten Munk blev i Skanderborg Natten mellem d. 19de og 20de Septbr. 
forløst med en Datter, Sofie Glisabet. Kr. 4des Dbg. 1619 1 Vo

ld*
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Den 22 kiøfite ieg øxen ved Estrup; til Høffringholm om 
afften.

Den 23 kiøffte øxen vedt Høffringholm.
Den 24 til Estrup.
Den 25 til Droningborg.
Den 25 sende ieg fra Estrup, som bleff tagit aff min egen 

kieller, 84 salttet sunhoffder, och anamit kiellersuennen pa 
Droningborg. Noch sende ieg til Dronigborg 57 sider flesk, 
som var aff dett flesk, Peder Jensen bleff tilveyett att vdßelge, 
och vog, som Peder berette, thre skippundt.

Den 25 leffuerit ieg Peder skriffuerdreng 14 til j t. 
kabula, for iij t. koile for huer t. xij for j t. thrinthøre 
huilling viij for j t. sun och maffue j daller.

Den 25 anamit xxiiij s. dallef aff Peder Klausen for den fox, 
ieg arffuit effter s. Eske Byide, som Chresten Bang kiøffte.

Den 25 betaide ieg Jens Matzen j Norbj viij daller 1 $ 
4 ß for 4 t. tystøl, ieg kiøffte aff hanom.

Den 26 drog ieg til Viborg.
(g^Vdj Viborg Mauritij anamit ieg aff en Hamborger pa Otte 
Knudsens vegne j Odenße 161 li rixdall., som var for xxxiij 
lester maltt och tho t., vdj huer lest 36 t., och for huer t. 
maltt vj rix|L, huer till 21 skylling. Aff same penge lod ieg 
strax leffuere til Sißel Mogens Koßis itt thusinde, itt hundrede, 
fyrresindztiuffue och tho dalier rix., huer daller til 84 /3. Noch 
leffuerit ieg Axel skriffuer aff same penge tho hundrede førre- 
tbiuffue och thre rixdaller, huer til 84 ß; noch 36 skylling. 
Noch aff same penge gaff ieg Axel myn quitans pa 186 rix
daller, huer til 84 ß, som pa mine vegne vdj Viborg Mauritij 
bleff vdlagt. Vor al hoffudstolen itt m vjc xij rixdaller.

Den 29 gaff ieg Jørgen Harbo, lille Kiell och broer Niels 
huer x rixdaller til sko och skiortter.

Haffuer her Hans j AarBløff kiøfft den gro hest, som haffde 
nogen mangel pa de afiter ben, och der for loffuit Peder Klau- 
ßen pa mine vegne1) thiuffue s. daller vbetaldt. Ere mig "itt.

E. B. handt.
[Oktober.]

Den 5 betaide ieg j t. thorsk, och anamit Søffren kieller- 
suendt den aff en Skabo.

*) Hertil overstreget.
1
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Den 6 antog ieg Knudt Andersen j Hamershyøff til sand- 
mandt vdj Jens Andersens stedt j Huiding, der bleff drefft, 
och loffuit mig til s. Mickelsdag tho gode øxen for kongl. 
mayz. breff, ieg hanom forskaffit.

Den 8 antog ieg Niels Andersen j Helstrup til sandmandt 
j Støffring herrit, och loffuede mig der for iij gode øxen, be- 
tallis til s. Mickelsdag førstkomindis.

Den 10 drog ieg til Soustrup.
Den 11 iagit vj vdj Gerylkier. Same dag kom her Al

bredt Skiel didt.
Den 12 iagit j Huipkier.
Den 13 drog ieg til Estrup.
Den 14 kiøffte øxen vedt Allingaabro.
Den 15 lod ieg vedt Jesper omthelle delt gamel flesk, som 

var leffuerit Peder Jensen att skulle selge, och berette der da 
icke der aff fantis vden itt hundrede och thj sider flesk pa 
Estrup.

Den 18 bethaldt Jens Maurisen j Norbj viij s. daller j ty 
for iiij t. tystøl, Jes kornmoler haffde vdlagt aff mine penge, 
och ieg siden hanem der for quiterit.
Ig^Den 19 pa Randers rodhus forornit ieg Niels Jacopsen 
och Eyler Meyer til borgemest., och da pa k. m. vegne giorde 
mig deris ordt1).

Den 20 iagit ieg vdj Orsløff kratt och Thustrup kier. 
Bleff belt 2 harer och j garnen j hare; j Thustrup kier skiød 
ieg til en reff, som støffueren strax effter thog, och bleff bett 
medt hunden 2 reffue, den j affThust[r]up kier, den anden vdj 
Enberkrathett.

Den 21 betaide Frederich aff Emden mig x lester maltt, 
som handt her pa Droningborg bekom. Vdj huer lest 24 t. 
maltt, och gaff for lesten 34 rixdaller in specie.

Noch den 26 solde ieg en aff Frederixs boûmendt tho 
lester maltt, huer lest til 24 t., och gaff mig for huer lest 
34 rixdaller och vdj smopenge pa 9 rixdaller ner, och huer 
daller til vj slette ty, som mig er betaldt, och skreff Peder pa*

l) Ejler Meyer var Raadmand fra 1604. Stadfeldt S. 121. E. B. 1. 149. 
11. 27.
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Høffrinholm til hanom same tho lester, 48 t. maldt, til hans 
skiff vedt Vdbyhaff strax at forskaffe.

Den 27 drog ieg til Matterup.
Den 28 til Veyle och vare de 4 gode mendt vdj befal* 

lingen tilstede, aff arffuingerne Otte Brhae och ieg. Siden kom 
Soffie Klaußis1) och Jorgen Brhae. Siden Ana Krauße.

Den 29 vare arffuingerne for de gode mendt pa rodstuffuen 
och til anden dagen optagit.

Den 30 forligte de os om alle iringer forgiffuit bleff, vden 
vdj 3 sager dømpte os imellom.

Den 31 haffde denom til giest. +- 
JNovember.]

Den i var ieg Jacob Vlfeldtz giest. -h
Den 2 droge de 3 comissarier bort, vden Holger bleff pa 

2 dags tidt elfter.
Den 5 drog ieg til Matterup.
Den 6 j iagtt.
Den 7 til Bystrup.
Den 8 til Droningborg.

JI^^Haffuer Chresten Matzen j Randers foruexlit Chrestenße 
200 rixdaller, som hun fick hanom smopenge for och haffuer 
leffuerit mig rixdaller in specie igen. Pa begge sider der 
medt klardt.

Den 13 iagit ieg vdj Haslum och Verum kierre iiij reffue 
och iiij barrer.

Same dag anamit ieg aff Peder pa Høffringholm enckede 
rixdaller vij, vdi 4 ß tho hundrede thiuffue och fem slette 
dalle, vdi j støcke lx rixdaller, vdj ß och 2 ß nye daller 
slette.

s) Sofie Klauses o: Sofie Ulfstand 11625 se Dbg. 1604 Anm. til *0/sog Dbg. 1619 
Anm. til 6/* Skjøndt Klaus Podebusk var meget rig og skal have ejet 1800 
Bøndergaarde, fortælles, at hans Enke blev saa fattig, at hun kun ejede 
en eneste. Hun arvede vel to Herregaarde efter Eske Bille; men hans 
Godser skulle have tæret betyngede med Gjeld, og af Dbgn. for 1622 
sees, at han i al Fald havde indgaaet mange Forløfter. Det er derfor 
muligt, at Sofie Ulfstands Formue ikke blev forbedret ved denne Arv, og 
den nævnte Dbg. viser, at hun havde stor Vanskelighed ved at betale 
de Fordringer, der bleve gjorte gjeldende mod hende som Eske Billes 
Arving. Skånska Herreg&rdar under Karsholm 4de B., Barsebæk6te B. 
og i Tillæget Nr. 29.
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Den 13 drog ieg fra Droningborig pa reyßen til Vedel 
offuer skiffte effter s. Eske Bylde, til Skanderborig om aff- 
tenen.

Den 14 til Veyle, och same afften kom Otte Brha och 
Soffie Vlstandt.

Den 15 kom Anne Krauße och Jørgen Brhaes fuldmeg- 
tige Niels Hanßen, Mickel Laurisen j Fodbygardt pa Hylle- 
borg Kraußis vegne.

Den 19 gik der lodder imellom s. Eske Byldis arffuinger1),

*) Naar vi efter Dbgns. ufuldstændige Vejledning søge Gangen i dette Skifte, 
finde vi, at den Afdødes Arvinger selvfølgelig snarest sattes i Kundskab 
om Dødsfaldet og Tiden for Begravelsen og indvarsledes til at møde ved 
Landstinget i Viborg med den i Jydske Lov 1. 23 bestemte Frist af sex 
Uger efter Dødsfaldet. Ved Begravelsen i Mariager Kirke erklærede 
de tilstedeværende Arvinger, at de overtoge Arv og Gjeld efter den Af
døde, hvorefter den første Skiftesamling blev holdt den 6te Marts i Vi
borg til Landstinget. Til denne Samling mødte alene E. B. og de tre 
Knuder Gyldenstjerne, og Dbgn. beretter kun, at Arvingerne bleve til
skrevne om at møde fire Uger derefter i Mariager; men da Knud Gylden
stjerne til Thim og Knud Gyldenstjerne til Vosborg begge gave E. B. Af
kald paa al Arv efter Eske Bille, imod at E. B. igjen paatog sig al Gjeld 
og Skyld (E. B. I. 115), kunne disse Afkald være udstedte ved denne 
Lejlighed, ligesom maaske ogsaa Andragende om Udnævnelsen af Kom
missærer er bleven udfærdiget. Paa Skiftesamlingen i Mariager, den 
Afdødes Opholdssted, mødte flere Arvinger, og der førtes Forhandlinger, 
og Løsøre blev skiftet Nu omtales intet Møde førend det i Odense d. 
20de—25de Juni. De 4 Kommissærer sees da at have været udnævnte; 
men kun en af dem gav Møde, formodentlig fordi her alene blev skiftet 
Løsøre og Penge. Derefter høres intet om Skiftet indtil Samlingen i 
Vejle den 28de—30te Oktober. Samtlige Kommissærer vare tilstede, 
paadømte tre Sager og forligte Arvingerne om de øvrige Trætter. Ende
lig samledes Arvingerne igjen i Vejle i Midten af November, hvor den 
19de s. M. Herregaardene bleve delte mellem dem, og Skiftet sluttedes 
omtrent 10 Maaneder efter Dødsfaldet.

Dbgn. er ogsaa meget knap paa Meddelelser om Arvingerne. Man 
maa antage, at flere end de to fornævnte Gyldensljerner have givet Af
kald paa Arv til Fordel for E. B.; men saa meget tør ansees som vist, 
at de Arvinger, der mødte personlig eller ved Fuldmagt i Vejle, efter 
at alle Trætter vare forligte eller paadømte, indfandt sig for at tage Arv. 
Derefter var der altsaa i det Mindste sex Arvinger, nemlig, foruden 
1) Eske Brock og 2) Sofie Ulfstand, 3) Otte Brahe, 4) Hilleborg og 5) 
Anne Krausse, og 6) Jørgen Brahe (paa hans Hustrus Vegne?). Men 
hvad der tilfaldt de fire sidstnævnte Arvinger, der vistnok optraadte paa 
flere Medarvingers Vegne, derom gives ingen Oplysning, og naar det 
hedder, at »Søstrene« erholdt deres Anparter, kan dette Ord tages i for-
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och pa lod tilfaldt mig Eiling, Orthoff och Valden1) medt dis 
tiliegendes iordegodtz. Gud allermechligste giflue mig och 
mine born der aff locke och gauffn. Och tilfaldt fru Soffie 
Vlstandt Asdal och Skiedal2), och sosterne deris anparther.

Den 21 Otte Brha och borgemester Klemen och 2 andre 
borger tilgest, f

Den 22 til Matterup.
Den 23 til Thulstrup8).
Den 24 til Droningborg.
Den 28 kom Otte Marsuin4) her op til mig. Medt hanom,

skjellige Betydninger, men hvilken man tillægger det, synes det ikke at 
kunne omfatte alle disse fire Personer. I Skånska Herregårdar 4de B. 
under Ørlofte hedder det: «Enlig ett mageskifte efter Bille, som fordom 
funnits på Widtskøfle (i Skaane) voro arfvingarna E. Brock, Braher och 
Krantzer.« Dette stemmer med Dagbogens Beretning (da Krantzer maa 
være en Fejllæsning for Krausser), undtagen forsaavidt at Sofie Ulfstand 
forbigaaes, og, efter hvad vi tidligere have bemærket, synes det rigtigt, 
at hun ikke nævnes som Arviog lige med de andre.

*) Ellinge og Ørtofte i Skånska Hrgdar 4de Bd. Wallen i Haliåndska Hrgdar 
1ste Hefte. Dbg. 1604 Anm. til 8/n.

-) Om Herregaarden Asdal i Sognet af samme Navn, Vennebjerg Hd., Hjør
ring Amt, der »fra gamle Tider har været de Banneres Arvesæde og af 
denne Familie beboet i henved 300 Aar», se D. Atl. V. 322—23. Den 
sidste Banner, der ejede den, var Otte Eriksen Banner f 1581, hvis Hu
stru, Ingeborg Skeel, beholdt Gaarden sin Livstid. Hun døde 1604 (Dbg. 
1604 8l/io og Anm.), og Gaarden skulde nu gaa. tilbage til hendes 
Mands Arvinger; men da hendes Arvinger vedbleve at sidde inde med 
Godset, kom det til Trætte imellem dem. (E. B. I. 62. 11. 69). Som 
Ejere af Gaarden efter Ingeborg Skeel omtales Eske Bille til Ellinge, 
hvis Hustru Helvig Gjøe var en Datterdatter af Otte Banners Søster 
Magdalene, og ifølge en Overenskomst skulde hendes Bioder Falk Gjøe 
have havt den efter Eske Billes Død (E. B. 11. 20—21. Dbg. 1609 Anm. til *’/«); 
fremdeles Gert Bryske, en Dattersøn af Otte Banners Søster Karen, og 
endelig Sofie Ulfstand. Hendes Datter Margrete blev 1621 gift med Fre
derik Rantzau (f. 1590 f 1645), og Gaarden kom i Rantzauernes Eje.

Skiedal er vel det Skedal i Halland, som Eske Bille Pedersen havde 
ejet og som maaske ved Kjøb var gaaet over til Eske Bille Jørgensen. 
Dbg. 1604 Anm. til 8/h.

8) Thulstrup tilhørte Laurids Ebbesen. Dbg. 1609 Anm. til ]%.
4) Otte Marsvin til Dybek i Skaane, en Søn af R. R. Jørgen Marsvin og 

Karen Gyldenstjerne * Mette Brahe, blev senere Lensmand paa Aarhus 
og Dronningborg. Stadfeldt, Randers, S. 102. Kr. 4des Dbg. 1621 14/b 
14/i«. Schl. Saml. IL 1. S. 44 og 71. Biog. Notitser om ham i Skån
ska Herregårdar af Ljunggren III. under Dybek og Marsvinsholm, jfr. 
Krageholm.
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med M. Bonde, borgemester Niels Jacopsen och Søffren Jen
sen1) t

Den 29 betaide ieg Kordt salmager iij rixdaller for en 
iagt sadel til mig sielffuer.

[December.]
Den j var her en aff Manderups2) folck, och kiøffte handt 

mig 30 aff mine genandtz suin aff. Vare komen fede aff 
skoffuen, och gaff 3 slette daller for huerdt, som Axel pa mine 
vegne anamit.

Den 12 kom Lauris Ebeffen & Anders Fris hidt; om aff- 
tenen min giest. +-

Den 13 forhørde Lauris och ieg de bønder j Skalmstrup 
och Thued, som k. m. haffuer beuilgit Anders Fris imodt hans 
godt?, j Huidsten3), som och da bleffue forhørdt. Myn giest 
til medag och afften. t

Den 18 kiøffte Søffren Jensen, Peder Anckersen och 
Hans Bendtzen4) mig Iv fede suin aff, vare komen aff Thorup 
nørskoff, och loffuede mig for huerdt suin xij slette att be- 
talle vdj Julie hellige dage nu førstkomendis5). Er mig alt be- 
taldt. E. B. hdt..

Ao 1620 den 23 Martij leffue[ri]tt Jesper Laurisen mig 
lxvij rixdaller och j slet som er ittc slette daller pa 
for™ suin, som Søffren Jensen betaide hanom. Alt be- 
thaldt.

Den 19 gaff ieg Søffren Jensen j Randers 2 fede suin. 
Disligste gaff ieg Jelius (?) j Randers j fett suin.

Den 29 drog ieg til Estrup. 2 vogenheste, 2 iagt- 
klipper med.

Søren Jensen nævnes allerede i Dbg. 1612 ’/» (E- L 101) som By
foged , noget tidligere end Stadf. angiver, at han kom i dette Embede. 
Den 24. August 1619 blev han Raadmand og var tillige Tolder f 31. 
Decbr. 1629. Stadf. Rand., S. 129, 134, 352.

*) Manderup o: Manderup Parsberg.
’) Hvidsten i Gassum S., Nørhald Hd. Hovedgaarden Hvidsten blev 1623 

af Laurids Ebbesen mageskiftet bort til Kronen. Trap Danm. Beskr. Sp. 
D. II. Gassum S. — Tved og Skalmstrup i Tved S., Nørhald Hd.

*) Peder Ankersen blev Raadmand w/s 1619 og Borgemester s/s 1626 t rø/® 
1655. — Hans Bendtsen udnævnt til Raadmand *4/s 1610. Stadf. Rand. 
121, 129.

5) Igjen overstreget
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Den 30 kom min søn Thyge Brha och Berette Brock hidt. 
Den 31 kom min søn her Jørgen Skiel och Jøtte Brock 

hidt, och same dag kom ieg her hiem.
JJ^F’Den 28 Decemb., der Jesper Lauresen drog her fra pa 
reyfien til Kiel, da leffuerit ieg hanom itt mit gieldzbreff til 
stadtholderen her Gertt Rantzou pa 4000 daller och itt til Jør
gen Vexling och pa 4000 dll. att, der som handt trengte til 
penge, same 2 breffue strax giøre anfødring om *).

Den 28 sende ieg Gerdt Bryske fem fede suin, som gick 
pa Thorup nørskoff til olden, och vare aff mine égen Estrup 
suin, och pa vidre voris regenskaff bekom hand dem.

E. B. handt.

Fortegnelse om laxe.
Ao 1618 vdj xbri førde Søffren fysker j Guløff mig j 

fersk lax, som ieg strax gafl* hanom igen viij slette for.
Den 4 Januarij gaff her Jens j HoBløff mig j fersk lax 

och inthett ville haffue for den.
Disligeste opbar h. Peder i syugstuffuen mig j lax, der 

imod forærit ChrestenBe de fattige brø, flesk, disligeste huede • 
brø och j t. godtt øll2).

(Sluttes.)

*) Igjen overstreget.
*) Randers Hospital ejede en Laxegaard, hvoraf betaltes 17 Rd. Stadf. S. 68.
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Djævelen og Narren i det gamle danske Skuespil.

En Undersøgelse af S. Birket Smith.

Jjlellem de danske Skuespil før Holbergs Tid er der kun gan
ske enkelte, i hvilke den komiske Virkning i den Grad er det 
udelukkende eller dog væsentlige Formål, at de kunne kaldes 
rene Lystspil1). Der er i Grunden ikke mere end 3 Stykker, 
som med Rette fortjene dette Navn, nemlig det Christiern 
Hansen tillagte Fastelavnsspil om den utro Hustru, Hieroni- 
mus Justesen’s »Karrig Nidding«, og — »Grevens og Fri
herrens Komedie«; thi jeg betænker mig ikke på at stille 
denne dramatiske Satire ganske i Klasse med virkelige Skuespil. 
Men om også alle vore andre gamle Dramer overvejende ere 
anlagte i alvorlig, nærmest moralsk og belærende Retning, er 
der selv blandt disse kun yderst få, i hvilke ikke et komisk 
Element på en eller anden Måde gjør sig gjældende. I et 
Æredigt, som Præsten i Gunderup, Peder Olsen, skrev i An-

’) Nærværende Undersøgelse må kun betragtes som en Studie — af flere 
— til et påtænkt Skrift om det danske Lystspil før Holberg. — Når jeg 
ved de i det følgende meddelte Citater og Uddrag af Stykkerne måske 
vil findes at have være vidtløftigere, end det strængt taget var nødven
digt. kan jeg undskylde mig med, at Kundskaben til vore gamle Skue
spil for de Flestes Vedkommende endnu bestandig ikke strækker sig syn
derlig ud over, hvad der er aftrykt af disse i Nyerup’s og Rahbek’s 
Bidrag til d. d. Digtek. Historie, og at jeg har villet benytte Lejligheden 
til så vidt muligt at supplere denne Kundskab. Ved selve Gjengivelsen 
af de gamle Texter ere altid Ordformerne uforandrede, hvorimod den 
oprindelige Retskrivning kun er beholdt i de enkelte Tilfælde, det 
udtrykkelig angives.
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ledning af Hieron. Justesen’s »Kong Salomons Hylding« (1585), 
forekomme følgende Linier, der netop have Hensyn til Anven
delsen af det komiske i det alvorlige Skuespil:

»Lærdom og Lyst vel føjes tilsammen, 
Alvorlige Tugt og lystige Gammen, 
Man skal ikk? altid være bøs, 
Men undertiden slå Gjækken løs. 
Det er et gammel, lovlig Stykke, 
Lærdom med Lyst al kunne besmykke, 
Del elskes mest, del gjemmes bedst, 
Der findes og Tilhører’ flesl« ; osv.1)

og den Anskuelse, der udtales i disse Ord. deltes af så godt 
som alle »Skolekomediens« Forfattere. Jeg skal ikke her gå 
nærmere ind på, hvorledes Theorien blev udført i Praxis. Op
gaven var i sig selv vanskelig nok, netop på Grund af Æta
nernes om jeg så må sige medfødte Stridighed mod det ko
miske, og at de Skolemænd og Præster, der skrev hine Styk
ker, skulde have været særlig heldige med at løse den, kunde 
så meget mindre ventes, som det ganske vist oftere var en 
Fordring udenfra end et indre Kald, der gav dem Pennen i 
Hånden. Af denne Grund måtte de også i det hele være til
bøjelige til at glæde sig over ethvert Middel, der frembød sig 
til at lette deres Forfatterskab, og hvad særlig det her 
berørte Punkt angår, kunde det sikkert kun være dem vel
komment, at de altid forefandt til deres Rådighed to fra Middel
aldersskuespillet overleverede komiske eller dog væsentlig ko
miske Figurer, der begge kunde sættes ind, hvor som helst 
det skulde være2), uden mindste Hensyn til Handlingens Art, 
og som, samtidig med at deres almindelige Karakter var givet, 
havde et så vidt Rumfang, at de kunde tjene til Afløb for næ
sten ethvert komisk Indfald, som randt den pågjældende For
fatter i Tanke. Ja, selv om denne var ganske blottet for Lune,

’) Også trykt — men unøjagtigt — i Nyerup’s og Rahbek’s anf. Skrift 
II, 70.

*) Dette lyder måske noget påfaldende for Djævelens Vedkommende. Men 
man må betænke, at det onde er overalt, og at Djævelen som det 
ondes Ophav og Anstifter derfor også har hjemme overalt.
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var dermed endnu ikke alt tabt, thi Fagterne og Minespillet 
udgjorde en fremtrædende Side af de nævnte Figurers Rolle, 
og her åbnede der sig for en flink Skuespiller en Udvej til i 
ikke ganske ringe Mon at råde Bod på, hvad Forfatteren havde 
forsømt. Det er om disse to Figurers, Djævelens og Nar
rens, Optræden på den ældste danske Scene, at jeg i det føl
gende vil tale. Uagtet visse Berøringspunkter imellem dem, 
ere de i Digtningen to helt forskjellige Figurer, således som 
de vare, jeg kunde fristes til at sige: i Virkeligheden, og det 
beror på en ren Misforståelse, når en af Djævelens nyeste Hi- 
storiografer fortæller, at Narren udviklede sig »aus der Figur des 
Teufels als Lustigmacher«1).

1.

Djævelen.

Der er i senere År skrevet så meget om den historiske 
Udvikling af Djævlelæren, og de pågjældende Værker ere bievne 
modtagne med så megen Opmærksomhed, også her hjemme, 
at jeg kan fritage mig selv for en nærmere Påvisning af den 
hele Mængde på én Gang latterlige og gruelige Doktriner, som 
denne Lære i Tidens Løb kom til at omfatte, eller af de sør
gelige Følger, den drog efter sig i det virkelige Liv. Det 
vil foreløbig være nok for mit Øjemed al minde om, at skjønt 
det var i Middelalderen at Djævlelæren udfoldede sig i sin fulde 
Blomst, levede den dog et kraftigt Liv langt ud over Middel
alderens Grænser. Vistnok spores der efterhånden, i det mindste 
hos de mere befæstede Ånder, et Fremskridt i Henseende til 
en sundere Vurdering af de Hjælpekilder, som enhver ejede i 
sig selv til at modstå »den ondes« Angreb. Men med Hensyn 
til Kjærnen i Sagen, Troen, ikke blot på Djævelens personlige

’) G. Roskoff: Geschichte des Teufels (1869) I, 386. Rigtignok er det' 
Afsnit af hans Bog, hvori han behandler Djævelen som scenisk Figur, 
i det hele temmelig svagt. Han er kuu sjeldent gået til Kilderne, men 
synes at have øst sin meste Kundskab af Devrient’s og Hase's be- 
kjendte Skrifter. Også den ovenfor anførte Ytring stammer fra Hase 
(Das geistliche Schauspiel S. 75), der dog ikke formulerer den fuldt 
så urigtigt.
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Tilværelse — den fandt man jo bekræftet ved Bibelens Ord —, 
men på hans overalt indgribende, forstyrrende og ødelæggende 
Virksomhed, står man endnu et godt Stykke ned i Tiden på 
næsten ganske samme Standpunkt som tidligere. Ikke engang 
i de Lande, som afkastede Papismens Åg, stillede Forholdet sig 
bedre. Når Luther ikke just mente, at det var Djævelen der 
var på Spil, hver Gang det knurrede i hans Mave eller kløede 
i hans Hoved, var Grunden sikkert udelukkende den, at han 
ikke antog, at Djævelen gad gjøre sig nogen Ulejlighed for at 
frembringe så små Virkninger. Så snart der derimod var Tale 
om et større, uomtvisteligt Onde, lige meget om dette var af 
mere almindelig eller af rent personlig Art, var han ikke i 
Tvivl om, hvor det skulde føres hen, og Pest, Krig, Hungers
nød, Legemsbeskadigelser osv. var for ham — og dermed også 
for de evangeliske Theologer i lange Tider — altsammen 
umiddelbare og sikre Virkninger af Djævelens Hadskhed.

Hvor langt end dennes Indflydelse rakte efter den almin
delige Forestilling, har han dog næppe selv været synderlig 
tilfreds med sin Lod. I sit Hjem havde han det som bekjendt 
ikke meget hyggeligt; hans Virksomhed ude i Verden var yderst 
besværlig og fuld af Skuffelser, og når hans af Naturen ikke 
meget blide Sind var bleven yderligere forbitret ved alle 
Slags andre Gjenvordigheder, havde han endnu den Tort at 
skulle være Vidne til, at man gjorde sig lystig over ham på 
Scenen. Thi dette: at rejse Latteren imod ham, var på en
hver af de mange Skuepladse, hvor Djævelen både i og efter 
Middelalderen optrådte, for det meste et Hovedformål for For
fatternes og Skuespillernes Bestræbelser, og skjønt det af for- 
skjellige, let fattelige Grunde ikke godt kunde undgåes, at 
hans Kunstydelser fik en pirrende Bismag af det rædselsfulde, 
var der dog i Regelen sørget for, at det komiske Indtryk blev 
det overvejende, og det var i ethvert Tilfælde på det komiske 
Område at han fejrede sine største sceniske Triumfer.

Hvorledes det fra først af er gået til, at Djævelen kom på 
Brædderne, er ikke vanskeligt at forstå. Det var i Grunden en 
nødvendig Følge af, at Mysterierne væsentligt hentede deres Ind
hold fra Stofkredse, med hvilke den kristelige Overlevering bragte
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ham i den nærmeste Forbindelse, og når først Tanken om at 
lade ham optræde personligt én Gang var opstået, kunde den 
så meget lettere bringes i Udførelse, som Djævelen allerede 
tidligt havde vundet en nogenlunde fast Skikkelse i Folke
fantasien. På den anden Side bidrog netop denne Skikkelse 
ikke lidet til, at Djævelen i det mindste til Dels blev en ko
misk Figur på Scenen. Thi med hvilken Gru den end kunde 
fylde Sindet i Nattens Ensomhed og Mørke, måtte Forholdet 
nødvendig blive et andet, når den trådte frem ved Dagens Lys 
og i en større Forsamling, og det tør antages for givet, at 
under disse Betingelser kan intet Væsen, der har det mindste 
menneskelige i sin Form, give sig til at spille Komedie med 
Horn i Panden, Hale og videre dyrisk Udstyr, uden at 
det groteske i Sammenstillingen inden lang Tid gjør sin 
Virkning og får Tilskuerne til at le. Men dertil kom 
endnu et andet. Hvor meget man end frygtede den levende 
Djævel, var man dog ingen Sinde i Tvivl om, at både hans 
intellektuelle Ævner og hans Ævne til at gjøre ondt havde 
deres meget bestemte Begrænsning. Man vidste, at han ikke 
kunde gjennemskue Menneskets Tanker, og man vidste, at han 
ikke på noget Punkt mægtede at gå et Skridt videre, end Gud 
tillod ham. Af begge Grunde er han let udsat for at blive 
narret ved Udførelsen af sine Planer, ja egentlig er, lige siden 
Christus løskjøbte Menneskeheden ved sin Død, Djævelens for
nemste Virksomhed — det vil sige, hans Jagt efter Sjæle — 
nærmest at betragte som en fortsat Række af Kraftanstrængei
ser med et forholdsvis lille Udbytte. Også fra denne Side 
set, hjemfalder altså Djævelen til komisk Behandling, og idet 
den Ringeagt, som hele hin Opfattelse avler, finder forøget 
Næring i Menneskets overlegne Bevidsthed om, at han er et 
til evig Fordømmelse bestemt Væsen, og parres med Harme 
over, at man stadig skal være udsal for et sådant Væsens 
Efterstræbelser, griber man med stor Redebonhed den Lejlig
hed, som hans legemlige Fremstilling på Scenen tilbyder, til 
at give sine Følelser imod ham Luft. Man sætter en Glæde i 
at vise, ikke blot hvorledes han hvert Øjeblik bliver taget ved 
Næsen, men hvorledes han end ikke kan modstå den plumpe- 
ste List, som anvendes imod ham; man lader ham så ofte som 
muligt prygle af, helst ved gamleKjærlinger osv. osv.; og ikke
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nøjet hermed, anstrænger man sin Opfindsomhed for også i 
det enkelte at gjøre hans Fremtræden og hans Udseende så 
frastødende og latterligt som muligt, idet man enten fører 
de en Gang givne ydre og indre Karaktertræk ud i de grelleste 
Overdrivelser, eller lægger nye Træk til efter egen Smag og 
Lejlighed. Man gjør hans Tale til et Rørsammen af flere Slags 
Sprog og spækker den med Skjældsord og allehånde Plump
heder, man fremstiller ham med de uanstændigste Fagter, 
med Hyl og Skrig, man forøger det groteske i hans Skikkelse 
ved fantastiske og sære Tilsætninger osv. osv. Imidlertid må 
der gjøres en Forskjel. Jeg har hidtil bestandig talt om Djæ
velen i Enkelttallet, men der var som bekjendt overmåde 
mange Djævle til. De ere »utallige som Solegran«, siger den 
danske Hofprædikant Hans Lauridssen1), og »ingen Tunge 
kan dem tælle, og ingen Menneske kan begribe deres Mang
foldighed, uden Gud alene« 3). I det sidste har han nu iøvrigt 
ikke ganske Ret, thi netop ikke længe i Forvejen havde en 
tbeologisk Professor i Basel Martin Borrhaus (f 1564) virkelig 
talt dem og fået ud, at de nøjagtig udgjorde 2,665,866,746,664 8). 
Disse mange Djævle, talte eller utalte, ere dog ingenlunde 
ganske ensartede. Der er Forskjel både på deres Ævner, deres 
Forretninger og deres Betydenhed. For her blot at holde os 
til det sidste, er der en af dem, som er Herskeren, medens 
alle de andre ere hans undergivne, og denne ene er — i det

1)Hans Lauritzøn: Sielebog. Kbh. 1601 (1ste Udg. 1587). BL 134. 
Således også Peder Palladius i hans Efterskrift til Oversættelsen af 
A. Musculi »En formaning oc atuarsel om den leppede oc forkludede 
Hosedielluel« (1556). Bl. E 4. Efter ham hidrører Betegnelsen fra Augu
stinus. Den er også almindelig i Middelalderen, se G. Ros ko ff: 
Gesch. d. Teufels 1, 338 og 344.

*) Hans Lauritzøn a. Skr. Bl. 131.
3) G. Ros ko ff: Gesch. des Teufels II, 380. Selv det enkelte Menneske 

kunde huse ikke så få. Christus uddrev jo af én Mand en Skok Djævle, 
og en Skok >det er 6666», siger Peder Palladius (Visitatsbog, ved 
Sv. Grundtvig, S. 123); ja selve den besatte Mand i Farringløse, som 
Palladius ynker så meget, synes at have kunnet tale med herom, nål 
man skal slutte af, hvad han sagde til Palladius (Visitalsbog anf. St.), 
at det krillede og mylrede i hans Ben og Lår, som der var tusinde 
Spurve i dem.
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mindste i Skuespillene — så godt som altid Lucifer1). Ban 
er den egentlige Helvedes Fyrste, det er ham der lægger Pla
nerne mod Menneskene, medens de andre nøjes med, mere eller 
mindre heldigt, at udføre dem, og det kan ikke miskjendes, 
at der også næsten altid ved den dramatiske Behandling 
vises ham, Lysets faldne Engel2), et vist respektfuldt Hensyn, 
der ligesom er en Tribut både til hans nuværende Magt og 
hans tidligere Herlighed. Skjønt han ganske vist ingenlunde 
helt undgår at blive gjort Løjer med8), er det dog meget sjæl
dent, at man i denne Henseende går så vidt lige over for 
ham som lige over for de lavere Djævle, der da for så vidt 
også ere mere udsatte, som det fortrinsvis er dem, der komme 
i umiddelbar Berøring med Menneskene. Men selv ved de la
vere Djævle må man ikke tænke sig Forholdet således, at det 
Indtryk, som deres Fremstilling på Scenen gjorde, var udelt 
komisk. Djævelen frembyder jo efter sit Begreb mere end én 
højst alvorlig Side. Han er det ondes Ophav, han er Forføreren, 
og han er det Redskab, ved hvilket Straffen kommer over 
Synderen, og når det også afhænger af mange forskjellige Om
stændigheder: Nationaliteten, Lejligheden ved hvilken Stykkerne 
opføres, Forfatterens personlige Ejendommelighed og Æmnets Art, 
på hvad Måde dette kommer frem i Behandlingen, er det dog kun 
såre sjældent Tilfældet, at der slet ikke spores noget af Al
voren, ja denne Forening af et alvorligt med et komisk Element 
i Djævelens Person hører endog temmelig nødvendig til for at

Jvfr. også G. C. Horst: Zauber-Bibliothek II, 126 og III, 102. 1 engel
ske Mysterier synes dog Satans Navn undertiden at vexle med Lucifers 
som Betegnelse for Djævlenes Fyrste; se A. Ebert i Jahrb. für roman, 
u. engl. Literat. I, 74—75 og 144—45.

*) I et gammelt nedertysk Skuespil om Syndefaldet er selve Lucifers Fald 
fremstillet, og han optræder her på enkelte Steder i stor diabolisk Stil 
og med en Virkning, der ligefrem er gribende; se »Der Sündenfall und 
Marienklage«, herausg. von O. Schönemann (1855), S. 15flg. og især 
19—20. Jvfr. iøvrigt »Alsfelder Passionsspiel«, herausg. von C. W. M. 
Grein. Cassel 1874 (o: 1873). S. 5; o. fl.

•) I det ovennævnte »Alsfelder Passionsspiel« får han endog Prygl af de 
andre Djævle.
Danske Samlinger, 2den Række. III. 15
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give ham hans egentlige Særpræg som scenisk Figur. Men 
også ganske bortset herfra, rnåtte Djævlefremstillingerne på 
Theatret uundgåeligt få en vis uhyggelig Skygge over sig ved 
den overalt nærværende Frygt for den levende Djævel, som 
knyttede sig til Bevidstheden om hans altid lurende Ondskab 
og hans uophørlige Anslag på at styrte Menneskene i For
dærvelse1). Selv den, der kunde synes aller sikrest, havde 
dog intet Fribrev fået, og det næste Øjeblik kunde bringe 
ham i Djævelens Klør. Djævelen har tusinde Veje til at 
skaffe sig Indpas hos et Menneske, ja kan han ikke komme 
afsted med det på anden Måde, er han ikke bange for at 
skabe sig om til en Flue og lade sig skylle ned i et Glas 
01, som han engang gjorde med en Smededatter i Egnen af 
Joachimsthal2). Men et sådant Væsen er det ikke rådeligt at 
opirre, og hvem kunde vide, om man ikke just pådrog sig 
hans Had ved at sidde og se på, hvorledes hans Fremstillere 
næsten gjorde ham til en Karrikatur3). Hvad om han nu fandt 
på at øve Gjengjæld og vilde vise Folk, hvorledes de Karrika- 
turer se ud, som han kan gjøre; om han greb en af Skue
spillerne eller af de leende Tilskuere og handlede med dem 
som med den nævnte Smededatter, hvis Øjne han drev ud af 
Hovedet, så at de blev så store som Hønseæg, hvis Tunge han 
trak et helt Kvarter ud af Halsen, og hvis Ansigt han drejede 
om i Nakken! I så Fald vilde det visselig blive Djævelen, som 
kom til at le både sidst og bedst4).

Således som den danske Skolekomedie nu engang er be-

J) Når A. Réville (Djævelens Historie. Kbh. 1872. S. 29) synes at mene, 
at man ved de sceniske Fremstillinger troede sig sikker for Djævelens 
Anfald, savner denne Antagelse al Grund, selv når der er Tale om My
sterier og Opførelse af gudelige Skuespil.

8)J. Brunsmand: Et forfærdeligt Huus-Kaars. (Udg. 1757). S. 111.
’) I Oh. Lenient’s La satire en France au moyen age p. 411 hentydes 

til en Historie om , hvorledes Djævelen var bleven vred på en Munk, 
som havde afbildet ham i en alt for hæslig Skikkelse, og hvorledes han 
plagede Kunstneren Dag og Nat for at få ham til at give sig et kjønnere 
Ansigt.

*) Dem, der kunne ønske nærmere Oplysning om Djævelens Optræden på 
Udlandets Scener, må det selvfølgelig først og fremmest anbefales at gå 
til Kilderne, det vil sige selve de dramatiske Arbejder. Jeg skal dog
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skaffen, vil man næppe overraskes ved at hore, at Djævelen 
på vor Scene i det hele er tarveligere udstyret fra Forfatternes 
Side, end det er Tilfældet de fleste andre Steder. Der vi
ser sig i Anvendelsen af denne Figur hverken Overflod på 
Lune eller nogen synderlig rig Opfindsomhed. Til Gjengjæld 
møder han af og til op med en Del Plumpheder, og skjønt 
disse i og for sig ikke ere værre, eller man kan rettere sige, 
ikke engang så drøje som dem, man ofte støder paa i Udlandets 
dramatiske Literatur1), falde de, netop på Grund af det ringere 
Lune, i det hele mere i Øjnene og gjøre et mere frastødende 
Indtryk9). Men jeg skal iøvrigt ikke foregribe den Dom, som

her nævne nogle af de lettere tilgjængelige Skrifter, hvor dette Æmne 
også er gjort til Gjenstand for Fremstilling. Foruden de anførte Skrifter 
af G. Roskoff og A. Réville (af hvilke dog det sidst nævnte nærmest 
kun synes at være et Uddrag af det første) skal jeg fremhæve C. F. 
F log el: Geschichte des Groteskekomischen S. 78 flg., 92 flg., 114 flg.; 
F. J. Mo ne: Schauspiele d. Mittelalters, passim, især II, 16 flg.; H. 
Reidt: Das geistliche Schauspiel in Deutschl. S. 131 flg.; P. L. Ja
cob, Bibliophile (P. Lacroix): Recueil de farces, soties etc. du 15me 
siècle p. XV-XVI; G. Ljunggren: Svenska Dramat S. 71 flg.; G. E. 
Ingelius: Om Medeltidens Skådespel S. 49 flg. ; o. m. a.

1) Som en Prøve på, hvad man t. Ex. kunde tillade sig på den franske 
Scene, forudsat at man tillige var morsom, skal jeg kortelig angiveind
holdet af Djævlescenerne i en lille fransk Farce fra det 15de Århundrede, 
»La farce du munyer«, som Udgiveren P. Lacroix (Recueil de farces 
etc. p. 233 flg ), til Trods for dens Smudsighed, med Rette kalder »un 
petit chef-d’oeuvre de malice et de joyeuseté«. En Djævel, Berith, som 
endnu er uforsøgt i Verden, får af Lucifer Befaling til at gå ud og 
skaffe ham en Sjæl. Berith vil først have at vide, på hvad Måde Sjæ
len forlader Legemet, og han får til Svar: «Elle sort par le fondement». 
For at fange Sjælen har Berith en Sæk med, og da han véd, at en 
Møller ligger for Døden, kryber han ind under dennes Seng med Sækken 
og oppebier nu, hvad der skal komme. Dette lader heller ikke vente 
længe på sig, thi Mølleren bliver svagere og svagere, hans Mave kom
mer stærkt i Uorden, og tilsidst: »il mcct le cul dehors du lict, et le 
Deable tend son sac, cependant qu’il chie dedans: puis, s’en va cryant 
et hurlant.« 1 denne glade Stemning kommer han til Helvede, hvor 
han imidlertid får en bedrøvelig Modtagelse; thi da Lucifer er nær ved 
at kvæles ved Stanken af hans Bytte, lader han den ulykkelige Djævel 
prygle dygtigt af, og sluttelig giver ban ham et meget skarpt Pålæg om 
ikke oftere at bringe ham Sjælen af en Møller.- »car ce n’est que bran 
et ordure».

*) Jeg glemmer ikke herved, at flere af de pågjældende Stykker netop ere 
15*



228

Læseren selv vil kunne danne sig, når jeg skrider til en Under
søgelse af de enkelte Stykker. Derimod turde det være hen
sigtsmæssigt allerede nu at fremsætte nogle Bemærkninger om 
de Sider af Djævelens Optræden på den danske Scene, som lå 
udenfor Forfatternes Område, nemlig om den dramatiske 
Aktion i snævrere Forstand og om Djævlekostumet, hvortil 
endnu skal føjes et Par Ord om det sceniske Lokale, der 
særlig var anvist Djævlene til Opholdssted.

At Djævelens Rolle gav Lejlighed til en virksom Anven
delse af Gestikulationen og Minespillet, har jeg allerede tidligere 
berørt, og det har vel næppe hørt til de ualmindelige Ting, at 
Djævlefremstillerne netop herved bragte adskilligt mere ud af 
deres Partier, end Forfatterne havde lagt deri. Sikkert er det 
i hvert Fald, at Djævelens Fremtræden her hjemme i Hoved
sagen karakteriseredes ved de samme ydre Midler som andet 
Steds, således navnlig ved alskens sælsomme, vilde og til Dels 
uanstændige Fagter, ved Hyl, Tænderskjæren o. lign. I en 
Skildring, som Dr. Erasmus Lætus har efterladt os af de 
theatralske Forestillinger, som i Anledning af Prins Christians 
Dåb bleve givne i Kjøbenhavns Slotsgård den 3die og 4de Juni 
15771), kommer han også til at omtale en lille Hændelse, som 
han oplevede med en af de ved den nævnte Lejlighed fungerende 
Djævle, og skjønt hverken denne eller hans Kammerater 
synes at have haft nogen skreven Rolle i de opførte Skue-

Bearbejdelser fra fremmede Sprog, især fra tysk. Men dels har man 
ofte valgt middelmådige Stykker til at bearbejde, dels går i hin Tids 
Oversættelser eller Bearbejdelser næsten altid det fyndige eller mor
somme tabt, som mulig findes i Originalen. — At iøvrigt Narren på 
den danske Scene ikke lidet overgår Djævelen både 1 Henseende til An
tallet og til Råheden af de Plumpheder, der lægges i hans Mund, vil 
fremgå af det følgende.

*) I hans udførlige håndskrevne Beretning om Prinsens Fødsel og Dåb 
(GI. kgl. Smlng. Nr. 2589, 4to). Lætus’s Meddelelser om selve de thea
tralske Forestillinger ere benyttede af flere Forfattere (således i Resen’s 
Frederik II.s Krønike S. 307; E. C. Werlauff’s Sophia af Meklenborg 
(Folio-Udg.) S. 23—24; F. Ha mm eri ch’s Dmk. under Adelsvælden II, 164; 
C. F. Wegener’s Histor. Efterretn. om A. S. Vedel. 2. Udg. S. 96— 
97; og især H. Rørdam’s Kbhvns. Univers. Historie II, 184 flg.), men 
den her fremdragne Udenomsscene har ikke før været nærmere omtalt. 
Kun en enkelt af de nævnte Forfattere hentyder løseligt til den.
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spil1), kan man dog nok af Lætus’s Beretning danne sig en Slags 
Forestilling også om hine Væseners sceniske Måde at være på, 
hvorfor jeg her vil gjengive det vigtigste af den. Lætus for
tæller, hvorledes han og nogle af hans bekjendte — Mag. 
Anders Vedel, Mag. Niels Hvid, Mag. Laurids Pedersen og 
Renteskriver Peder Hansen — havde taget Plads i et af Slots
kirkens Vinduer, hvorfra de i god Mag så på Skuespillet, indtil 
det faldt nogle af den forsamlede Mængde ind at flytte en 
Bænk hen foran Vinduet og stå op på den. Dette generede 
naturligvis i høj Grad dem, der sad bagved, og idet nu disse 
lagde Råd op om, hvorledes de på bedste Måde skulde blive 
Forstyrrerne kvit, faldt de på følgende Udvej. Der var en hel 
Del »stumme Masker« til Stede og mellem dem også nogle 
Djævle, som havde det Hværv at gjøre Plads og bane Vej, dels 
mellem Publikum, dels mellem de spillende2). En af disse 
Djævle var særlig iøjnefaldende ved sit »groteske og skrækkelige 
Udseende og ved sine afvexlende og tøjlesløse Fagter«. Ham 
kaldte nu Lætus og hans Venner ind til sig i Kirken og an
modede ham om — i Kraft af hans Djævlerolle — med List 
eller Magt at skaffe de Folk bort, der spærrede Udsigten. Ved 
nogle Hyl og ved en Bevægelse, som om han vilde gjøre et 
Spring, tilkjendegav han sin Indvilligelse3), men fordrede i 
Forudbetaling noget af den Vin, som hans Mandanter sad og

1) De kunne derfor nok have deltaget noget i Handlingen. I Hi er o n. Ju
st es en’s »Kong Salomons Hylding« (1585) forekommer ingen Djævel 
mellem de talende Personer, men alligevel hedder det (3 A. 4 Sc.) om den 
Ofring, som anstilles, da Adonia lader sig hylde af sine Tilhængere: »In
cendit [Abiathar] holocaustum sufflante Sat han a« hvilket sikkert ikke blot 
er atforstå billedligt. Skjønt jeg ellers ikke i nærværende Undersøgelse 
tager Hensyn til de ved Hoffester opførte tyske Skuespil, kan dog her 
anføres, at i H. Laurenberg’s lo/io 1634 opførte »Tragoedia von den 
Tugenden und Lastern« vare ikke blot flere Musikanter iførte Djævle- 
kostumer, men det samme var også Tilfældet med en Del »Drabanter«, 
der havde det Hværv ved Slutningen af Stykket at jage de besejrede 
Laster ind i Helvedessvælget; se bl. a. »Relation von dem hocbfurstl. 
Beylager« etc. Hamburg. 1635. 4to. S. 76 og 119.

*) »Erant xaiqpa vt vocant, haud pauca, et in his diaboli aliquot,
qui submouendæ multitudinj parandæque viæ operam inter actores dabant.» 

*) »ille, cum enormi horribilique inter omnes habitu ac gestuum variorum 
licentia praestaret, clamoribus quibusdam editis saltuque simulato con
ditionem accepit.« — At han kun fingerede et Spring, må vel forklares
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drak, og som de havde fået fra Kongens egen Kjælder. Dette 
indrømmedes ham, og nu nedskyllede han i ét Drag så megen 
Vin, som næsten kunde været nok for 6 Mennesker. Han gik 
så ud af Kirken, men idet han kom forbi Vinduet igjen, gjorde 
han to Spring i Luften, og dette måtte, som det bagefter viste 
sig, opfattes som en Afskedshilsen. Thi Lætus og hans Venner 
hørte ikke mere til ham, og hvor vrede de end lige strax bleve 
over således at være narrede, måtte de dog snart indrømme, 
at den pågjældende Person netop ved at tage dem ved Næsen 
og svige sine Løfter var bleven sin Djævlerolle tro til det sidste1). 
— Det er, som man ser, egentlig en Djævleforestilling udenfor 
Theatret, her er skildret, men vi ere dog heller ikke ganske 
uden direkte Vidnesbyrd om Djævelens sceniske Frem
træden , om end den gjennemgående Magerhed i Skoleko
mediens Sceneanvisninger gjør disse færre, end man måske 
kunde vente. I den håndskrevne »Tobiæ Komedie«2) omtales 
»Ægteskabsdjævelen« Asmodæus som »grummelig skrigende«, 
da Tobias ved sit Bryllup påkalder Gud og røger med Hjertet 
af den i Tigris fangede Fisk. I samme Stykke har både han 
og »Bryllupstrolden« Misogamus flere Replikker, hvis Text selv 
angiver, at de begynde med Hyl eller Skrig, og endelig, efter 
at Asmodæus er bleven lagt i Lænker af Raphael, siges der om 
ham, at han hyler (ululat), skjærer Tænder og bider i Læn
kerne. I Komedien »Jael og Sissera«8) optræder en Djævel 
Abaddon »udi en Djævelham med forskrækkelige og trodsige 
Gebærder«, og et Sted i Stykket hedder det udtrykkelig, at han 
»brøler« sin Replik ud »med forfærdelig Stemme«. At Plump
hederne og Ilterlighederne i de skrevne Texter ikke have 
savnet det tilsvarende Akkompagnement i Gestikulationen, kan 
så meget sikrere antages, som Uanstændighed i Fagterne andet 
Steds hørte til Djævlerollernes største og stadige Effektmidler. 
En anden Sag er det, at de unge Skoledisciple her hjemme

deraf, at der enten ikke var Plads i Kirken, eller at han ikke der turde 
vise sine Kunster rigtigt.

^Slutningen af Historien, hvorledes Bænken gik i Stykker, og alle de, 
der stod på den, faldt ned osv., kommer os ikke ved her.

’) I GI. kgl. Smlng. Nr. 794 Fol.
•) Håndskrift i Thott’s Smlng. Nr. 469, 8vo.
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vel næppe ere gåede fuldt så vidt i denne Henseende som f. 
Ex. de Bander, der i Frankrig gjorde et Håndværk af at opføre 
Djævlespil (Diableries), og hvis Medlemmer vistnok for det meste 
vare temmelig løse Fugle.

På samme Måde kan det vel næppe være Tvivl underkastet, 
at man i Danmark almindeligvis ikke er naaet op til den fan
tastiske Extravagance i Djævlekostumet, som man træffer i 
Udlandet, navnlig i Frankrig, og som undertiden synes at have 
haft en stærk Tilsætning af det obscøne1). Meget er natur
ligvis kommet an på Omstændighederne2). Men da Forholdene 
her hjemme i det hele vare små, og Midlerne i Regelen næppe 
meget overflødige, tør det vistnok antages, at man i de fleste 
Tilfælde ikke er kommen synderlig langt ud over, hvad man 
anså for ligefrem nødvendigt. Hertil hørte først og fremmest 
Hornene og Halen, samt et sværtet Ansigt (vistnok oftest 
med rød, udhængende Tunge) og sorte Hænder; thi den sorte 
Farve krævedes lige så afgjort for at betegne Djævelens Ond
skab som den hvide for at betegne Englenes Uskyld3). Også 
Kroppen har sikkert været indhyllet i et sort eller dog mørkt 
Stof, allerhelst — hvis det kunde fåes — Skind, da man i 
hine Tider sædvanlig tænkte sig Djævelen som lådden. På 
Udlandets Theatre — som overhovedet i Middelalderens og 
den nærmest følgende Tids bildende Kunst4) — optrådte Djæv-

x) Jvfr. bl. a. Flögel: Gesch. d. Groteskekomi8chen S. 96; P. Lacroix: 
Recueil de farces etc. p. XV; A. Ebert: Die englischen Mysterien 
(Jahrb. f. engl. u. roman. Literat. I, 64); o. fl.

*) Således har den Hegelund’ske Figur Calumnia — der her kan nævnes 
med så meget større Grund, som Forfatteren selv betegner hende som 
en Djæ velin de (Diabola) — utvivlsomt haft en meget fantastisk Ud
smykning, og om end dens virkelige Kostumering ikke i et og alt har 
svaret til den, som Billedet i Hegelunds Skrift fremviser, kan den dog 
heller ikke have fjernet sig meget langt derfra, da den skrevne Text 
udtrykkelig tager Hensyn til de fleste af de Attributer, som sees på 
Billedet.

8) 1 den håndskrevne »Tobiæ Komedie« (GI. kgl. Smlng. 794 Fol.) kaldes 
Asmodæus en «Djævel så sort«.

4) Her hjemme f. Ex. på Kalkmalerierne i Faxe Kirkes Tårn, i Følge en 
Tegning, somGand.mag. Henry Petersen har været så venlig at låne 
mig. Også på et Billede i P. Tideman's En deylig Bøne Bog (1568)
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lene hyppigtfmed Dyremasker, men der haves i hvert Fald ikke 
noget bestemt Vidnesbyrd om, at disse have været i Brug på 
vor Scene1). Kun til en enkelt Del af Dyrefysiognomiet, den 
også i Kunsten ofte mødende Tryne eller Snabel2), synes der 
i den før omtalte »Tobiæ Komedie« at hentydes, når Raphael 
siger til Asmodæus: »Jeg skal dig gjøre Vejen trang, var end 
din Næse mere lang.« I Indledningen til det samme Stykke, 
hvor Handlingen kortelig fortælles, og de spillende forestilles 
for Publikum, omtales Asmodæus som lænket (»Se den [Djævel] 
i Lænker, I se ham vel?«); men det er dog måske tvivlsomt, 
om Lænkerne have i egentlig Forstand hørt med til hans Ko
stume, eller om han kun havde dem på ved Præsentationen, 
for ligesom forbilledligt at antyde, at han under Stykkets For
løbblev lagt i Lænker af Raphael3). Blandt de Djævleattributer, 
som forholdsvis sjældnere omtales, kan nævnes Pusteren, 
hvormed Djævelen indblæser Mennesket onde Tanker. I et af 
Jakob Ayrer’s Skuespil skal Djævelen optræde med et sådant

Bl. 198, forestillende den yderste Dag. Ligeledes i »Pass ion al. Vor 
Herris Jesu Christi Pinis oc Døds Historie.« Kbh. (Hos Laurentz Bene- 
dicht); Billedet, der forestiller Fristelsen i Ørkenen; o. m. fl.

l) Den eneste danske Afbildning, jeg kjender, af Djævle i dramatisk 
Aktion findes på et Kobberstik i »Triumphus nuptialis Danicus« (Kbh. 
1648. 4to_), som forestiller Slutningsscenen af den ovenfor (S. 229 Anm. 1) 
omtalte «Tragoedia von den Tugenden und Lastern.« Billedet er ikke 
meget tydeligt, men man ser dog, at de pågjældende havde både Hale 
og Horn (disse, som det synes, fastgjorte på en Slags Hue), men ingen 
Dyremasker. De vare desuden iførte korte Trøjer og tætsluttende Buxer 
og havde Halvstøvler på Benene. Det ganske særegne ved den Fest, i 
hvis Program også hint Skuespil indtog en Plads, gjør imidlertid, at vi 
ikke med Sikkerhed kunne vide, om ikke det omtalte Djævlekostume i 
flere Punkter har afveget fra det almindelig brugte.

*) Jvfr. Roskoff: Gesch. d. Teufels 1, 344. I det Arna-Magnæanske Hånd
skrift Nr. 227 Fol. (Stjorn) findes flere Billeder af Djævle med krumme 
Næser eller Tryner. Når Schack: Gesch. d. dramat. Lit. u. Kunst in 
Spanien I, 58 siger, at Djævelen i de engelske og franske Moraliteter havde 
en lang rød Næse, véd jeg ikke, hvorfra han har denne Kundskab.

3) Når Djævelen Astrot i «De Mundo et Påupere« siger med Hensyn til Kej
seren i Stykket: »Vi [Djævle] ville hannem snøre med vore Lænker, at 
han skal aldrig på Gud tænke«, turde denne Ytring snarest være at 
forstå rent billedligt. Men at Lænker dog undertiden virkelig hørte 
med til Djævlekostumet, sees bl. a. af et tysk Opstandelsesspil, hvor Lu
cifer fremstilles bundet i Lænker og siddende i en Tønde ligesom en 
almindelig Hund (se Mone: Schauspiele des Mittelalters IL 19 og 71).
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Redskab, hvormed han bearbejder Folk — bagfra1). Men 
også i den danske »Comoedia Mariæ Magdalenæ«2) hentydes 
til noget sådant, når »Dæmon« med Hensyn til Kaiphas og 
de i hans Hus forsamlede Farisæere siger: »Jeg er også i 
Bispens Råd, jeg må i hannem optænde en Had; min 
Puster må på Gang igjen« osv. Af en af hans tidligere 
Replikker må man dog slutte, at Påvirkningen her har fundet 
Sted gjennem Øret8).

Ligesom det var Tilfældet overalt i Udlandet, hvor der 
anvendtes noget på at indrette en Scene til de theatralske 
Forestillinger, at der var anvist Djævlene, når de ikke spillede 
sammen med de menneskelige Figurer, et særligt Opholdssted 
i et — Helvede forestillende — Rum, som lå underneden det, 
hvor Menneskene bevægede sig4), således har det vistnok også 
ofte været her hjemme. 1 Hieron. Justesen’s »Samsons 
Fængsel« have vi endog et bestemt Vidnesbyrd i så Henseende 
idet Mølleren i Stykket siger (4 A. 3 Sc.), at hvis han stjæler mere’ 
Mel fra sine Kunder, end der kan ligge i hans Øje, »da tag mig 
strax Djævelen grum, som står i det nederste Rum«. Uden 
Tvivl var det netop herfra, at den Skare Djævle kom frem, som 
i Stykkets Slutning føre de dræbte Filistres Sjæle til Helvede. 
Undertiden kan det dog have været vanskeligt nok at få ind
rettet et sådant særskilt Rum, især når man, hvad så ofte var 
Tilfældet, spillede i en blot for Lejligheden lånt Sal, og denne 
ikke var tilstrækkelig høj, og i så Fald har Djævelen vistnok

*) Jeg har ikke selv kunnet finde det pågjældende Stykke, men Sagen om* 
tales i Devrienfs Gesch. der deutschen Schauspielkunst 1, 156.

s) Hdskrft. i GI. kgl. Smlng. Nr. 794 Fol.
•) Et på Afbildninger hyppigt forekommende Djævle-Attribut er Vingerne 

(jvfr. Lucifer i Dante’s Helvede). I Skuespilliteraturen har jeg dog ikke 
fundet det omtalt.

*) Nedgangen til dette Rum var i Regelen betegnet ved et gabende Drage
svælg (jvfr. Jesaja 5, 14). Et sådant se vi også på det forrige Side 
Anm. 1 omtalte Billede af Slutningsscenen i Laurenberg’s tyske Skue
spil. I den kirkelige Kunst støde vi hyppigt på det. Af danske Exem- 
pler kunne bl. å. nævnes Kalkmalerierne i Vallensbæk Kirke (Smø
rum Herred) og Sæby Kirke (Løve Hd.), i Følge Tegninger, som Gand. 
Henry Petersen har stillet til min Rådighed. Jvfr. også det før omtalte 
•Passional«, Billedet, der forestiller den yderste Dag. og det tilsvarende 
Billede i P. Tidemand’s »Bøne Bog«.
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haft sin Plads inde på selve Hovedscenen1), om end denne 
Plads på en eller anden Måde har været tydelig afgrænset. At 
der i sådanne rene Fastelavnsspil, som i Overensstemmelse 
med den oprindelige Skik opførtes rundt om i Borgernes pri
vate Huse — og hvorpå vi have et Exempel i det Christiern 
Hansen tillagte Stykke om den utro Hustru —, lige så lidt 
kunde være Tale om et særeget Djævlelokale som om nogen 
Slags scenisk Indretning overhovedet, er en Selvfølge.

Hermed går jeg over til at betragte selve de skrevne 
Djævleroller i vore gamle Skuespil noget nærmere.

Det første Stykke, hvori Djævelen optræder på dansk Grund, 
er det nys nævnte Fastelavnsspil om den Utro Hustru3). Det 
er sandsynligvis det ældste af alle bevarede danske Skuespil 
overhovedet, og Djævelen indføres her — ret passende — på 
Scenen gjennem en Maning. Stykket drejer sig som bekjendt 
om en ung Kone, hvis Mand er draget bort i Pilegrimsfærd, 
og som under hans Fraværelse får Besøg først af en Bonde, 
så af en Munk, som søge at friste hende til Utroskab, men 
som begge afvises. Derpå fremstiller en Hofmand sig for 
hende, og skjønt Konen fra Begyndelsen af er venligere stemt 
mod ham, opnår dog heller ikke han strax, hvad han ønsker. 
Han henvender sig da til en gammel Troldkvinde (»vetula«), 
hvem han mod gode Ord og Betaling overtaler til at stå ham 
bi i hans Anslag mod Konen, og Troldkvinden maner nu en 
Djævel frem, som skal hjælpe hende. Da den påfølgende 
Djævlescene indeholder flere ret betegnende Træk, og da kun 
enkelte Brudstykker af den hidtil have været trykte, gjengiver 
jeg her undtagelsesvis hele det pågjældende Sted8):

’) En Antydning af noget sådant turde måske findes i Skuespillet «De 
Mundo et Paupere«, når Munken i den Scene, hvori han giver Kejseren 
Absolution, omtaler Djævlene som nærværende, idet han siger: »Det 
give dig Mester Urgatilok, som står nu her i denneFlok.« Rigtignok er 
også den Forklaring mulig, at Djævlene ere komne op af Helvede og 
have lejret sig om Kejserens Seng, allerede nogen Tid før Døden ind
fandt sig, for at være så meget mere sikre på, at deres Bytte ikke skulde 
undslippe dem.

*) Håndskrift i Thott’s Smlng. Nr. 780, Fol.
•) Aftrykket er bogstavret.
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„Sic vetula.

Kroden1) dewel och Gileberth 
Løffwer och setter op eders stert!
Belzebub met tyne kompaner alie,
J skulle meg alie tiil fode falle
Oc giøre snart, hwad ieg eder bedher, 
Eller ieg skal hwdstrygbe edher.
Øwer nw eders falske [list]
Och seer, at thet bliffwer viist:
J skulle egghe hyn fawre quinnæ, 
At hwn motte lade tiil syne mynne, 
Vkyskhed met en mandt bedriffwe, 
At hwn motte syn3) hoss hanem bliffwe.

Diabolus non statim respondens, dicat irato 
animo vetula.

Poske lyre, ieg maner tegh,
At tw snarlighe swarer megh,
Jeg maner tegh ved salt oc brøedh,
Ved heyre, gøgh oc rider Røed,
Ved Norwe sker oc Vendelskaff;
Jeg maner teg ved alle trolquinnæ,
Alle the, mandt kaen i verdhen fynnæ,
Met alle the kerlingher, ther kaen i verden vere, 
J hwor the ere, fiern eller neer,
At tw ey lenger skiwller tegh, 
Mend snarligh kom nw hid tiil megh.

Diabolus venit timefactus.

Jeg thøer ey lenger skiwle megh, 
Thy ieg er ganske red ffore tegh,

*) Ikke, som alie tidligere Aftryk have: Broder. Om Udtrykket kan bl. a. 
sees Adami Bremensis Historia ecclesiastica, ed. A. S. Vedel (1579), 
Fol. E 2: — »etiam hodie execrationis formula Krodendyffuel
ab iracundis usurpatur.«

’) □ : siden.
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Vilt tw meg saa met kerlingher mane, 
Tha mo ieg snarlig foo myn bane, 
Fforly the ere saa onde quinnæ, 
The kune meg oc myne kompanne bynne. 
Myn kiære, giør meg ey mere ilt, 
Jeg vil giøre, hwad tw vilt.

Et sic vetula.

Gack snart oc twde then quinnæ i ørre, 
Oc raed henne vkys[k]hed at giøre 
Met then same mandt, som hene mwne gille, 
Giør tw thet, thet er myn vilie.

Et sic demon transiens ad mulierem ponat os 
suum ad aures eius, et, cum nolit 

obedire, dicat alta voce.

Llenge mo ieg twde i thiit øre, 
Fføer en tw vilt effler mytt raed giøre;
Meg vndre, at tw gidher vered saa sterck, 
At tw ey vilt lade oplette tyn serck. 
Thet mane køed thét er saa bløeth, 
At ligge met mandt thet er saa søeth. 
Rigdoem vil ieg teg nogh tiil skicke 
Oc ait tiid bode ede oc dricke, 
En er thet bedre at haffwe gode daffwe 
En hwer dag sorig oc bedrøffwelse haffwe.

ffulier.

Bort dieffwel met tynne falske fwndt, 
Tiil tyn leerdoem seer ieg ey god grwndl; 
Wore teg en en tiidt saa vee, 
Jeg sigher, thet skael aldri skee.

Diabolus rediens ad vetulam.

Jeg tøer saa ille fore teg gaa, 
Fforly ieg redes for teg saa; 
Then quinnæ hwn er i troen saa fast, 
Myn roed skøder hwn ey ved et bast.
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Vore alle the dieffle, i helwede eræ, 
The korne hynne ey liil vkysk ad vere.

Vetula ad diabelum.

Sorgh faa tw, tyn lede gram,
Tw esl falsk, saa faa Iw skam;
Ho paa teg lider, hanem kant tw daare,
Ther skal teg ske vlycke faare, 
Hwor er nw lynne kloge fynnæ, 
Thet tw swared, at tw kune fynnæ? 
Jeg troer, tw dwer nw ey et stycke, 
Ther fore skal teg skee vlycke. 
Jeg skal nw laghe teg vdy lyn top 
Oc hwdslryghe teg saa paa tyn krop.

Et sic percutiet eum, quo percusso dicat ve:

Dygh1) at helwede effter kompanner tynne, 
Oc bliff ther oc haff ewindeligh pynne.

Som man vil have set, fornægter den kåde Farce, hvoraf 
ovenstående er taget, ikke sin almindelige Karakter i Fremstil
lingen af den onde Ånd. Lige fra hans Indgang i Forskræk
kelse til hans Udgang i Bedrøvelse er alt her overvejende 
Løjer. Lad os se noget nøjere på Enkelthederne. At kunne 
mane Fanden hørte til de første Betingelser for at være Hex, 
og i en Tid, da der var lige så mange Hexe som Fluer om 
Sommeren, er det ikke til at undres over, at man hvert Øjeblik 
støder på Djævlebesværgelser. Og ved disse er det da noget 
meget almindeligt, at Djævelen ikke møder strax ved den første 
Påkaldelse. Vil man have et Exempel så at sige fra Livet 
selv på denne hans Stædighed, der har sin Grund i hans Mis
fornøjelse med at være bragt i Afhængighedsforhold til menne
skelige Væsener, kan jeg anføre et her hjemme fra, som er 
ganske pudsigt, idet der i Kjøge Tingbog under 1612 findes (eller 
fandtes) en Optegnelse om, hvorledes nogle Troldkvinder manede

x) □: løb, skynd dig (oldnordisk dika). Ordet bruges endnu i den skån
ske Dialekt, se J. E. Rietx: Svenskt Dialekt-Lexikon.
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Fanden, som »i Førstningen [har] stillet sig, som han nødig vilde 
komme, og ahet dennem med dette Gjensvar, at han havde 
Horn på Hovedet, men de ikke, derfore vilde han ikke komme; 
hvorpå den slemme Mette Banghors har hent en Gryde, sat 
den på sit Hoved og sagt til den onde, han skulde herop, thi 
havde han to Horn, så havde hun tre«1). — I de magiske 
Værker, der give Forskrifter for Besværgelsen af de onde Ånder, 
tages der udtrykkelig Hensyn til disses Utilbøjelighed til at give 
Møde2), og dette deres stående Karaktertræk benyttes også 
hyppigt i de gamle Skuespil, hvor det for så vidt havde en 
vis praktisk Betydning, som det altid medførte en Stigning i 
den dramatiske Interesse, når der blev Brug for den anden, 
kraftigere Maning.

Den Grundregel, som i Almindelighed fulgtes ved de vir
kelige Djævlebesværgelser og til Dels også ved Efterligningerne 
på Scenen, kan kortelig udtrykkes således, at man manede 
Djævelen ved de Ting, som han antoges at have mest Respekt 
for. En vigtig Rolle spillede især hellige eller ophøjede Navne 
og Begreber8). Hvis Forfatteren af vort Fastelavnsspil har 
kjendt denne Regel, har han i hvert Fald ikke brudt sig om 
at gjennemføre den konsekvent. Medens nemlig det første af 
de her anvendte Besværgelsesmidler eller »Vincula«, Saltet 
og Brødet, for så vidt kan siges at henhøre under den, som 
der tillagdes begge disse Ting en rensende Kraft, hvorfor de 
også ellers brugtes som Midler mod Djævelen og derfor som 
Ingredientser ved Djævlemaninger4), betegne de følgende Vin-

*) J. Brunsmand: Et forfærdeligt Huus-Kaars. (1757). S. 74.
®) Idet der enten bemærkes, at vedkommende Formular, hvis Ånderne 

ikke møde strax, skal gjentages flere, sædvanlig tre Gange, eller også 
ombyttes med en ny og kraftigere. Mange Exempler herpå haves bl. a. 
i G. C. Horst’s Zauber-Bibliothek 2, 3 og 4 Th. 2 Abtheilung; jvfr. 
samme Værk 3 Th. S. 88—89.

3) Benævnelserne vare ofte tagne af orientalske Sprog, og ved Tilsætning 
af forskjellige halvt eller helt barbariske Ord fik Formularerne da det 
nødvendige mystiske Udseende. Et Forsøg på at efterligne også dette på 
Scenen haves i det gammelfranske Skuespil om Theophilus (Monmer- 
qué et Michel: Théâtre français au moyen-age p. 143).

4) Jvfr. Thiele: Danmarks Folkesagn 111, 31 Nr. 134, 51 Nr. 239—40, 
52 Nr. 244; Sv, Grundtvig: Gie danske Minder I, 85; V. Rydberg:
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cula Ting, som i sig selv frembyde en ond eller skadelig 
Side og derfor snarere må siges at være Djævelen sympathetiske 
end det modsatte. Dette gjælder ikke blot om »Norges Skjær« 
og »Vendeiskage« (o: Skagens Landtunge med de farlige Rev), 
men også om »RidderRød«, den bekjendte onde Skikkelse fra 
Folkeæventyret, om »Gjøgen«, den træske Fugl, der stjæler 
sine Æg ind i andre Fugles Reder1), og endelig om »Hejreri«, 
hvorved jeg forstår det for Kornet skadelige Ugræs Bromus 
secalinus3). Det kan nu vistnok ikke nægtes, at den før omtalte 
Regel, at man helst manede Djævelen ved Ting, som vare ham 
imod, af og til også ved de virkelige Besværgelser led en Und
tagelse, idet man ved Siden af de antipathetiske Vincula også 
brugte et og andet sympathetisk og altså på én Gang ligesom 
truede og lokkede Djævelen til at komme. Men det turde være 
meget tvivlsomt, om Forfatteren af vort Stykke har været inde 
i disse djævelske Finesser, eller om han ikke snarere så tem
melig i Flæng har grebet de forskjellige Besværgelsesmidler og 
væsentlig kun taget Hensyn til, at de hver for sig forekom ham 
skikkede til at lede Tilskuernes Tanke hen i Retningen af det 
onde — det vil sige det djævleagtige — og derved til at give 
den hele Indledning en vis Farve, som stemte med, hvad der 
skulde komme. I hvert Fald, enten det nu forholder sig på 
den ene eller anden Måde, ere alle de omtalte Enkeltheder 
forholdsvis ligegyldige. Hele Manings-Replikkens Pointe ligger

Middelalderens Magi 40 og 163; W. Man nhardt: Germanische Mythen S. 
6—7, 57, 318; Horst: Zauber-Bibliothek 11, 84 og 93; o. m. fl. Om 
at »sværge om Salt og Brød«, se »Ugeblad for den danske Folkekirke« 1 Bd. 
1865 S. 30, 89—91, 238—39.

*) Også ellers satte Folketroen denne Fugl 1 Forbindelse med Djævelen, 
se bl. a. J. G ri rom: Deutsche Mythologie 2 Ausg. II, 646; jvfr. A. de 
Gubernatis: Zoological mythology II, 226 flg. At dens Unger, når de 
bleve store, antoges at dræbe og opæde deres Plejemoder, omtales bl. 
a. i E. Flei schefs Forsøg til en alm. Naturhistorie 8 D. II, 787 
-88.

’) P. V. Jacobsen tænkte (Histor. Tidsskrift V, 500) på Fuglen Hejre. 
Men skjønt denne for så vidt også må regnes til de skadelige Dyr, som 
den ødelægger de Træer, i hvilke den bygger Rede, holder jeg dog her 
på Planten, også af den Grund, at der herved for så vidt kommer en 
vis Plan ind i Valget af de fire sidst omtalte Vincula, som de tilsammen 
repræsentere de Ure Naturriger.



240

i det sidste Besværgelsesmiddel, og ved Valget af dette har 
Forfatteren ikke grebet i Blinde. Jeg tænker herved mindre 
på, at skjønt også dette Vincuium må regnes for noget ondt, 
fuldkommes dog i det den almindelige Maningsregel i en ganske 
ualmindelig Grad — om end til Dels på spøgefuld Måde —, 
idet det hører til de Ting, som fremfor alle andre antoges at 
kunne indgyde Djævelen Respekt. Ulige vigtigere er det, at 
ved Anvendelsen af dette Besværgelsesmiddel kunde Forfatteren 
være sikker på at få Publikum til at le; thi dette var dog her 
som overalt i Stykket det Mål, han nærmest tilstræbte.

Som tidligere berørt, er Djævelens Magt på forskjellige 
Måder begrænset, og Bevidstheden herom målte naturligt 
fremkalde den Forestilling, at der Yar visse Ting, som kunde 
gjøre ham bange. Dette fandt man, som let kan tænkes, en 
ganske særlig Tilfredsstillelse i nærmere at udmale, og der lod 
sig opregne en hel Mængde højst forskjellige Ting, som bruges til 
at illustrere hans Frygtsomhed med, lige fra Gud selv og ned til de 
rå Landsknægte, som han ikke tør lukke ind i Helvede, fordi 
en af dem i Kådhed har ytret, at man skulde bringe ham en 
Djævel plukket og stegt, så vilde han og hans Kammerater 
æde ham2). Af alt i Verden er der dog intet, som han an
tages at være så bange for som for en gammel Kjærling. Det 
er en overordentlig yndet Fiktion, som kommer igjen i alle 
Landes Folkedigtning, og som også hyppigt bearbejdes af de 
dramatiske Digtere. I Virkeligheden var det ikke blot yderst 
komisk, men også såre smigrende for Selvfølelsen at tænke

*) Se det virkelig kvikke og lystige Stykke at J. Ayrer: >Ein Fassnacht- 
spil, dass kein Landtsknecht in Himmel noch in die Holl kommt« 
(Ayrers Dramen, herausg. von A. v. Keller V, 2947 flg.). — At Peder 
Palladius ivrer imod denne Tro på Djævelens Frygtsomhed — »han 
er ikke ræd uden for Gud« — er fra hans Standpunkt let forklarligt 
(se hans • Visitatsbog«, udg. af Sv. Grundtvig, S. 95). 1 det hele holdt
den stiængt theologiske Opfattelse på, at Djævelen ikke kunde tvinges 
af noget Menneske til at gjøre hans Vilje, men at han kun af og til 
lod sig bruge godvilligt for at bidrage til Guds Ords Vanbrug og for at 
styrte vedkommende i Fordærvelse; se bl. a. N. Hemmingius: Ad* 
monitio de superstitionibus magicis vitandis (1575) Fol. B 7 og Fol C 1; 
og sammes • En Vnderuissning afif den hellige Skrifft, huad mand dømme 
skal om . . . Troldom« etc. Kbh. 1618. Bl. Dvi verso.
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fiig, eller endnu bedre at se fremstillet, hvorledes det Væsen, 
der selv indgjød så megen Rædsel, kunde jages i et Musehul 
af de — i det mindste legemligt — aller svageste af det men
neskelige Kjøn, og den Foragt, som man i en Krog af sit 
Hjerte altid nærede for Djævelen, øste ikke blot bestandig ny 
Næring af hans Forhold i dette Punkt, men gav sig også posi
tivt Udtryk i stadig Tildigtning af nye komiske Enkeltheder. 
Rigtignok betragtedes de gamle Koner ikke dengang med 
samme Pietet som nu, i det mindste ikke som Klasse og ikke 
fra det folkelige Synspunkt. Tværtimod ere de en stadig Skive 
for Folkets satiriske Lune, og man bliver ikke træt af at bringe 
Fortællinger til Torvs om deres Kivagtighed, Træskhed og 
Ondskab. Særlig havde dog den virkelige Kjendsgjerning bragt 
dem i Vanry, at det fornemlig var gamle Kvinder, der gav sig 
af med Trolddomskunster, og meget af den uvillige og mis
troiske Stemning, som herskede imod dem, hidrører herfra. 
Ved Forklaringen af, hvad det er der indgyder Djævelen Frygt 
for de gamle Kjærlinger, henvise Forfatterne snart til den ene 
snart til den anden af deres mindre tiltrækkende Egenskaber, 
men det er dog tydeligt, at det især er deres Ævne til at be
sværge Djævelen og således få ham i deres Magt, som an
tages at være den egentlige Hovedgrund til hans Angst. Lad 
os tage et Par Exempler af Hans Sachs for tydeligere at be
lyse det ‘hele Forhold mellem Djævelen og Kjærlingerne. I et 
af hans Fastelavnsspil, »Der Teuffel mit dem Kauffman vnd 
den alten Weibern«1), tilbyder Kjøbmanden, efter at have narret 
Djævelen for sin egen Sjæl, ham til Erstatning to gamle Kjær
linger, som han har betjent sig af ved Udførelsen af Bedrageriet. 
Men Djævelen beder sig undskyldt: han er bange for, at de 
skulle gjøre ham Helvede for trangt og vel endog kradse hans 
Øjne ud. Til Tak for hans Afslag falde Kjærlingerne over ham 
og prygle ham. I et andet Fastelavnsspil, »Der Teufel nam ein 
alt Weib zu der Ehe«2), har Djævelen været så ubesindig at 
gifte sig med en gammel Kjærling. Han har gjort dette i Tro 
til, at da hun var tandløs og havde en Pukkel paa Ryggen,

x) Hans Sachs: Sehr herrliche Gedicht. 3 Buch (Nürnberg 1588. Fol.) 
3 Th. Bl. 8 flg.

«) Hans Sachs a. St. 5 Buch (1579) 3 Th. Bi. 342 flg.
Danske Samlinger. 2den Rnkke. III. Xß
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vilde han slippe for at blive bidt og banket af hende. Men 
ikke desto mindre får han i fuldt Mål Kjærligheden at føle. 
Han må med stort Besvær fare både hid og did for at bringe 
hende alt hvad hun ønsker, og når han en enkelt Gang tillader 
sig at gjøre Indvendinger, maner hun ham fast til Pletten og 
giver ham en Dragt Prygl. Tilsidst kan han ikke længer holde 
det ud og løber fra hende. Jeg skal endnu nævne et tredie 
Stykke af Hans Sachs, som også af den Grund har Interesse 
for os, fordi det minder om et mærkeligt Sted i Peder Palladius's 
Visitatsbog1). Stykket hedder: »Der Teuffel mit dem alten 
Weib«2), og handler om, hvorledes Djævelen lovede en gammel 
Kjærling et Par nye Sko, hvis hun vilde stifte Ufred mellem 
et Par Ægtefolk, som det ikke hidtil var lykkedes ham selv at 
gjøre uenige. Kjærlingen udfører med stor Snedighed sit Ilværv, 
men efter at det er gjort, går Djævelen bort uden at have 
opfyldt sit Løfte. Nu maner hun ham, og han kommer da og
så og medbringer Skoene, men af Frygt for Troldkvinden 
rækker han hende dem paa en lang Stang3). Han udtrykker 
også sin Frygt i Ord: Hun er tusinde Gange værre i List og 
Bedrag end selve Djævelen, thi hvad denne ikke har kunnet 
udrette i 30 År, har hun udrettet paa én Dag. Og hun er 
også meget mægtigere, thi hun har til sin Tjeneste en hel

l) Sv. Grundtvigs Udgave S. 95. Palladius taler om Troldkvinder: 
• Det er ikkun Løgn man siger, at Djævlen skal selv være ræd for 
hende (han er ikke ræd uden for Gud), og at han skulde en Tid givet 
hende et nyt Par Sko, og da skulde han have rakt hende dem på en 
lang Stage, for han turde ikke selv være i Færd med den gamle Trold
kvinde. Det er ikke uden Løgn«.

’) Hans Sachs a. St. 2 Buch (1570) 4 Th. Bl. 9 flg.
8) Stykket bærer i den nævnte Udgave Datoen: 19 November 1545. Selv 

om det må antages, således som Sv. Grundtvig mener, at Palladius’s 
Visitatsbog for sin væsentligste Del er udarbejdet i den Skikkelse, hvori 
den nu kjendes, før Året 1543 (se Sv. G.’s Udg. Fortalen S. XVI - 
XVIII), er der efter hele den Måde, hvorpå den er bleven til (a. Skr. 
S. XV), næppe noget i Vejen for, at enkelte Stykker senere kunne være 
bievne tilsatte, og således lod Ligheden mellem det anførte Sted og 
Hans Sachs’s Stykke sig måske nok forklare således, at Palladius — 
selv om kun af andres Beretning — havde lært Komedien at kjende. 
Sandsynligere turde det dog være, at både Palladius og Hans Sachs 
have en fælles Kilde i et tysk Folkesagn, som den første let kunde 
have hørt under sit flereårige Ophold i Tyskland.
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Legion Djævle, medens han kun er »ein einiger Satan«. 
Tilsidst beder han Kjærlingen om at lade ham gå: »Mir stehn 
gen Berg all meine Har vor deinem giffting bosen Maul«. 
Det ender da som sædvanlig med, at Kjærlingen giver Djævelen 
en Dragt Prygl1).

Ganske i samme Ånd som hos Hans Sachs opfattes i 
vort danske Fastelavnsspil Forholdet mellem Djævelen og de 
gamle Kjærlinger. Da »Vetula« maner ved Troldkvinder og 
Kjærlinger — hvilke Ord her bruges som identiske —, og det 
oven i Kjøbet ved alle dem, der findes i Verden, så tør 
Djævelen ikke længere holde sig tilbage, men kommer frem i stor 
Forskrækkelse og udtrykker i ynkelige Ord sin Frygt og sit Mis
nøje med, at Besværgersken anvender så hårde Midler imod 
ham. Også her sees det af hans Ytringer, at hvad der mest 
indgyder ham Skræk for hine Væsener, er deres Ævne til at 
»binde« ham og hans lige. Han synes iøvrigt, påfaldende 
nok, ikke at tænke på, at den Kvinde, der har manet ham, 
selv hører til Arten, og at han således er stædt midt i den 
Fare, som han frygtede. Men det varer i hvert Fald ikke 
længe, før han får denne Sandhed at føle. Foreløbig må han 
adlyde Kjærlingens Befaling til ham: at friste den unge Kone 
til Utroskab, og da den Slags. Virksomhed så at sige ex officio 
må antages at ligge for ham, er det ikke til at undres over, 
at han, i Betragtning af den korte Tid, som Stykkets Økonomi 
levner ham til at prøve sin Overtalelsesævne, skiller sig upå
klageligt ved sit Hværv. Rigtignok får man ikke hans første 
Ord til Konen at høre. Men i den skrevne Replik mangler 
der næppe noget af de væsentlige Momenter i en virksom 
Fristelse. Efter først at have ytret Tegn paa Vrede og Utål
modighed — hvad der egnede sig til at give hans følgende

x) Man kunde anføre endnu mange flere Exempler på gamle Skuespil, 
hvori Djævelens Frygt for de gamle Kjærlinger bruges som Hovedmotiv. 
Her blot et til: 1 et tysk Fastelavnsspil (A. v. Keller : Fast
nachtspiele aus d. XV. Jahrhundert I, 483 flg.) handles der om tre 
gamle Kjærlinger, som stjæle Helvedes Kvæghjorder, og som så, da 
Djævlene sætte efter dem, slås med dem og jage dem på Flugt med 
Lucifer i Spidsen.

16*
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Ord bedre Indgang — spotter han Kvindens Standhaftighed 
(»mig undrer, at du gider været saa stærk«), derefter antyder 
han Vellystens Sødme og lover Konen foruden den Nydelse, hun 
vil have af Sagen selv, Rigdom og allehånde gode Ting som 
yderligere Belønning, og til Slutningen summerer han det hele 
op i en almindelig Sætning, som ser temmelig uskyldig ud, og 
hvis Rigtighed næppe mange ville bestride. Der er virkelig en 
vis djævelsk Snedighed i alt dette, og alligevel har han intet 
Held med sig: Kvinden afviser ham med Hån. Dette er nu i 
og for sig meget moralsk, og eftersom det, at friste en gift 
Kone til Utroskab, er en højst fordømmelig Ting, kunde det 
måske synes ved første Øjekast, at hin Kamp mellem Uskyl
digheden og Fristelsen måtte have egnet sig til at frem
kalde så alvorlige Betragtninger hos Tilskuerne, at der ikke let 
kunde blive Tale om en stærkere komisk Virkning af den hele Scene. 
Men en sådan Opfattelse vilde være ganske urigtig. I et Fa
stelavnsspil gjælder en anden Moral end i det virkelige Liv1), 
og ligesom Forfatteren ikke gjør sig mindste Samvittighed af, 
bagefter at lade Konen falde for en temmelig plump List fra 
Kjærlingens Side, således ligger i den omtalte Scene Eftertrykket 
ikke på, at Konen bevarer sin Dyd, men på, at Djævelens 
Anslag mislykkes. Og netop dette, at Djævelen, tvunget af 
Kjærlingen til at spille sin Rolle, udfører denne under stadig 
Frygt for, hvad der venter ham i Tilfælde af Vanheld, måtte 
også i Tilskuernes Øjne give de pågjældende Replikker en overvej
ende komisk Karakter, som passede godt til alt det øvrige. Der var 
iøvrigt også på anden Måde sørget for, at man ikke skulde 
tage fejl af den egentlige Mening; thi der er næppe Tvivl om, 
at de indstrøede Plumpheder, der ganske sikkert yderligere 
forklaredes ved Fagter, både vare beregnede på og modtoges 
med Bifaldslatter. — Enden på det hele bliver da således, 
som man kunde vente sig. Da Djævelen nedslået aflægger 
Regnskab for Troldkvinden, skjælder hun ham først ud for

*) Ed Moral er der dog i Stykket, ja endog en doppelt, nemlig at man 
ikke skal rejse alt for langt bort, når man har en smuk Kone hjemme, 
og at gamle Kjærlinger overgå endog Djævelen selv i Snedighed. Det 
sidste er også «Moralen« i Hans Sachs’s før omtalte Fastelavnsspil: 
• Der Teuffel mit dem alten Weib«.
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hans Kejtethed, og derpå tager hun ham i hans »Top« og 
giver ham en Dragt Prygl. Det er rimeligt nok, at denne al
mindelige Afslutning paa Scenerne mellem Djævelen og de gamle 
Kjærlinger havde sit Forbillede i de virkelige Åndebesværgelser, 
ved hvilke Besværgeren ofte havde et Ris eller en Stok i 
Hånden for dermed at prygle Ånderne, hvis de skulde vise sig 
gjenstridige. Der siges, at et sådant Ris helst måtte være af 
EnebærkvisteJ).

Det af vore gamle Stykker, hvis Fremstilling af Djævelen 
vistnok har mest Lighed med »Den utro Hustru’s«, er den i 
Skuespillet »De Mundo et Paupere« indlagte Bondekomedie, 
der rigtignok formelt er knyttet til hint Skuespil, men dog ikke 
fastere, end at det meget vel lader sig forsvare at behandle 
den som et Stykke for sig. Da jeg for ikke så meget længe 
siden har aftrykt hele denne Komedie2), må det være nok her 
at minde om, at den skildrer, hvorledes en Bonde drager til 
Kjøbstaden med forskjellige Varer, som han agter at sælge, 
hvorledes han på Vejen bliver overfaldet og udplyndret, og 
hvorledes han ved sin Hjemkomst får en meget ublid Mod
tagelse af sin Kone. Hun og han komme tilsidst i Hårene på 
hinanden, og da Datteren og Sønnen tage Moderens Parti, 
kommer Manden i stor Knibe. Han kalder nu Djævelen til 
Undsætning:.

»O Bittefanden, hjælp nu mig, 
Alle disse tre giver jeg dig«.

»Bittefanden« indfinder sig også strax. Han fremstiller sig for 
Publikum under det mere kosmopolitiske Navn Asmodæus, 
det vil sige som den Djævel, under hvis Departement Ægtefolk 
og Ægteskaberne særlig henhøre. Som han overhovedet be
tegner sig selv som en Splidstifter, således er specielt den 
nærværende Strid hans Værk, og han vil nu se, om den bringer 
ham den Frugt, han ventede. Han henvender sig så til Bonden 
og spørger, hvad det er for tre, han klager over. Bonden 
nævner dem, men da hans Angribere høre, at han endnu har 
Mælet, falde de over ham påny. Nu blander Djævelen sig i

x) Horst: Zauber-Bibliothek 111, 108.
*) Danske Samlinger VI, 195—207. Hdskrft. i Nr. 794, Fol., GI. kgl. 

Smlng.
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Sagen og vil føre dem bort med sig; men de lade sig ikke 
gå på, de slås med ham (»belligeratur ibi«), og Djævelen bliver 
nødt til at kalde nogle af sine Kammerater til Hjælp:

»Astrot, Urgatilok1), står nu bi
Og hjælper mig nu i denne Kri\

Astrot: Urgatilok, hvad synes dig?
Biltefandens Mund hør jeg visselig.

Urgatilok: Det synes ligeså for mine Øre,
En Bytt’ vilde han os visselig føre.

As tro l: Hø, hø, frisk op, her her, her her,
En vakker Djævel Asmodæus er, 
Thi når vi andre monne os forsømme, 
Sig monne han intet hjemme glemme, 
Men før os altid skjønne Bytte, 
Så længe til vi får fyldt vor Hytte.
Kommer nu 1 tre, her mon stå, 
Med os skal I til Helvede gå, 
Du Tov’, for du slog din Mand, din slemm’ Kvinde, 
I to, for I hjalp til med hende.

Rus tica: O nej, ok nej, lad os være.

Urgatilok: Kommer, her hjælper slet ingen Kære.

Ligheden mellem denne Djævlescene og den tilsvarende i »Den 
utro Hustru« er, som man vil have lagt Mærke til, ikke blot en 
almindeligere, for så vidt begge have et overvejende Præg af 
det burleske, men også en specieliere, idet det også her er en 
Hovedpointe, at Djævelen kommer i personlig Kollision med 
menneskelige Væsener — deriblandt to Fruentimmer — og 
får Følgerne at mærke på sin Ryg. Men ved Siden af Ligheden 
er der også adskillig Ulighed, og navnlig viser Djævelen sig her

*) □ : Udgårdsloke. Dette påfaldende Navn for en Djævel hidrører sikkert 
fra Saxo’s Skildring af Udgårdsloke i 8de Bog af hans Værk (Udg. af 
1514 Fol. 88) eller vel rettere fra A. S. Vedel’s Oversættelse af Saxo. 
Uden Tvivl har den kristelige Forestilling om den i Helvede lænkede 
Djævel haft nogen Indflydelse på selve Saxo’s Skildring.
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fra en Side, som endnu er os ny, idet han optræder som det 
Redskab, ved hvilket Straffen fuldbyrdes på Synderen. Jeg vil 
ikke påstå, at den Måde, hvorpå han skiller sig ved dette sit 
Hværv, kan betragtes som en Norm for hans Optræden i alle 
lignende Tilfælde. Bondekomedien skulde nærmest være en lystig 
Spas, og som en Følge heraf er også det hele Brøde- og 
Strafforhold taget noget lettere end sædvanlig. Me det er 
dog værd at lægge Mærke til, som betegnende for det Forhold, 
hvori hin Tid overhovedet stillede sig til Djævelen, at selv i de 
Skuespil, hvor Forfatterne øjensynligt anstrænge sig for at be
grunde Retfærdigheden af den Afgjørelse, som fører Synderen 
i Djævelens Klør, og for at tydeliggjøre Straffens frygtelige Be
tydning, selv der kunne de kun yderst vanskelig afholde sig 
fra at benytte Djævelens Nærværelse til at fremkalde komiske 
Virkninger, og havde Forfatteren glemt det, er der i hvert 
Fald tilstrækkelig Vidnesbyrd om, at Skuespillerne ikke glemte 
det. Vil man have en Forestilling om, hvorledes den her be
rørte Side af Djævelens Virksomhed fremstilledes, når man tog 
Sagen aller alvorligst, behøver man ikke at gå længere end til 
Hovedhandlingen i det samme Stykke „De Mundo et Paupere“, 
hvoraf Bondekomedien er en Episode.

Stykket handler om en fattig Mand, der ved at give sig 
i »Verdens« Tjeneste kommer til Rigdom og Magt, ja endog 
bliver Kejser, men som til Gjengjæld må forpligte sig til at 
fornægte Gud, øve Vold og Uret, være hård mod den fattige 
osv. Disse Betingelser opfylder han da også således, at han i 
særlig Grad må siges at være moden for Helvede. Allerede i 
levende Live træder han på en Måde i Forhold til Mørkets 
Magter; thi som en sådan må selve den allegoriske Figur 
»»Verden«, hvem han skylder sin Ophøjelse, åbenbart betragtes, 
hvad der fremgår ikke blot af hele hendes Optræden, men 
også deraf, at hun har virkelige Djævle i sin Tjeneste. Dette 
sidste kommer for Dagen, da hun har givet Kejseren sin Dat
ter til Brud og nu byder sine Svende at føre hende af Gårde; 
thi da svarer Djævelen As trot i Egenskab af hendes Svend:

»Del, 1 os bade, ville vi fuldkomme,
Mig håbes, det skal os Djævle fromme,
Vi ville hannem vogte og have så tjent,
Al han skal evig blive fordømt,
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Vi ville hannem snøre med vore Lænker, 
Al ban skal aldrig på Gud lænke, 
Når han er død, hans Sjæl vi og lage 
Og hender lil Helvedes Ild neder drage« ; osv.

Denne Trusel bliver til Alvor. Midt i sit ugudelige Levned 
bliver Kejseren syg, og efter at en Læge forgjæves har prøvet 
sin Kunst på ham, tilkaldes en Munk, der skal give ham Ab
solution, men hvad han giver ham, er efter Formen en Parodi 
på en Absolution, og efter Indholdet en skrækkelig Forbandelse. 
Kejseren dør nu, og Munken opfordrer ved nedenstående ma- 
karoniske Replik de Djævle, der have lejret sig om hans Seng, 
til at føre hans Sjæl bort med sig:

»O gribite, gribile, rapideque ducite, 
Rychile, slebitle Orchoque Iradite, 
Hoc eril ipsius poslremurn valete!«1) 

Herefter optræder »Interlocutor« med en lang moralsk Be
tragtning, således som han gjør hele Stykket igjennem, og når 
han er færdig, begynder den egentlige Djævlescene (3 Akt 3 
Sc), hvormed Stykket sluttes. De optrædende ere 3 Djævle, 
Kejserens Sjæl, »Judex« (o: Gud) og en Engel. 1ste Djævel 
springer frem og siger glad:

»Eja, eja, Stalbrøder kjære, 
En Steg vel fed haver vi here.« 

Djævlene gribe Sjælen for at føre den bort. Sjælen jamrer sig 
og ønsker (»Gud give«), at den kunde skjule sig et Sted for 
at undgå den Pine, der forestår. Den klager over, at den er 
bleven skabt, og at det har taget så dårlig en Ende med den.

»2<ius Diabolus, Lad fare den Snak, du usle Sjæl, 
Urgatilok: Fordi du taler foruden Skjæl;

Du lør ej kalde på Guds Nåde, 
For du hans hellige Bud forsmåde. 
Det her er lidet af denne Pine, 
Som du skal lide for Synder dine; 
Ve skal [dig] vorde, gak nu hid 
I Pine og Plage til evig Tid. 
Jeg skal dig kjende at rulle og kvæde, 
Dyre skall du kjøbe den Verdsens Glæde: 
Din Mad, din Drik skal være Ve, 

________________ Himmerigs Glæde du aldrig skal se.«
x) Bogstavret.
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Djævlene tage igjen fat på Sjælen og føre den hen imod Hel
vede. På Vejen møde de en Engel, som standser dem og 
siger, at de ingen Magt have over den, før Gud har afsagt sin 
Dom; den har engang gjort Gud »nogen Hæder«, og måske 
kan alt endnu blive godt; Guds Nåde er større end dens Ond
skab. Hertil svarer
»Diabolus primus: Olloniel, du tør slet intet så brask’, 

Hun skal med os til Helvede trask’, 
Hun véd vel selv, hun er fordømt, 
Thi hun haver altid Gud forglemt, 
Men dog vil vi for Gud fremgå, 
At hun sin Dom og Ret skal få.« 

De komme nu frem for »Judex«, og da siger
»2. Di ab.: Retvis’ Dommer, vil du mig høre, 

Stor Kære haver jeg for dig at føre. 
Hid haver vi ført vor rette Mand, 
Jeg tror, du kjender slet intet ham. 
Han haver os tjent, der han må leve, 
Thi lader os sammen i Helvede blive.« 

Gud svarer, at den dødes onde Gjerninger og Vantro ville for
dømme ham. Hertil siger
»Diabolus 3us: O retvis’ Dommer, jeg haver en Bog,

Som jeg haver skrevet med Hånd [så] klog,
Der slår alle hender Synder skrevet, 
Som hun i Verden haver bedrevet: 
Hun haver den fattig’ røvet og skjændt 
Og ladet deres Gods med Vilje opbrænd’; 
Så meget Synd monne hun bedrive, 
At der kan ej al Verden om skrive, 
Så svare og grumme ere de, 
At de skal aldrig værre ske.
Du Gud kan ej være hender mild,
Hendes Synd hender sænker til Helvedes Ild, 
At hun skal der i Helvedes Pine 
Lide Plage og Straf for Synder sine.«

Nu afsiger Gud Dommen, der ganske går i den Retning, som 
Djævlene anviste, og ender således:

»Far med de grumme Djævle til Helved ned, 
Der skal du have den evig’ Pine, 
For du forsmåede Buddene mine.«
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Forestillingen om, at Djævlene vare til Stede ved den Dom, 
der afsagdes over de afdøde Syndere1), og at de ved denne 
Lejlighed begrundede deres Krav på dem ved at henvise til en 
med Omhu ført Fortegnelse over vedkommendes onde Hand
linger (»»Synderegistret«), var meget udbredt i ældre Tider, 
hvorimod man forholdsvis sjældnere støder på den Anskuelse, 
at Djævlene selv bragte de ondes Sjæle frem for Dommeren2). 
Det er ikke vanskeligt at forfølge Grundtrækkene i hin Fore
stilling tilbage til bibelske Kilder3), men i sin mere udviklede 
Form er den dog uden 'Tvivl nærmest afledt af et Sted i Au
gustinus’s Sermo de symbolo4), som skildrer, hvorledes Djæ
velen på den yderste Dag, når Syndernes Sjæle skulle dømmes, 
fordrer sig disse tilkjendte, og hvorledes han begrunder denne 
sin Fordring ved i det enkelte at godlgjøre, at de ved deres 
Gjerninger have vist sig mere som hans end som Guds Tjenere. 
Der har imidlertid i den senere Fortolkning af dette Sted — 
eller i det mindste i den mere populære Fortolkning, som 
møder os i den dramatiske Literatur — indsneget sig en meget 
komisk Misforståelse, idet den skarpe Sondring, som Djævelen ved 
hin Lejlighed for sin egen Fordels Skyld gjør mellem godt 
og ondt, er bleven opfattet som Udtryk for en virkelig Nid- 
kjærhed fra hans Side for det godes Sag, og i Konsekvents 
heraf se vi da ikke sjældent Djævelen — Syndens Ophav og 
Anstifter — fremstillet i Skuespillene som den guddommelige 
Lovs Forkynder og Dydens begejstrede Talsmand! Af den 
Uklarhed i Tanken, som ligger til Grund herfor5), viser der sig

Man må iøvrigt skjælne mellem den Dom, der afsagdes over Sjælen 
strax efter Døden, og Dommen på den yderste Dag; se herom især F. 
Zarncke i Berichte d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Philol.-hist. 
Cl. 18 Bd. S. 193 fig. Jvfr. F. Vetter: Zum Muspilli S. 74 flg.

*) Man gjenfinder dog også dette f. Ex. i en af C hr. Pedersen’s Jær- 
tegnsfortællinger (Danske Skrifter, ved Brandt og Fenger 1, 29), og Nie. 
Palladius udtaler det som sin Overbevisning (i Skriftet »Om Domme
dagen«, Udg. af 1575, Bl. D 6), at det skal gå således til på den yder
ste Dag.

a) Især Joh. Åbenbaring 20, 12 flg.; jvfr. den bibelske Forestilling om Satan 
som Menneskenes Anklager (Jobs Bog, Sacharias 3, 1 flg., Joh. Åben
baring 12, 10).

4) Augustini Opera. T. 8. Antwerp. 1700. Fol0. Appendix pag. 13.
5) Mest iøjnefaldende bliver den dog, når Forfatterne, idet de også afvige 

fra Augustinus i Henseende til den angivne Situation, fremstille
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også Spor i den ovenfor meddelte Scene, for så vidt Djævlenes 
Optræden her nødvendig må gjøre Indtrykket af, at de ere 
dybt forargede på Dydens Vegne over al den Ugudelighed, den 
onde Kejser har øvet1). Men fraregnet dette ufrivillig komiske 
vil man vistnok i det hele finde hin Djævlescene meget al
vorlig. Det kan også indrømmes, at det til en vis Grad ser 
således ud, og dog er det ikke blot sandsynligt, men ganske 
sikkert, at også her er selve Aktionen strejfet ikke lidet 
over i det komiske. Munkens burlesk-parodiske Absolution og 
den ikke mindre burleske Replik, hvormed han anbefaler Djævlene 
Kejserens Sjæl, viser allerede hen til noget saadant, og et og 
andet plattere Udtryk i selve Djævlenes Replikker bestyrker For
modningen herom2). Men det er dog egentlig først vor Kund
skab andet Steds fra, som giver os Vished. Der foreligger 
nemlig talrige Vidnesbyrd om, al netop disse Scener, som fo
restillede, hvorledes de ondes Sjæle bleve grebne af Djævlene 
og førte til Helvede, i ganske særlig Grad benyttedes af Skue
spillerne til at slå Gjækken løs3). En Opfordring hertil lå i 
den Omstændighed, at Sjælene efter Skik og Brug måtte jamre

Djævelen som dadlende og irettesættende endnu levende Syndere for 
deres Ugudelighed, og formanende dem til at slå ind på en bedre Vej. 
Et Exempel herpå have vi i det nedenfor omtalte Skuespil «Hecastus«. 
— En ganske anden Sag er det — uagtet den tilsyneladende Lighed 
—, når Djævelen, således som det hyppigt er Tilfældet i de gamle Skue
spil, optræder som satiriserende over Menneskets Laster (jvfr. bl. a. 
Ebert i Jahrb. f. roman, u. engl. Lit. 1, 148; Mono: Schauspiele 
des Mittelalters, især II, 97 flg. o. fl.). Thi dette finder en naturlig 
Forklaring deri, at han både har den nøjeste Kundskab om, hvor meget 
ondt der sker i Verden, og tillige bedre end nogen anden véd, hvor 
det altsammen fører hen.

2) I H. Hamelman d’s En merckelig Tractat [om Døden, Dommedag, Hel
vede osv. Overs, af Jacob Ulfeldt] Kbh. 1593. Bl. G 8 verso, findes 
en, rigtignok meget fejlfuld Oversættelse af det nævnte Sted hos Augu
stinus, hvilken dog turde have særlig Interesse for os, da det ikke er 
usandsynligt, at netop den har været kjendt af Forfatteren til »De 
Mundo et Paupere*.

2) Om selve den Strid, som efter den almindelige Anskuelse førtes mellem 
Englene og Djævlene om de afdødes Sjæle, se især F. Zarncke a. St.; 
jvfr. F. Vetter: Zum Muspilli S. 112 flg. og Fr. Hammerich: De 
episk-kristelige Oldkvad hos de got. Folk. S. 100.

s) Se også Ebert: Entwicklungsgeschichte d. französ. Tragödie S. 53 Anm.
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sig og sætte sig til Modværge, når de skulde slæbes bort1), 
medens Djævlene dels ved alle Midler søgte at overvinde denne 
Modstand, dels ved Fagter og Råb udtrykte deres Glæde over 
det gjorte Bytte, og regner man nu hertil det løjerlige og af
stikkende i selve de kæmpendes Skikkelser — thi de ugudeliges 
Sjæle fremstilledes formodentlig her hjemme omtrent som i 
Tyskland: ved Drenge, klædte i sorte Bluser og sværtede i An
sigtet, på Hænderne og Fødderne2) —, vil man let forstå, at det 
samlede indtryk af en sådan Scene, selv om Replikkerne vare 
nok så alvorlige, dog for en ikke ringe Del måtte blive komisk.

I et af vore gamle Skuespil: Hieron. Justesen’s „Sam- 
sons Væugsel“ (1599), forekommer en af denne Slags Djævle- 
scener, som åbenbart nærmest er bleven til for at afslutte 
Stykket med en stor komisk Effekt. Djævlenes Tilsyneladelse 
her motiveres ved den Dåd, hvorved Samson bragte Døden 
over sig selv og sine Fjender, det vil sige, ved Omstyrtelsen 
af Søjlerne under den Hal, hvori Filistrene holdt Gjæstebud. 
Thi disse mange dræbte Filistre skulde som Hedninger natur
ligvis lige lukt i Helvede. Og når allerede den Omstændighed, 
at de vare Hedninger, sikrer mod enhver Tvivl om, at der ved 
den pågjældende Djævlescene skulde være tilsigtet andet end 
en væsentlig komisk Virkning, sees det også af selve Re
plikkerne, at de både i og for sig skulle være morsomme — 
hvad de dog egentlig kun i ringe Grad ere — og ledsage en 
morsom Aktion:3)

»Den 1. Djævel: Hå, hå, hå, hå, de tog der hen,
I Helvede tinder vi dem igjen, 
Hin Samsons Sjæl undkom fra Nød, 
De andre skal til Helvedes Glød.

*) I Følge Ebert a. St. S. 53 fandt — i det mindste i franske Mysterier — 
Sjælenes endelige Affart til Helvede Sted i en Trillebør, eller de blev 
bårne bort i en Kurv.

*) E. Devrient: Gesch. d. deutsch. Schauspielkunst S. 132; jvfr. Ebert 
i Jahrb. f. engl. u. roman. Literat. 1. 64.

a) Citatet er efter den første trykte Udgave. Århus 1633. 4to.
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Den 2. Djævel: Før over, før over, ho Færgemand,
Tre tusind Sjæle er her for Land, 
Grot Hans, Klein Hans,
Hans van der Gans,
Før over i tusind Pokker Navn

Den 3. Djævel: Op østen, op sønden, nordvest opå, 
Ad Hekkelfeld [saa] lader vi stå, 
Jeg er den rette Omiral, 
Ad Helved, ad Helved i største Pral.

Den 4. Djævel: Gjør færdig Færger, I Færgedrenge, 
Hekkelfeld tho med største Prænge, 
Op Lodsmænds Både, 
Op ganske Flåde,
Her er tre tusind Djævels Sjæle, 
Og endda flere, jeg ej kan tælle

Den 5. Djævel: Ho, løv wal, tøv wat en Tid lang, 
For Færger og Både er stor Trang, 
Den Baiske Flåde kan ej forslå, 
Vil 1 så mange hid lade stå.
Værer om Både, Skuder og Skibe, 
Fort, fort, før over, lad komme hid 
Til Hekkelfeld og Helvedes Glød, 
For Plads og Rum er her ej Nød.
Fører Både fra Helvede og hid over, 
Jeg tror, I ligger her og sover;
Det er nu vort Fiskeri går til, 
Den Djævel er lad, nu sove vil1).«

x) Til Djævelens formodede Dovenskab hentydes måske også i Laur. 
Jensen’s En kort eenfoldigTractat om tuende slags Fristelser, nemblig 
Guds oc Diefuelens. Kbh. 1648. Bl. P 5, hvor det hedder, at om 
Natten ere Folk nok bange for Djævelen, men om Dagen, når han gjør 
mest Skade, tage få sig i Vare for ham: »man indbilder sig den Me
ning, Djævlene ligge da alle i Helvede udi en Hob og sove, ligesom 
drukne Folk i en Kro.«
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Hvad der skulde udtrykkes i disse Replikker og den tilsvarende 
Aktion, er, som man ser, dels Djævlenes Glæde over den 
uventet rige Fangst, de med et Slag have gjort, dels deres 
Forlegenhed med at skaffe alle disse Sjæle til Helvede på én 
Gang og den af Omstændighederne krævede overordentlige 
Travlhed og Kraftanspændelse. Tænker man sig nu de dræbte 
Filistre repræsenterede ved et blot nogenlunde stort Antal 
Personer, og et lignende Antal Djævle trækkende og slidende 
i dem, forestiller man sig Klagerne, Jubelen, Hylene, Tummelen 
og Forvirringen, som udgik fra disse kæmpende Hobe, vil man 
ikke kunne nægte, at Billedet både kan have været livligt og 
pudsigt nok. Selve den Forestilling, at Sjælene skulde føres 
over et Vand, før de kom til deres Bestemmelsessted, finder 
man Spor af i næsten alle Landes Folketro1); men måske er 
den dog her nærmest at betragte som en klassisk Reminiscents.

Mellem de dramatiske Exempler på Djævelens Virksomhed 
som Sjælejæger og Sjæleafhenter, vi i det foregående have 
betragtet, er der for så vidt en ikke uvæsentlig Lighed, som 
Djævelen i dem alle er heldig og får Lov til at gjøre Bytte. 
Men efter den almindelige Mening var Regelen snarere det 
modsatte, og Forestillingen om, at han kan skuffes og se 
Lønnen for ofte store Anstrængélser slippe bort mellem Hæn
derne på sig, udarbejdedes ikke med mindst Forkjærlighed i 
Skuespillene, der af den øste en Række Motiver for deres sati- 
risk-komiske Behandling af Menneskehedens store Fjende. 
Jeg skal ;her blot minde om de dramatiske Bearbejdelser af 
Sagnene om Theophilus, der med sit B’od havde forskrevet 
sig til Djævelen, men i sidste Øjeblik frelstes ved Jomfru 
Marias Forbøn, og om »Pavinde Johanna« (»Fru Jutta«), som 
Djævelen selv havde hjulpet frem for at være så meget mere 
sikker på hende, men som ligeledes ved« den hellige Jomfrus 
Mellemkomst slap ud af hans Klør. Men også i et Par danske

D Jvfr. bl. a. J. Grimm: Deutsche Mythologie. 2 Ausg. 11, 790 flg. De 
bekjendteste Exempler i vor Tidsregnings Poesi haves i Dante’s Gud
dommelige Komedie, hvor dog den antike Overlevering er iøjnefaldende. 
Om Djævelen som Færgemand se også W. Mannhardt: Germanische 
Mythen S. 364.
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eller på dansk bearbejdede Skuespil har hin Forestilling fundet 
Udtryk. Jeg skal først omtale en dansk Bearbejdelse fra det 
17de Århundredes første Halvdel af den i flere Sprog drama
tiserede Allegori om hecastus1); der for så vidt kan siges at 
have en vis almindeligere Betydning for det her berørte 
Spørgsmål, som »Hecastus«, hvad Navnet udviser, skal be
tragtes som en Slags Type for Mennesket i Almindelighed. 
Som allerede Nyerup har antydet2), er den danske Hecastus 
nærmest en Bearbejdelse af et Stykke af Hans Sachsa) (dog 
med nogen Benyttelse af et endnu ældre Stykke af G. Ma- 
cropedius, som er Hans Sachs's Forbillede), men det må 
tilføjes, at det er en både åndløs, ubehjælpsom og i høj Grad 
udtværet Bearbejdelse, som tilmed foreligger i en mådelig Af
skrift4). Stykket hører ligesom del før omtalte »De Mundo et 
Paupere« til de såkaldte evangeliske Moraliteters Kategori og 
har også i ikke få Enkeltheder megen Lighed rned det nævnte 
Skuespil. Det handler om en rig Mand, Hecastus, som 
lever i Herlighed og Glæde, ler ad Religionen og Præsterne, 
og bryder sig fejl om et andet Liv. Men på én Gang føler 
han sig syg, og kort efter stævnes han — ved en virkelig 
Håndskrivelse! — til at møde for Himlens Herre og modtage 
Dommen for sine Gjeminger. Han trykker sig ikke lidet her
ved og prøver, om det ikke kan lykkes ham at få en anden 
til at gå i sit Sted. Men allé undslå sig: hans Venner, hans 
Sønner, hans Kone, hans Tjenestefolk. Sønnerne råde ham til 
at tage sit Guld og sine Skatte med for at formilde Dommeren, 
men også Rigdommen, der optræder personificeret som »Plu tu s«, 
og forestiller sig selv som en Slags Djævel5), giver ham Af-

x) Om *Hecastus«-Literaturen se G. Ljunggren: Svenska dramat intill 
slutet af 17<ie årh. S. 502 flg.

*) Bidr. til d. d. Digtek. Historie. II, 146.
8) »Ein Comedi von dem reichen sterbenden Menschen, der Hecastus ge

nannt« (Hans Sachs: Sehr herrliche Gedicht. 2 Buch. Nürnberg 1570. 
Fol°. 1 Th. Bl. 30 flg. Også hos L. Ti eck: Deutsches Theater. I, 
64—104).

4) I Håndskriftet Nr. 794 Fol., Gl. kgl. Smlng. — At iøvrigt Bearbejdelsen 
stammer fra Århus, synes temmelig sikkert at fremgå af, at der på 
flere Steder nævnes to bekjendte Lokaliteter i hin By: Munkeport og 
Middelgade.
Jvfr. den allegoriske Figur »Mundus« i Skuespillet »De M. et Paupere«.
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slag. Nu kommer Døden, Mors, for at hente ham. Han be
der for sig, men Døden vil ikke lade ham slippe, dog giver 
den ham en Times Frist. Da den er borte, begynder Hecastus 
at klage sig, han begræder sin tabte Dyd. Dyden, V irtu s, 
som netop går forbi, træder til. Hun ynkes over Hecastus, 
men siger, at hun intet kan udrette alene. Hun råder ham til 
at tilkalde en Præst, som kan lære ham, hvorledes han skal 
få Syndsforladelse; desuden vil hun tale med sin Søster Troen, 
Fides, thi når hun ikke vil være med dem, hjælper alt andet 
intet. Samtalen mellem Virtus og Fides gjengives. V. frem
hæver, at Hecastus var dydig i sin Ungdom; F. viser hen til 
hans Hovmod, hans Frådseri og hele hans verdslige Levned. 
Alligevel vil hun gjerne hjælpe Søsteren, men uden Guds Nåde 
kan intet udrettes. Umiddelbart derefter optræder Satan med 
en Monolog. Han omtaler, hvorledes største Delen af dem, 
der sætte deres Lid til Verden, kommer i Helvede, og således 
vil det også gå Hecastus:

»Derfor vil jeg Eder alle påminde,
Om I ellers vil ret besinde,
At I på en anden Vej skal gå, 
Ellers skal I den samme Løn få1).«

Han går nu nærmere ind på Hecastus’s Laster, og dvæler især 
ved hans Hovmod, den Last, som »haver os stødt af Himmerig, 
med Lucifer og de andre tillige«. Alle, som have denne Last 
og ville »være Gud lig, som vi ville og være«, skulle lide 
samme Skjæbne som Djævlene: at nedstødes i Helvede. I den 
følgende Scene vedgår Hecastus sine Synder for Præsten og 
bekjender sin Tro på Christus, hvorfor Præsten tilsiger ham 
Syndsforladelse og lover, at Døden og Djævelen ikke skulle 
skade ham. Virtus og Fides, som ere til Stede, skulle be
skytte ham imod dem. Nu følger (5A. 6 Sc.) en lang Skjændescene 
mellem Satan og Mors, hvoraf nogle Vers her anføres som Prøve:

Mors. Satan, Satan, du slemme Skand,
Hvad gjør du, din forgiflige Ånd?

Satan. Hvad mén din bened’ Tyv, al jeg skulde gjøre,
End at du må se og høre,

) Jvfr. ovenfor S. 250—51.
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Og det du befaler, gjør jeg med Flid, 
Dag og Nat, din Hund, og alle Tid. 
Men hvor længe skal jeg, din forbandede Side, 
Stande her og efter dig bide?
Thi inden du fanger sat din* Ben i Lave 
Og din’ bare Tænder, som du mon have, 
Da forløber der et ganske År, 
Dog du haver hverken Kjød eller Hår.

Mors: Hvad fejl dig, du slemme Side?
Jeg tør dig vel her på Pladsen bide;
Heller hvad Skade haver jeg gjort? giv det til Ejende, 
Ellers du skal drages det til Minde.

Satan: Hvad Skade haver du gjort, du slemme Bæst?
Såsi du ikke den fede Præst,
Der gik ud fra den forgiftige Mand, 
Der jeg allerede havde i min Hånd. 
Jeg ræddes, han haver mig Skade gjort 
Med sin Tale og lystige Ord;« osv.

At Døden har ladet vente så længe på sig, har således måske 
til Følge, at Satan går glip af sit Bytte. Han foreholder nu 
Døden, at den burde vise sig taknemlig imod ham, thi først 
derved, at Satan har lokket Menneskene til at synde, er Døden 
kommen ind i Verden. »Denne Velgjerning haver, plat din 
Hund forglemt«, og måtte han derfor gjøre, som han vilde, 
med Døden, så skulde han lære den noget andet. Mors svarer 
i samme Tone: »Hvad siger du Satan, din gamle Mære, siger 
du mig utaknemmelig at være?« Meget mere kan dette siges om 
Satan, der ikke kan

— »fange en sur Mus,
Uden jeg den henter af mit Hus, 
Dig kommer og ej en Mundfuld til, 
Uden jeg den tygger, jeg sige vil.«

Men når Satan iøvrigt ikke kan få nok at stoppe sin Mave 
med, så er Skylden ikke Dødens, men Christi, og heller ikke 
Hecastus må Døden røre, når Christus ikke tillader det. Satan 
giver nu gode Ord igjen og opfordrer Døden til at gå med ind 
til Hecastus, men Døden vil først gå hen og »lave sin Bråd

Danske Samlinger, 2den Række. III. 17
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til«, hvorfor Satan gär alene ind. Da Hecastus ser ham, 
bliver han bange, men Fides beroliger ham og siger til Satan:

Hvi siander du her, din slemme Hund?
Viger du ikke, jeg skal klappe din Mund.
Stat for Døren, din fule Hest,
Vi vil ikke have dig til Gjæsl;

Satan: Jeg haver intet med dig, lille Rinte, 
Ej heller med den, de kalder Trinle, 
Men denne Hecastus er min Mand, 
Det siger jeg dig på min Sand.

Da Fides spørger, med hvad Ret, svarer Satan, at han altid 
har fortørnet Gud og ikke holdt et af hans Bud, men tjent 
Djævelen med største Flid, hvilket han vil bevise med »gamle 
Breve«. Fides: »Læs op, lad mig det høre.« Satan: »Det vil 
jeg, kjære Fisiklink, også gjøre.« Først, siger han, er han en 
hovmodig »Skand«, dernæst er han en trodsig Ånd, han er en 
Horkarl, Skjørlevner, en »Stakkelshader«, Bagvasker, Bespotter; 
han hverken beder, faster eller gjør gode Gjerninger. Virtus 
siger, at Satan lyver. Satan: »Bevis, din Tæve, det jeg mon 
lyve, det du fanger af min Selskab 20« (!). Virtus fremhæver, 
at Hecastus i sin Ungdom elskede Gud, og også nu har han 
angret sine Synder og bekjendt sin Tro på Christus.

Satan: »Hold din Mund, din skvalderfuld’ Sæk,
Thi du taler som en gamle Gjæk,
At du det forsvare vil, 
Som han ej kan sige nej til. 
Lad hannem derfor selver tale, 
Og sæt dig neder på din hroged’ Hale.«

Han spørger nu Hecastus selv, om han kan nægte de Synder, 
han har opregnet. Hecastus vender sig bedrøvet til Fides og 
beder hende trøste sig, thi han kan ikke nægte dem. Fides 
opfordrer ham til at være ved frit Mod og sætte sit Håb til 
Gud. Hun henvender sig til Satan og siger, at han lyver, thi 
Hecastus er retfærdig og from. Satan beder hende bevise det 
og lægge sine Breve frem. Fides siger, at Hecastus bar sin 
Talsmand hos Gud i Christus, som ved sit Blod har forhværvet 
ham Himmerig og Salighed. Satan: »Er dog Gud ikke uret-
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færdig, men han straffer ikke Falskhed og Svig?« Fides: »Han 
haver straffet ganske såre på sin Søn, der han vilde ej spare«; 
på ham tror Hecastus, derfor skal han blive salig. Satan siger, 
at han skal få noget andet at vide, når han kommer frem for 
Dommeren. Fides svarer, at Satan ikke skal »rose af Ibs 
Gaver«, før han har dem i Hånden. Satan siger, at Lucifer 
skal forhindre Fides i at gjøre hans Anslag til intet; han 
ønsker, at han havde Fides i sin Magt:

»Jeg skulde dig knuse udi min Mund, 
Al du skulde fange Skam, din Hund, 
Så skulde du dig ikke så mere eve 
Imod mig, din evige Tæve.

Fides: Pak dig ad Helvede med en Hast,
Du fule Bæst, og skynd dig fast, 
Tbi Hecastus skal i Himmelen bo, 
Der skal han have Glæde og Ro.

Satan: O mig arme Tyv, hvor vil det nu gå til?
Jeg tror, at jeg mig ophænge vil.
Til Helvede tør jeg ikke fare,
For jeg fik hannem ikk’ i min Snare;« osv.

Han vil nu lægge så meget mere Vind på at få de tilstede
værende i sine Garn. Først vil han dog vente lidt og se, om 
Døden, »den gamle Tyv«, ikke kan udrette noget, skjønt det 
egentlig er dens Skyld, at Hecastus slipper fra ham. Døden 
kommer nu og vil ind til Hecastus, men Fides vil ikke lukke 
op for den, og det kommer da til en Ordvexel imellem dem 
af samme Art som før mellem Fides og Satan. Fides siger, 
at Christus har overvundet Døden, og da Hecastus nu tror, er 
han unddraget Dødens Magt. Mors fordrer vedblivende at 
komme ind til Hecastus, og da Fides siger, at hun vil for
svare ham, svarer Mors: »Hold din Mund, din evige Tæve, jeg 
skal dig ellers banke i min Næve.« I næste Scene indføres igjen 
Hecastus samtalende med Præsten samt med Virtus og Fides, 
som begge love al hjælpe ham, når han træder frem for Dom
meren, og først nu får Mors (sammen med Satan) Adgang til 
Hecastus. Da Mors gjør Fordring på ham, opmuntrer Fides 
ham til at svare »dristelig« for sig, men da hans Røst slår 

17*
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ham fejl, byder Fides ham at gjentage de Ord, som hun nu 
vil sige. Dette gjør han da. Indholdet af disse Ord er, at 
Becastus ikke frygter Mors, men vil »gladelig dø« og sig »til 
Christum ganske omvende og leve hos hannem uden Ende«. 
Jorden vil han »give sin Krop, til den yderste Dag hun skal 
stå op«.

»Mors ad spectat.: O gid jeg kunde en Gjæsling finde
Og ærlig mon hænge der inde, 
Thi de viser’ bliver nu galen for vist 
Og passer hverken Dødsens eller Djævlens List.

Fides [for Hecastusj: Derfor, Herre, udi din Hånd
Befaler jeg ret nu min Ånd.

Hecasl. repetit.

Fides: Bruge derfor nu, din fule Gjæst,
Din Kunst både til Fod og Hest1) 
Med din’ blege Kinder og brede Mund, 
Tbi du est en blodgjerrig Hund

Mors: Hecaste, ret nu skalt du dø på Stand.

Fides: Vig bort, du fule Skand,
Thi han skal ret nu heden fare 
Til Abrahæ Skjød i Engleskare, 
Og vi vil og følge der bort, 
Men du må fare til Helvedes Port.

Mors: O du lille Rinl’ og unge Visdom,
Aller [o: aldrig] var du eller bliver from, 
Thi du haver mil og Salans Rige 
Ødelagt og fordærvet tillige.

Satan: Slagerbag, Bengjærd, hovedløse og slemme Side,
Skal vi denne Foraglelse lide,
At vi er overvunden, så få du Skam 
Både Dag og Nat, o utinam!«

J) Den Hest, som Døden tænkes at ride på, er Helhesten, som det sees 
af en af HecaStus’s Replikker i 2 Akt 10 Scene: »O Død, du est en 
grumme Gjæst, ... du kommer på en trebenede Hest« osv. Dette 
findes hverken hos Hans Sachs eller hos Macropedius.



261

Dermed gå de bort, og i næste Scene hører man, at Hecastus 
er død.

Det foregående Uddrag må synes så udførligt, at de fleste 
vistnok mene gjennem det at have fået en fuldkommen tydelig 
Forestilling om det hele højst mådelige Arbejde. Dog er dette 
kun tilnærmelsesvis så. At Stykket er lige så ynkeligt i sin 
Skjæmt som trivielt i sin Alvor, vil man nok kunne se af hvad 
der er aftrykt. Men om den grændseløst udtværede Måde, 
hvorpå det hele er behandlet, om den Uklarhed og Kejtethed, 
der betegner Tankerne og deres Udtryk, og som ikke sjældent 
går over til fuldstændig Meningsløshed, om dette og adskilligt 
andet vil man først kunne danne sig et begrundet Skjøn, når 
man — hvad jeg iøvrigt ikke skal opfordre nogen til — læser 
hele Stykket igjennem; thi selv ved de Citater, som ere gjen- 
givne ordret ovenfor, har jeg bestræbt mig for. at de skulde 
være, ikke blot nogenlunde karakteristiske, men også læselige. 
Og det skyldes Sandheden at sige, at det sletteste i Stykket 
ubetinget må skrives på den danske Bearbejders Regning. Det 
er ikke blot ham, der har gjort det hele så uformelig bredt1), 
men hans Tilsætninger til Originalen bestå netop væsentlig i 
vandede og uklare Ordgyderier, ligesom også de fleste af de 
usigelig flove og rå Skjældsord, der lægges de optrædende i 
Munden, hidrøre fra ham. Disse Skjældsord ere i Virkeligheden det 
eneste Krydderi, han har vidst at sætte på sin ferske Suppe, og 
Varieringen af dem, der åbenbart er udført med et vist Behag, 
er det eneste, hvori han røber en Slags Opfindsomhed. Ved 
nærværende Undersøgelse er det dog nu én Gang så, at det 
også uden Hensyn til Udførelsens større eller mindre Værd tør 
have nogen Interesse at se, hvad Forfatterens Mening har været, 
det vil sige, hvorledes han har opfattet, og i hvad Lys han har 
villet fremstille Djævelen, og det kan da i det foreliggende 
Tilfælde ikke miskjendes, at det er Ønsket om at få Tilskuerne 
til at le på Djævelens Bekostning, som ligger bagved hele 
Skildringen af dennes hårdnakkede Forsøg på at bemægtige sig

For ikke at gå længere end til Djævelens og Dødens Replikker, have 
disse gjennemsnltlig mindst det firdobbelte Omfang af, hvad de have 
hos Hans Sachs.
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Hecastus’s Sjæl og af hans afmægtige Harme over, at disse 
Forsøg mislykkes. Jeg skal iøvrigt ikke opholde mig længere 
ved denne Djævlerolle, men kun bemærke, at ret som om man 
ikke var nøjet med, at den Virkning der tilsigtedes frembragtes 
én Gang, har man på en Måde fordoblet den ved at give Djæ
velen til Ledsager »Mors«, der både efter sit Begreb må regnes 
for en meget nær åndelig Slægtning af Djævelen, og hvis Virk
somhed i Stykket går i ganske samme Retning og får et lig
nende uheldigt Udfald. Thi det er ikke den almindelige Død, 
der er personificeret i denne Figur, men »mors vera«, den 
»evige Død«, som består i den bestandige Fordømmelse og 
Udelukkelse fra Himmelens Herlighed. At dette er så, fremgår 
af mange Ting, og ikke mindst af selve »Mors«’s Optræden som 
Satans Forbundsfælle, eller deraf, at i samme Øjeblik som He- 
castus siges at være unddraget »Mors«’s Magt, hører man, at 
han er død1). Men iøvrigt er denne Figur ligesom så meget 
andet behandlet med stor Uklarhed2), og når det måske ikke 
har været Læseren påfaldende, hidrører også dette fra, at de 
pågjæidende Steder ikke ere tagne med i det ovenfor meddelte 
Uddrag. At »Mors« i sit Ydre har haft noget af en Dødning

Døden (Mors) optrådte meget ofte i de gamle Skuespil, men hyppigst 
dog uden at betyde andet end den timelige Død (således også i «De 
Mundo et Paupere«). Dette er endog undertiden Tilfældet, hvor han 
optræder sammen med Djævelen, f. Ex. i J. Ayrer’s »Tragedia vom 
reichen Man und armen Lazaro« (Dramen, d. Keller V, 3159 flg.). Den 
• evige Død« er derimod vistnok fremstillet på et fransk Snitværk fra 
det 16de Århundrede, hvor Døden og Djævelen bevogte Indgangen til 
Helvede (F. Piper: Mythologie u. Symbolik d. christl. Kunst I, 406). 
Endelig finde vi i et tysk Skuespil af Criginger (omtalt hos E. Dev- 
rient: Gesch. d. deutschen Schauspielkunst 1, 132), som ligeledes 
handler om den rige og den fattige Mand, begge Arter af Død personi
ficerede i hver sin Figur. — Man har et særskilt lille Skrift fra det 
16de Århundrede om de to Slags Død i A. Lau ren ti i Assertio de 
duplice morte hominis orthodoxa. Hafn. 1584. 4to.

*) Undertiden synes det nemlig, som om der ved Mors kun var tænkt på 
Legemets Død, og atter igjen en enkelt Gang ser det ud, som om der 
mentes, at både den timelige og den evige Død vare repræsenterede i 
denne Figur. Således siger Fides i 5 Akt 9 Sc. til Mors: «Din Tyranni 
er grum over Måde og vil gjerne hver Mand hade; du bruger også Middel 
dertil: tvende Død. jeg sige vil, den ene til Sjæl, den anden til Krop, 
for hvilken Guds Søn er hængt op på Korset og for os lidde Nød, 
dermed fri os fra den evige Død«.



263

eller Benrad, kan der efter Replikkerne vel næppe være Tvivl 
om, uden at man derfor behøver at antage, at alle de i 
Texten forekommende Antydninger om dens Udseende have 
fundet Udtryk i dens Maske1}.

Et andet dansk Skuespil, hvori Djævelens Vanheld som 
Sjælefanger er benyttet som dramatisk Motiv, er den tidligere 
omtalte, utrykte „Tobiæ Komedie“, hvoraf en Afskrift haves i 
det samme Håndskrift, som indeholder »De Mundo et Paupere«, 
»Hecastus« o. fl.2). Stykket er i sine forskjellige Dele af tem
melig forskjellig Værdi, og skjønt Djævlescenerne næppe i deres 
Helhed kunne regnes for det bedste i Stykket, indeholde de 
dog, som vi nærmere skulle se, flere ret interessante Enkelt
heder og nogle, som endog må kaldes vellykkede. Det er 
iøvrigt kun lige over for den unge Tobias selv at den Virk
somhed, som Djævelen udfolder, får et uheldigt Udfald. Som 
bekjendt tillodes det ham nemlig at knække Halsen på Saras 
syv tidligere Brudgomme, og af disse syv optræde de tre sidste 
som handlende Personer i Stykket og gjøres til Bytte af Djæ
velen i Tilskuernes Påsyn. Ligesom i selve Tobiæ Bog er den 
egentlige Djævel i vor Komedie Asmodæus, der — vistnok 
netop på Grund af den Rolle, han spillede i Saras Giftermåls
historier — altid senere blev Ægteskabsdjævelen par excellence. 
Men foruden ham optræder endnu et andet djævleagtigt Væsen, 
»Bryllupstrolden« Misogamus, der dog, som det synes, er af 
ringere Rang, og også i det hele er holdt i en noget lavere 
Stil. Jeg skal først meddele nogle Prøver på disse to Djævle- 
figurers Optræden lige over for de tre uheldige Brudgomme, 
og må herved blot bede lagt Mærke til, at disse sidste ere 
omtalte — snarere end karakteriserede — henholdsvis som en 
hoffærdig Mand, en rig Ågerkarl og en Skjørlevner. — Efterat 
den første Brudgom har besteget Brudesengen med Sara (2

l) At det almindelige Indtryk af Dødens sceniske Repræsentant har været 
meget frastødende, sees bl. a. af J. Ayrer s Fastelavnsspil: »Der Baur 
mit seim Gefatter Todt« (Dramen, d. Keller II, 2479), hvor Bonden siger 
om »Mors«, der tilbyder sig som Gudfader for hans Barn: »O Todt, du 
hast ein hesslich gstalt, du sichst böser als man dich malt.«

’) Gl. kgl. Smlng. Nr. 794 Fol.
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Akt 2 Sc.), opfordrer denne ham til at holde Bøn med sig. 
Hertil svarer

»Sponsus: Van, i Fluefendens Navn!
At pidder og padder hvad gjør det Gavn?
Lig til Side, jeg skal dig kjende 
Udi en Seng ret at vende. *

Sponsa: lh, ih, ih! her kommer en Trold,
Han vil have over os Vold.

Asmodæus: Han, han! du stolte Krop,
Hvo Fånden bad dig slige her op?
Jeg skal dig i din Brudseng lære 
Med Ild og Svovl, Beg og Tjære, 
Din Sjæl skal følge mig ret nu, 
Først vil jeg bryde din Hals itu.«

Misogamus har en tilsvarende Replik, og de dræbe så Brud
gommen og trække af Sted med Sjælen, som klager sig og 
advarer mod Hoffærdighedens Last. Nu kommer den rige 
Bejler. Efter at det er bleven afgjort, at han skal ægte Sara, 
indføres Asmodæus (2 Akt 5 Sc.) samtalende med Misogamus. 
Han ytrer sin Harme over, at Folk ere så raske til at gifte sig: 
skjønt han allerede har dræbt 5 af Saras Mænd, er man dog 
nu strax rede igjen til at søge Ægteskabets Glæder. Men 
han skal lave det således med »en Part«, at andre skulle 
blive kjede deraf. Også Misogamus fraråder Folk at gifte sig: 
han og Asmodæus skulle nok sørge for, at det tager en gal 
Ende med alle Ægteskaber. Derimod vil det endog være ham 
meget kjært, om de unge F’olk søge Erstatning på anden Måde:

»Du, som est løs, lyd du mig,
Aldrig skalt du binde dig;
Tag i Rams med andre, hvor du kan få, 
Den Lov står først udi min Skrå.
Her er end mange her på Sted, 
Som jeg vil takke i Synderlighed, 
At de lyde mig så gjerne,
Ligesom min’ egen Svende og Tærne.
I skat have for mig god Ro, 
Tager fri i Flæng, ho, ho, ho!«
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Der er, synes mig, i dette Råd og Måden hvorpå det gives 
ikke uheldigt anslået en virkelig diabolisk Tone, og denne 
klinger også igjen i den ironiske Tilrettevisning, som Asmodæus 
giver Misogamus: »Du gjør dennem alt for vis«! Men han går 
strax efter over til den Sag, for hvis Skyld de egentlig have 
indfundet sig:

»Tag Vare på vor Bryllups-Gris!
Nu ville de til Senge gå,
Jeg skal den Brudgom på Panden slå. 
Der kommer Sara, Bruden skjøn.

Misogamus: Der er Brudgommen i Hoser grønn9;« osv.
Sara opfordrer også denne Brudgom til at bede til Gud, idet 
hun ytrer sin Frygt for, at Djævelen ellers skal komme. Men 
Brudgommen svarer:

»Komme Fanden, når han vil!
Jeg vil nu først med Eder spill’.«

(Et abjicit illam in lectum).

Asmodæus: Nu vil jeg komme, junger Herr god,
At spille med dig haver jeg Mod;« osv.

Han siger, at han skal miste sit Liv. Misogamus udtaler sig 
i samme Retning, og det går da som med den forrige Brud
gom, kun at dennes Sjæl, før den føres bort, forbander Rig
dommen. — Endelig optræder den tredie Brudgom, der kaldes 
»en gammel Horejagere«. Han tiltaler strax Sara i Brude
kamret på en plump Måde (2 Akt 8 Sc.), idet han omfavner 
hende: »Nu est du min, nu haver jeg dig fat, du skalt holde 
mig Leg ud i Nat«; og da hun ytrer, at hvis han bar sådanne 
Tanker, frygter hun, at Djævelen vil »banke« ham, svarer hin:

»Hvad siger du, Kjærlingen min?
Sex Mænd haver ligget ved Siden din!
1 Djævelens Navn, giv gode Ord, 
Heller jeg slår dig ned til Jord.

(Nu kommer Asmodæus løbendes).

Asmodæus: Nej, jeg haver Ord at sige dig,
Så du skalt lidet takke mig.
Jeg skal dig lære Jomfruer at slå,
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En Fandens Aften skall du få.
Alt det, du haver i Verden bedrevet 
Med Horer og Skjøger, haver jeg skrevet; 
Din Seng er redt, din Bolig er rede 
I Helvede i den gloende Hede. 
Du skalt blive mæller af denne Leg, 
De Djævle skulle alle fare på dig.

Sponsus: Lokket så haver jeg Enke,
Og lokket så haver jeg Mø, 
Jeg kunde det aldrig lænke, 
Jeg skulde i Brudseng dø.«

Han må da samme Vej som de andre, og Sjælen advarer, før 
den føres til Helvede, mod Lkyskhedens Last.

Når man ser efter i »Tobiæ Bog« for at få at vide, hvad 
der her angives som den egentlige Grund til, at Asmodæus 
anstrænger sig så meget for at forhindre Saras Giftermål, 
finder man (6, 16) en flygtig Antydning af, at han selv var 
forelsket i Sara, så at det altså nærmest skulde være Skinsyge, 
der drev ham til at handle med hendes Bejlere, som han gjorde. 
Forfatteren af vort Skuespil har ikke benyttet dette Motiv, og 
han har overhovedet ikke givet nogen almindelig Forklaring 
af Asmodæus’s Optræden, om det end indirekte turde fremgå 
af Misogamus’s før aftrykte Replik i Scenen med den rige 
Bejler (som også af M.s Navn), at Asmodæus og hans Kam
merat mentes at hade Ægtestanden overhovedet, fordi den be
skytter mod adskillige af de Fristelser, som især ere Djævelen 
indbringende1). Men når man derfor også må undvære en 
bestemt Begrundelse af, at Asmodæus dræber Saras fire første 
Mænd, har Forfatteren dog søgt at motivere hans Optræden 
lige over for de tre, som Stykket nærmest har at gjøre med, 
ved at forøge de Grunde til Uvilje, han mulig kunde nære

I Talmud skal man finde Asmodæus opfattet som en vellystig Dæ
mon (Winer: Bibi. Bealworlerbuch 1, 99). Herfra er der ikke langt 
til Forestillingen om ham som den ukyske Elskovs Dæmon overhovedet, 
og så ere vi igjen meget nær ved den ovenfor antydede Opfattelse af 
hans Forhold til Ægteskabet.
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mod alle Bejlerne, med ligesom en særlig Tillægsgrund for 
de tre sidstes Vedkommende. På disse er ban nemlig specielt 
forbitret, fordi han betragter det som en Slags hovmodig Trods 
fra deres Side (2 Akt 5 Sc.: »Hvad de gjør os for stor Hov
mod!«) og Mangel på skyldig Respekt for ham, at de skynde 
sig så meget til dette Ægteskab, uagtet han dog tydelig nok 
har vist på deres Forgjængere, at han ikke ønskede det fuld
byrdet. Dette er da i og for sig nok til at begrunde hans 
Lyst til at dræbe dem, og hvad angår hans Berettigelse der
til, da er den givet derved, at de alle skildres som gamle 
Syndere1), der end ikke, når de ligefrem opfordres dertil, ville 
henvende deres Tanker til Gud. Skjønt altså Motiveringen, 
som man har set, ikke er så fuldstændig, som det måske 
kunde ønskes, og skjønt man ikke engang sikkert kan vide, 
om ikke et og andet af den Motivering, der findes, kan være 
lånt andet Steds fra2), synes der mig både i Forfatterens 
Bestræbelse for dog at give nogen Forklaring og til Dels 
også i Måden, hvorpå denne er gjennemført, ikke at 
kunne miskjendes en vis dramatisk Omtanke og en vis 
Selvstændighed i Standpunktet, som også har efterladt sig Spor 
på andre Steder i Skuespillet, og som man, når Talen er om 
en «Skolekomedie«, har al Grund til at påskjønne. Af mere 
vellykkede Enkeltheder i Djævlesceneme — thi det er jo kun 
dem, der her angå os — har jeg allerede før fremhævet Mi- 
sogamus’s ret karakteristiske Replik i 2 Akt 5 Scene, og jeg 
kunde måske endnu gjøre opmærksom på, hvorledes Forfatteren, 
i den tydelige Hensigt at tilvejebringe en vis sluttet Gang i 
Dialogen, har knyttet flere af Asmodæus’s Replikker umiddelbart 
til bestemte Ord eller Vendinger i den Bejlers Replik, som 
han netop står i Begreb med at falde over.

Men sin store Scene i dette Stykke har Djævelen dog

‘) I Følge rabbinske Skrifter skulle Saras syv første Bejlere alle have haft urene 
Hensigter med hende, og netop på Grund heraf hjemfaldt de alle til 
Asmodæus (Zedler’s Universal-Lexicon Art. • Asmodi«).

’) Man ved jo ikke engang, om ikke Stykket, således som det foreligger, 
er en Bearbejdelse fra tysk eller et andet Sprog. Jeg har dog endnu 
ikke, uagtet adskillig Eftersøgen, fundet noget bestemt dramatisk For
billede for det.
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først noget længere henne (4 Akt 5 Se.), nemlig ved den unge 
Tobias’s Bryllupshøjtid. Efter at Tobias er kommen ind i Bru
dekamret, kaster han noget af Hjertet af den i Tigris fangede 
Fisk på Ilden, og det hedder da:
»Asmod æns (han lugter Røgen og nyser): Fy, fy ! er der Horn i den Ild?

Misogamus (han spyr og løber bort): Vå, vå, vø! der er onde Dild.

Asmodæus: Jeg må alt noget nærmere til,
Hvad del er, jeg vide vil.

(Iterum iterumque accurrit, nunc minus nunc magis fugitans).«

Nu beder Tobias til Gud, efter at have forøget Ilden.
»Asmo dæus (grummelig skrigende): Veu, vo! hvad er det for en Røg? 

Det lugter værre en Helvedes Møg. 
Han bannem ikke på Munden slog, 
Der hannem lærte sådan[l] af Bog.« 

Tobias forøger igjen Ilden, og nu beder Sara.
»Asmodæus (propius accurrens,

horrendum clamat): Veu, vo! her kan ingen være nær, 
Det ryger værre end Svovl og Tjær’.« 

Nu kommer Raphael i Englekostume (»habitu Angeli«):
»Du Løgner og Morder, hvi lader du så? 
Lad disse to unge Folk være i Ro.

Du slemme Morder og Æreskjænder, 
Tror du, at jeg dig ikke kjender? 
Hid, Asmodæe, Satans Krop, 
Jeg binder dig i Lænken op. 
I Ørken skalt du fangen stå

Asmodæus (ululat): Ej, ej, ej, ej! hvort hen, hvort hen?
Hvi slår du mig Lænken om Hals og Ben?« 

Raphael gjentager sine Trusler imod ham. Asmodæus beder 
om kun at få en Nats Frist, han kunde så endda blive »Tobiæ 
Gjæst.« Raphael afslår det og siger, at Gud har sendt 
ham for at binde A. og derved forhindre, at denne tilføjer 
nogen Skade, som samles i Ægtesengen »med Gud og Ære.« 
Nu kommer Misogamus, der ikke ved, hvad der er hændet, og 
tiltaler Asmodæus:
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»Hvi tusind Djævle står du her 
Og ej er ude på din Færd?
Jeg haver nu løbet Verden om, 
Opsluget alle, som mig for kom, 
Og haver været på fælles Beste.
I Helvede er kommen mange Gjæste 
Nu på ny, siden du drogst bort, 
Hør du det, din Djævel så sort!
Hvi slår du her ved denne Stage?

Asmodæus: Ak, kjære Broder, hvad siger jeg nu? 
Aldrig kom det i min Hu,
At jeg så skulde bunden blive 
Ligesom andre Skjælmer og Tyve.
I Nat miste jeg så fed en Brad,
Syv Djævle kunde fanget deraf Mad, 
Den unge Tobiam havde jeg fat,
Vilde ført hannem til Helvede brat« ; osv.

Han fortæller, 
og bandt ham

hvorledes så Haphael kom til ham »fattig Trold« 
til »denne Mast.«

»Misogamus: Hvad, Raphael, lad hannem løs igjen, 
Eller vi skal gjøre dig stor Men. 
Skulde du to Djævle imodstå?
Slå Lænken løs, lad hannem gå, 
Ellers skal jeg og min Mage
Dig strax til Helvede tage

Raphael: Vig bort. Satan, og fly der hen, 
Som du kom fra, til Helvede igjen«; osv.

Han truer med ellers at ville binde ham i Lænken ved Siden 
af hans Stalbroder.
Misogamus: Ah vok! ah væ! o lop, lop, lop! 

0 vi arme suiten Djævle, 
Skal en Engel os så overtrævle?
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Jeg løber til Helvede alt jeg kan 
Og henter flere Djævle på Stand, 
At vi denne Engel kan fordrive, 
Ene tør jeg her ikke blive.
Eja, hvor de Djævler1) skal skråte, 
Hvor skal de tude, hvor skal de råle, 
Når jeg dem siger, hvor det er fat, 
Hvor den ene Djævel er fangen i Nat 
Og nu står bunden til et Træ, 
O Jammer og Nød, o vok, o væ!«

x) 1 Håndskriftet står: Eja, hvor Djævler de osv.

Asmodæ us
[til Raphael]:

Dig følger for meget Brask og Bram.
Vil du beskærme hin Tobiam? 
Hvad, haver han Privilegium 
Mere end de andre af Paven i Rom?
Jeg haver syv Brudgommer slaget her ihjel, 
Skal han ej nyde samme Skæl?
Gav Gud mig Magt de syv at slå, 
Hvad haver Tobias at stole på?
Den Kulbrænder stoler på Ild og Kul, 
Han må mig kysse i Arseh—;
Enddog han brænder Horn på lid, 
Dog er jeg en Engel gjæv og gild 
Så vel som du. Hør Raphael, 
Hvad, skal jeg i Dag være din Træl?

Hvad skuld’ Tobias her i Land, 
Her at lede efter sin Liljevand? 
[Han] hid er kommen af Overmod 
Alt over Vand, alt over Flod, 
Til Ægte at lage denne Saram, 
Af idel Hovmod, Brask og Bram; 
Ja, her så sagt’ for dig al sige, 
Han kunde ikke finde sin Jævnlige. 
Hvad vil han med den — den Saram? 
Følger hende ikke Forbandelse og Skam? 
Thi lad mig gå på frien Fod, 
Jeg råder dig, gjør mig intet imod.
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Rap hael: Nej, jeg skal dig træde her under Fod! 
En Engel esl du? Tilbag’, tilbag’! 
Se, du og Belzebub J ere mage. 
Du skalt ej røre det mindste Hår 
På min Tobia, i hvor ban går.

Asmodæus: O hjælper Brøder, min stærke Flok,
Med Regiment og hele Skokk’! 
Min Belzebub, Fyg og Bunterok, 
I ærlige Djævle, hvor er I nu? 
Skal en Enge) mig fang’ og ku'?

Rap hael: Lad hør, tørst du knyst’ en Gang?
Jeg skal dig gjøre Vejen trang,
Jeg skal dig fange og binde med Bast, 
Varst du end syv Gang’ så slem en Gast.

Asmodæus: Ab, lieber, ja, ja Raphael,
Del er Guds Magt af Israel! 
Ja Raphael, hin store Mand 
Mig fattig Djævel i Lænker bandt. 
Du bandst mig ikke! du bandst mig ikke! 
For dig vil jeg ikke vige en Prikke! — 
Ah, Raphael, hvor længe, hvor længe 
Skal denne Lænke mig så trænge?

Raphael svarer, at han skal blive der, til han selv har udrettet 
sit Ærende i Rages.

Da han er borte, siger Asmodæus, idet han »skjærer med 
Tænderne og bider i Lænken«.

»Jeg kommer vel en Gang på Fod, 
Jeg kommer igjen og bliver god. 
Hos Ægtefolk vil jeg det hævne, 
Så vidt som mig må gives Ævne; 
Både Hor og Mord vil jeg anrette 
Og føre dem i Kiv og Trætte. 
Ah, var jeg ikkun i Helvede igjen, 
En Engel skulde ej gjøre mig Men, 
Vilde mine Brødre slå mig bi, 
Af denne Lænke blev jeg fri.
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De mig forløb som ærløs’ Tyve, 
Så slikk’ dem Belial i deres Live! 
De mig forløb som ærløs’ Mænd, — 
En rædder Hare bliver vel kjendt.«

Jo lettere Asmodæus fik Bugt med Saras syv første Bejlere, 
desto eklatantere et Nederlag lider han altså lige over for 
Tobias. Han må ikke blot opgive Tanken om at gjøre denne 
til Bytte, men han får en Tugtelse, som krænker ham på det 
dybeste. Hele den Række af vexlende Sindsbevægelser, som 
Nederlaget fremkalder hos ham, lige fra den første burleske 
Forskrækkelse over Røgen af det brændte Fiskehjerte1) til det 
Jiævnfnysende Raseri efter Raphaels Bortgang, er af For
fatteren anskuet med virkelig Dygtighed og Sjælekundskab, og 
om end Udtrykket ikke altid giver, hvad man føler at For
fatteren har villet give, er der dog i det mindste enkelte Ste
der, hvor Replikken får en for hin Tid ikke almindelig Kraft 
og Sandhed. Det er ganske vist omtrent den eneste af vore 
gamle Djævlefremstillinger, hvor der er Spor af en dybere gå
ende Karakteristik af Djævlefiguren, og hvor denne Figur træder 
op med noget, der ligner individuelt Liv. Jeg tænker natur
ligvis nærmest på Scenen med Raphael. Tanken om Djævelens 
Hovmod er i og for sig langtfra ny2); men jo mindre denne 
Egenskab særlig plejer at fremhæves for Asmodæus’s Ved
kommende, desto mere rigtig dramatisk Takt viser vor For
fatter ved netop her at understrege den dobbelt, da Indtrykket 
af den Ydmygelse, som overgik Asmodæus, på denne Måde 
nødvendigvis måtte blive så meget stærkere. Således er det 
da også. Man synes virkelig at føie, hvorledes denne stolte

x) I nyere Tider kom Røgning som bekjendt til at spille en vigtig Rolle 
ved Fordrivelsen af de onde Ånder, rimeligvis netop på Grund af den 
Virkning, der tillægges den i Tobiæ Bog. Der er os levnet flere Re
cepter til Frembringelsen af den hertil tjenlige Røg; se bl. a. Horst: 
Zauber-Bibliothek II, 93; jvfr. IV, 77 flg.

*) Det var således nærmest Lucifers Hovmod, der bevirkede hans og 
hans Tilhængeres Fald. I stræng Konsekvents heraf er Hovmodet en 
af de Laster, som Djævlene have det allerskarpeste Øje for og som de 
ubarmhjertigst forfølge hos Menneskene. Thi jo tungere Straffen hviler 
på dem selv, desto mere magtpåliggende må det naturligvis være dem, 
at ikke andre, der ere lige så skyldige, gå straffri. Jvfr. også ovenfor 
S. 256 L. 22 flg., S. 267 L. 3 flg. S. 270 L. 28 flg.
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Ånd vånder sig ved at skulle modtage en Revselse af en, der 
i hvert Fald ikke er hans fødte Overmand, og det oven i Kjø- 
bet for en Skabnings Skyld, som han mener omtrent tilhører 
ham med samme Ret, hvormed det Dyr, der føres til Slagterbænken, 
tilhører Slagteren, som har kjøbt og betalt det. Med alt det 
er Asmodæus’s Hovmod — og først herved bliver Skikkelsen 
levende — parret med en vis Smidighed. Da det synes ham 
et Forsøg værd, om han ikke kan slippe bort med det gode, 
er han stærk nok til at kunne anslå en fortrolig-jovial 
Tone lige over for sin Modstander, og under denne Maske 
prøver han nu med infernalsk Træskhed, om det ikke kunde 
lykkes ham at unddrage Tobias og Sara Raphaels Sympathi 
ved at stille den enes Hensigter og den andens Rygte i et 
tvetydigt Lys. Først da dette slår fejl, og han ser, at han 
ikke ved egne Kræfter kan komme løs, kalder han i For
tvivlelse sine Stalbrødre til Undsætning. Men Raphael standser 
ham også heri, og idet han nu ligesom samler sig igjen, lader 
han Raphael med drillende Trods høre, at det slet ikke er 
ham, men Israels »store Mand«, der har bundet ham; Raphael 
selv agter han kun lidt. Denne Tanke yder ham øjensynlig 
stor Tilfredsstillelse for et Øjeblik, men derefter slår han igjen 
ind i en ydmygere Tone, og først da Raphael er gået bort og 
der ingen Udsigt er til nær Hjælp, giver han sin Lidenskab fri 
Tøjle. Det er som sagt ikke så dårligt et Stykke af en Djævel, 
vi her gjøre Bekjendtskab med, og har vedkommende Skue
spiller blot nogenlunde haft Ævne til at udtrykke, hvad det i 
det mindste har været Forfatterens Hensigt at give, så har i 
det Indtryk, Tilskuerne modtog, det uhyggelige ganske vist i 
mere end almindelig Grad været blandet med det latterlige. — 
Misogamus’s Rolle er mere gjennemgående holdt i komisk, til 
Dels lavkomisk Stil. Han er, som jeg før har sagt, at opfatte 
som en Djævel af ringere Hang, og dette kommer ikke mindst 
til Syne i Scenen med Raphael, både ved den Måde, hvorpå 
han udtrykker sin Frygt, og ved hans fejge Flugt.

Inden jeg forlader det Skuespilhåndskrift, hvori »Tobiæ 
Komedie« og flere andre i det foregående omtalte Stykker in
deholdes, maa jeg sige nogle Ord om en Djævlefremstilling, 
som forekommer i den samme Steds opbevarede »C om o ed ia 

Danske Samlinger. 2den Rakke. III. Jg
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Mariæ Magdalenæ.« Jeg kan dog her fatte mig i stor 
Korthed, ikke blot fordi Stykket, som det foreligger, kun er et 
Fragment1), men også fordi Djævelens Rolle i de 4 til Stede 
værende Akter er meget lille. Han har i dem alle tilsammen 
kun 3 små Replikker. Ikke desto mindre er dog det der 
findes tilstrækkeligt til at vise, at Djævelens Optræden her har 
haft et noget andet Præg [end i de hidtil omtalte Skuespil. 
Thi hvor liden Individualitet han end kan have i disse, er han 
dog intet Steds holdt i så stor Almindelighed som i Mariæ 
Magdalenæ Komedie, hvor han næsten fremtræder som en ren 
Abstraktion af det onde overhovedet. Hermed passer det også 
godt, at han kun taler i Monologer, og at hans Betydning for 
Handlingen kun er den, at han gjennem en Puster indblæser 
en og anden af de øvrige optrædende onde Tanker og onde 
Råd. Også hans Betegnelse er så almindelig som muligt; han 
kaldes kun »Dæmon« slet og ret. Der er i alt dette noget, 
som, hvis Stykket blot tilhørte en senere Tid, kunde opfattes 
som Tegn på en forandret Betragtning af det hele Djævlevæsen. 
Men da Mariæ Magdalenæ Komedie i hvert Fald næppe er 
yngre end enten »De Mundo et Paupere« eller »Hecastus«, 
turde vedkommende Forfatters dramatiske Ubehjælpsomhed være 
den nærmeste Grund til den noget ualmindelige Måde, hvorpå 
hans Djævel optræder. — Første Gang denne viser sig, er i 
1ste Akt, efter at Maria Magdalena er gået ind til Farisæernes 
Gjæstebud, ved hvilket også Christus er til Stede. Han træder 
da frem og siger:

»Det er alt Fendens gamle Sæd 
At bolde sig nær til Gilde med, 
Thi hvor som Gud sig en Kirke udvæl, 
Der vil og Fenden have sin Kapel. 
Jeg vil gå heden og bag dennem lude 
Og ondt udi deres Øre blæse og tude, 
Og om end Guds Søn er selv der inde, 
Jeg vil dog nogen Stalbrøder finde.«

x) Der mangler nemlig en 5te Akt, og at slutte af de foregåendes Kjed- 
sommelighed, hidrører denne Mangel vistnok nærmest derfra, at man 
har indset, hvor liden Interesse Opførelsen af dette Stykke vilde have, 
og at man derfor er brudt af midt i Afskrivningen eller Oversættelsen.
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Hans anden Replik falder ligeledes i 1ste Akt, efter at Fari
sæerne have rejst sig fra Bordet i Vrede over, at Christus har 
forladt Maria Magdalena hendes Synder. Den lyder saaledes: 

»Hoscha, hoscha, das hab’ ich lange gedacbt1)! 
Sagde jeg ikke, jeg vilde få Magt?
Denne Splid kunde jeg så snart anrette, 
At de med Christo kom i Trætte.«

Hans tredie Replik (i 4de Akt) erj, på den sidste Linje nær, 
aftrykt ovenfor S. 233, og jeg finder ingen Grund til at gjen- 
tage den. Stykkets 5te Akt mangler, som sagt, og man kan 
jo derfor ikke bestemt vide, hvorledes Djævelen er optraadt 
her, men der har næppe været nogen synderlig Forskjel.

Min Undersøgelse om Djævelen er hermed for den væsent
ligste Del tilendebragt. Rigtignok sattes Holbergs Tid som dens 
Grænse, og af de foran gjennemgåede Skuespil er næppe noget 
yngre end de første Årtier af det 17de Århundrede2). Men det

x) Man har i det foregående set flere Exempler på en lignende Islæt af 
tysk i Djævelens Replikker. Han er dog ingenlunde ene om denne 
Sprogblanding. Man finder den fuldkomment så hyppigt hos Narren, 
og man kan finde den næsten i enhver som helst anden Figurs Mund, 
da vore gamle Skuespilforfattere overhovedet yndede at frembringe en 
komisk Virkning på denne nemme Måde. At der herved undertiden 
tillige skulde udtrykkes et Omslag i eller en Forhøjelse af vedkommendes 
Stemning (særlig, i Retning af det joviale eller det spydige osv.), er 
noget, man let bliver opmærksom på. Men netop på Grund af denne 
dens mere almindelige Anvendelse bliver Sprogblandingen hos Djævelen 
mindre afstikkende i de danske Skuespil, end den ikke sjældent er 
det i fremmede.

s) Der kunde da i hvert Fald kun være Tale om »Hecastus«, men der er 
dog den største Sandsynlighed for, at også dette Stykkes Affattelsestid 
falder indenfor det angivne Tidsrum. 1 E. E. Bro by’s (Pontoppidan’s) 
Den gudfrygtige Tobiæ Giftefærd (1635) kommer Djævelen ikke på Sce
nen ; han omtales kun. — Jeg benytter Lejligheden til at gjøre opmærksom 
på, at når G. Ljunggren (Svenska Dramat S. 114)antager, at et svensk 
dramatisk Arbejde, hvis Æmne er den Proces, Belial førte med Christus 
på Grund af, at denne var trængt ned i Helvede og havde befriet en 
Del af dets Beboere, skulde være en Oversættelse fra dansk, og særlig 
fra et dansk Skuespilhåndskrift, som skulde omtales af Peder Syv i 
hans danske Boglade (Suhm’s Samlinger I, 2, 91—92»; det orig. Hånd
skrift i Universitets-Bibliotheket, Rostgårds Smlng. 151, 4to), da beror 
dette uden mindste Tvivl på en Misforståelse. Syv taler aldeles afgjort 
ikke om noget Skuespil, ja det fremgår ikke engang, hverken af hans 

18*
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træffer sig netop så, at omtrent alle Mellemled mellem disse 
Stykker og Holberg mangle, og i det mindste fra det 17de 
Århundrede er der mig ikke et eneste dansk Djævlestykke 
bekjendt foruden de allerede nævnte. Hvorfra hidrører denne 
pludselige Fattigdom umiddelbart efter en så stor Overflødighed? 
Helt umuligt var det ganske vist ikke, at der kunde være ud
stedt et bestemt Forbud her hjemme mod at bringe Djævelen 
på Scenen, således som det vides at være sket i Preussen under 
Hertug Albrecht Frederik1). Jo alvorligere man i det virkelige

egne Ord eller af Sammenhængen, at vedkommende Håndskrift har 
været dansk (det nævnes ganske vist som sådant af Udgiveren i 
Suhm’s Saml., men uden Hjemmel). Men selv om man indrømmer 
Muligheden af det sidste, vilde der i hvert Fald kun være Tale om en 
dansk Oversættelse eller Bearbejdelse af Jacobo de Theramo’s be- 
kjendte, i fortællende Prosa afiattede Skrift om det nævnte Æmne 
(se især R. Stintzing: Gesch. d. popul. Lit. d. römisch-kanon. Rechts 
in Deutschi. S. 271—79; jvfr. G. Roskoff: Gesch. d. Teufels 1, 351 
flg.), et Skrift, hvoraf der fra det 15de og 16de Århundrede foreligger 
en hel Del forskjellige Udgaver på flere Sprog. Også på dansk har 
dette Skrift været oversat eller bearbejdet, skjønt ikke trykt. 2 herhen 
hørende Håndskrifter findes anførte i «Bibliotheca Rostgårdiana« 
nemlig S. 475 Nr. 310 og 476 Nr. 315, og det sidste — som ikke kan 
være det, Syv omtaler — opbevares nu i Karen Brahes Bibliothek (H. 
C. Vogelsang’s Fortegnelse S. 28 Nr. 56), hvorfra det ved Hr. Vogel
sangs Velvilje här været mig udlånt. Det indeholder en noget forkortet 
Oversættelse af det nævnte Skrift eller rettere af noget over Halvdelen 
deraf. Oversættelsen synes at være gjort efter den plattyske Bearbej
delse, hvoraf jeg har en Udgave liggende for mig, trykt i Magdeburg 
1492 (Fol.), og det danske Håndskrift går til Ark i i denne Udgave. 
Så bryder Oversætteren — Thomas Berg em an, Organist, fra Malmø — 
af og sætter selv en Slutning til (om der dog mulig kunde findes en 
trykt, tysk Udgave, som ikke går længere end det danske Håndskrift, 
tør jeg ikke afgjøre). Håndskriftet bærer Årstallet 1589. — En Afskrift 
af dette Thomas Bergeman’s Arbejde haves i Rigsarkivet i Kristiania i et 
Blandingsbind, der er betegnet: «Christen Bangs Udskrift af Rettebøder 
...» osv. (Rigsark. Manuskr. Nr. 19, Fol.), og som jeg ved Rigsar
kivaren Hr. Birkeland's ualmindelige Liberalitet har kunnet undersøge 
her på Stedet. Denne Afskrift er dog fuld af Misforståelser, Skødes
løsheder og Vilkårligheder, men er så til Gjengjæld hel, medens der 
mangler et Blad i Slutningen af Bergeman’s originale Håndskrift.

x) Se Schneider: Gesch. d. Provinzial- oder Fürstenschule in Tilsit. 1. 
(Gymnasialprögr. fra T. f. 1853), S. 13. Man kunde have ønsket Be
grundelsen af Forbudet noget besterntere angivet. Det hedder blot i 
Schneiders Referat, at «um Anstoss zu vermeiden« ved de dramatiske 
Forestillinger, som gaves afj Skoledisciple ved det preussiske Hof,
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Liv tog Spørgsmålet om Djævelens Person og Virksomhed end
nu i det 17de Århundredes Begyndelse, desto lettere, skulde 
man synes, måtte de kåde Løjer, som ikke sjældent dreves 
med begge Dele i Skuespillene, kunne afføde en sådan For
argelse, at et Forbud som det nævnte kunde blive Følgen der
af. Og selv om Forbudet ikke var almindeligt, selv om det 
f. Ex. ikke strakte sig til Hofforestillingerne eller til de af 
fremmede Skuespiltrouper opførte Stykker, lod det sig jo tænke, 
at det kunde være nedlagt særlig for Skolekomediens Ved
kommende, hvor Forpligtelsen til at holde borte, hvad der 
mulig kunde vække Anstød, måtte synes større end noget an
det Sted. Imidlertid, hvis man ikke vil give en Bestemmelse 
i Recessen af 1643 om »letfærdig og forargelig Legen og Fa
stelavnsløben« (1 Bog 2 Kap. g 26) en Fortolkning, som hverken 
hjemles af Sammenhængen eller af dén tidligere Praxis1), er 
der intet som tyder på, at et Forbud som det omtalte har ex- 
isteret2), og så meget mindre, da vi endnu i det 18de Århun
drede enkeltvis kunne finde danske Skolekomedier, hvori Djæ
velen optræder. Sagen lader sig også uden Vanskelighed 
forklare ad anden Vej. Thi om det end nærmest må tilskrives 
Tilfældet, at vi fra det nævnte Tidsrum slet ingen danske

■ erging 1585 der Befehl, dass in die Schulkomoedien nichts einfliessen 
solle, was dem Christenthum zuwider wäre, auch keine Teufel, Nar
ren, oder abscheuliche, hässliche und scheussliche Larven auf der 
Bühne erscheinen sollten.« — Her kan også nævnes, at den bekjendte 
tyske Skolemand og Skuespilforfatter C hr. Weise i Slutningen af det 
17de Århundrede (1696) skrev, at haa »allemal behutsam gewesen, die 
Person des Satans einzuführen [i sine Stykker], weil er keinem seiner 
Schüler habe die Schande anthun wollen, ihm eine solche Rolle zu- 
zutheilen (A. Koberstein: Grundr. d. Gesch. d. deutsch. National-Lit. 
4 Ausg. I, 771; jvfr. O. Skav lan: Holberg som Komedieforfatter S. 16). 
Man havde også før Forbud i temmelig lignende Retning; således fra 
Christiern ll’s Tid (Danske Magazin VI, 367) og fra Formynderrege
ringens Tid (Rørdam: Kbhvns. Univ. Hist. III, 51); jvfr. et Forbud 
fra 1447, særlig givet med Hensyn til St. Hans Skole i Odense (Thor- 
kelin: Diplomatar. Arnæ-Magn. I, 157, Odense Skoleprogram f 
1846 S. 4 og 49, o. fl. St.).

2) For at spare andre et muligt Eftersyn bemærker jeg, at J. A. Tausani 
Disputats: Brevia quædam de ludis monita. Hafn. 1681. 4to, ikke an
går Skoespil, men kun indeholder nogle korte, fordømmende Sætninger 
om Jule- og andre Lege, om Kortspil, Linedands osv.
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Djævlefremstillinger kjende1), kan der dog påvises mere end 
én Grund til, at vi under alle Omstændigheder ikke kunde 
have kjendt synderlig mange Fremstillinger af denne 
Slags.

For det første er der overhovedet kun levnet meget få 
danske Skuespil fra hin Tid. Skolekomedien — og om anden dansk 
Dramatik kan der i denne Sammenhæng ikke godt være Tale — 
sygnede netop i det 17de Århundrede gradvis hen. Flere for
skjellige Årsager virkede sammen herved: Kongernes Lige
gyldighed for denne beskedne Kunstøvelse, de langvarige Krige, 
Landets uheldige økonomiske og politiske Tilstand, en almin
delig forandret Smagsretning, Mangelen på betydeligere drama
tiske Talenter osv. osv. Der blev skrevet færre Stykker end 
før, og da Tiden selv lagde mindre Vægt på dem, der skreves, 
ere vistnok også forholdsvis færre nåede til os. — Og 
hermed forener sig nu en anden Omstændighed, som i og for 
sig måtte synes egnet til at indskrænke Antallet af Djævle- 
fremstillingerne meget betydeligt. Der begyndte nemlig ved 
denne Tid at forberedes et stort Omslag i den hele Betragt
ning af Menneskehedens gamle Fjende og Bussemand. De 
grove Urimeligheder, som Djævlelæren debiterede, og de skræk
kelige Konsekventser, den førte til, havde i alle Lande vakt

x) De her i Landet på fremmede Sprog opførte Skuespil og Operaer kunne (selv 
om Aktørerne, som ved visse Hofforestillinger, vare danske) hverken i 
den ene eller anden Henseende stilles ligefrem i Klasse med de danske 
Forfatteres Arbejder, hvorfor jeg også ved denne Undersøgelse kun und
tagelsesvis tager Hensyn til dem. Jeg kan dog ved denne Lejlighed 
gjerne sige, at jeg — fraregnet Laurenberg’s før omtalte Skuespil 
• Von den Tugenden und Lastern« — heller ikke mellem dem har fundet 
nogen Djævlefremstilling fra det 17de Århundrede. Men at Grunden i 
dette Tilfælde udelukkende må søges i vor (eller måske blot min) 
mangelfulde Kundskab til det pågjældende Repertoire, er vistnok hævet 
over ephver Tvivl. Jåde i Operaen og i de tyske «Haupt- und Staats- 
acUonen« vilde Djævelen passe alt for godt ind i det øvrige dramatiske 
Apparat, til at man kan antage, at han har manglet, og det sand
synlige bliver næsten til Vished, når man ser, dels at han i Begyndelsen 
af det 18de Århundrede forekommer her hjemme netop i begge de 
nævnte sceniske Kunstarter (se Overskou: Den danske Skueplads I, 

133 jvfr. 129), dels at han i selve Tyskland holdt sig på Brædderne hele 
det 17de Århundrede igjennem (jvfr. dog S. 276 Anm. 1).
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Folk til Eftertanke og Modstand, og både fra den mere ab
strakte Tænknings og de specielle Videnskabers Lejr åbnedes 
der efterhånden en Række Angreb på den, som endte med, 
om ikke at jævne den hele hæslige Bygning med Jorden, så 
dog at gjøre den til en ynkelig Ruin, imod hvad den før 
havde været. Når jeg på dette Sted kun minder om et enkelt 
af de herhen hørende Skrifter, Amsterdamer Præsten Balth. 
Bekker’s »Betouerde Wereld« (1691 flg.), er det fordi dette 
Skrift, der som bekjendt også omtales af Holberg, vakte større 
Opsigt end noget af de andre på Grund af dets Dristighed, 
dets Lærdom og dets Forfatters Stilling, og fordi det mere end 
noget andet kan siges at have afgivet det væsentlige Grundlag 
for den Opfattelse af den omhandlede Sag, som den nyere 
Tid erkjender for sin. Rigtignok varede det endnu en Stund 
efter Udgivelsen af Bekkers Værk, inden der blev et virkeligt 
Flertal for den Anskuelse, som rent ud nægtede Djævelens per
sonlige Tilværelse. Men praktisk taget var dette også af min
dre Betydning lige over for den Kjendsgjerning, at der i for- 
holsvis kort Tid indtrådte en almindelig Vantro med Hensyn 
til de mere konkrete Ytringer af denne Personlighed, i hvilke 
Djævlelæren hidtil havde haft sine stærkeste Støtter. Hvad 
man især hurtigt kom til at drage i Tvivl, var hans Ævne til 
at gribe forstyrrende ind i Naturens Virksomhed og i 
Menneskelivet , og hans Ævne til at antage legemlig 
Skikkelse. Men med Troen herpå forsvandt ikke blot to af 
de styggeste Udvæxter på den hele Djævledoktrin, Læren om 
Besættelser og Læren om Hexe, der afsluttede Pagt og havde 
Omgang med en under synlig Form optrædende Djævel, men 
idet det ene drog det andet med sig, kom det efterhånden til 
en fuldstændig Afklædning, hvis Resultat vel nok, som antydet, 
foreløbig blev en Djævlepersonlighed, men en sådan, som var 
berøvet omtrent alle Midler til at gjøre sig gjældende, det vil 
sige et temmelig uklart Begreb, hvis yderligere Indskrumpning 
til et moralsk Symbol, til en blot billedlig Betegnelse nærmest 
synes at måtte blive et Tidsspørgmål.

Det er ikke min Agt at gå nærmere ind på Enkelthederne 
i denne Udvikling. For Udlandets Vedkommende vil enhver
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med Lethed kunne skaffe sig de fornødne Oplysninger1), og 
så ønskeligt det i og for sig kunde være at få tilvejebragt en 
nogenlunde udtømmende Undersøgelse med Hensyn til de 
særlig danske Forhold2), vilde det Udbytte, en sådan kunde 
give for nærværende Afhandlings snævrere Formål, næppe stå 
i Forhold til det dermed forbundne meget betydelige Arbejde. 
Nogle få Træk vil jeg dog anføre. At man i den første Halv
del af Århundredet skulde finde synderlig tydelige Spor af en 
besindigere Djævlebetragtning, kunde ikke med Føje ventes, 
og mindst i den rent theologiske Literatur8). Det viser sig 
da også, at man både i lærd-systematiske Værker som Broch- 
mand’s Systema theologiæ universæ (1633 flg.) og i mere fol
kelige Skrifter som Laur. Jensen’s før omtalte »Tractat 
om tuende slags Fristelser« (1648)4) endnu i alt væsentligt 
befinder sig på den gamle Djævlelæres Grund, om end ganske 
vist Brochmand dels omgår dels afviser et og andet af de 
aller subtileste herhen hørende Spørgsmål. Mere betegnende 
for Standpunktet i Almindelighed ere dog Bestemmelserne om 
Trolddom i Forordningen af 12/io 1617$) og Becessen af 1643 
(2 Bog 28 Kap.), hvor Pagt og personlig Omgang med Djæ
velen forudsættes som utvivlsomme Kjendsgjerninger6). Men

x) Navnlig i de tidligere nævnte Skrifter af Roskoff og Ré ville.
2) Til den positive Djævletros Historie her hjemme er der mange Bidrag i 

Werlauff’s Antegnelser til Holbergs atten første Lystspil, under »Uden 
Hoved og Hale« og »Hexeri eller blind Allarm«. Til den frembrydende 
Oppositions Historie har jeg derimod ikke fundet noget samlet.

8) Den Modstand, der, allerede fra det 16de Århundrede af, jævnlig rejste 
sig mod Djævlebesværgelsen ved Dåben, havde ikke sin Grund i 
nogen fra den almindelige afvigende Opfattelse af selve Djævelens Væ
sen, og kommer derfor ikke i Betragtning i denne Sammenhæng.

4) Ovenfor S. 253 Anm. 1.
•) H. Paus: Gamle kgl. Forordn, og Privilegier, udg. for Konger. Norge 

S. 568-69.
6) Recessens Ordlyd til Dels hos Werl'auff a. St. S. 438. Hverken han 

eller nogen anden synes dog at have lagt Mærke til den påfaldende 
Omstændighed, at i nogle Aftryk af Recessens Originaludgave (f. Ex. i 
2 af de 4, som det kgl. Bibliothek og Universitets-Bibliotheket tilsammen 
eje) er Kapitlet om Trolddom, som skulde være Kap. 28, helt udeladt, 
og i Overensstemmelse hermed Tallene på de følgende Kapitler rykkede 
et Nummer op. Da nu alle senere Udgaver af Recessen have Kapitlet 
om Trolddom (som Kap. 28), lå det nærmest at formode, at de Aftryk 
af Originaludgaven, hvori dette Kapitel mangler, vare tagne først, så at
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frem for alt må udhæves selve Tidens Praxis, som den træder 
frem i de talrige Hexeprocesser1), hvis Udgang i do aller fleste 
Tilfælde er en og den samme: Bålet. Næppe er man imid
lertid ude over Midten af Århundredet, før der viser sig Tegn til en 
Forandring til det bedre. Hexeprocesserne blive meget færre, 
og ved Ledelsen af dem gjør der sig mange Tvivlsmål gjæl- 
dende, som en tidligere Tid slet ikke eller dog ikke i samme 
Grad kjendte til. Jeg skal exempelvis anføre nogle Ytringer 
i et Brev fra Landsdommer Villum Lange angående en 
Trolddomssag, som han selv havde at gjøre med. Han skriver 
(14/ia 1670) til daværende Gehejme-Statssekretær Peder Schu
macher: »Vi have i disse Dage haft en Hob Kvinder for os, 
beskyldte for Trolddom; en Del have vi dømt til Ilden; dog 
for deres store Tåbeligheds og Enfoldigheds Skyld have vi 
sat i Dommen, at Sagen skal først andrages Hans Majestæt, om 
det enten hos andre bedre kunde eftertænkes eller først indkomme 
for den højeste Ret. Den ene bekjendte selv for os, at hun 
havde talet med Fanden; men om det var Melankoli eller 
anden Indbildning, eller det var så i Sandhed, det véd Gud. 
Mig kom hun fore som et Menneske, der gik i Barndom«.........
• en Del af de andre tilmeldes en Del onde Gjerninger, enddog 
de sige nej derfor, dog. er det klart, at Gjerningerne ere der ; 
om de af Guds sær tilforordnede Straf eller af Djævelen ere

altså Udeladelsen var en Uagtsomhedsfejl i Korrekturen, som var bleven 
opdaget under Trykningen og rettet i de sidste Aftryk. Men at det dog 
ikke kan være så, synes med Sikkerhed at fremgå deraf, at i hine 
mindre fuldstændige Aftryk opføres ikke blot i de forskjellige Registre 
Kapitlet om Trolddom som værende i Bogen, men Sidetallet, som an
føres herved, er det samme, som Kapitlet har i de Aftryk, hvor det 
virkelig findes. Thi dette kan næppe forklares på anden Måde, end at 
man til de mindre fuldstændige Aftryk har benyttet Satsen fra de fuld
stændige. Men når hine er trykte sidst, bliver Udeladelsen af det om
talte Kapitel og den dermed følgende Forandring i de efterstående Ka
pitlers Nummer vanskeligere at forstå, end hvis det modsatte havde 
fundet Sted. Til syvende og sidst er det hele vel alligevel kun et Til
fælde, men denne Gang i det mindste har man vist Lov til at sige, at 
Tilfældet har megen Lighed med — en Tanke.

*) Se især Ny er up i Skandinavisk Litteraturselsk. Skrifter 20 Bd. S. 1 flg., 
og D. Grønlund: Hist. Efterretn. om de i Ribe Bye for Hexerie for
fulgte og brændte Mennesker. Viborg. 1780.
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komne, det kunne vi ikke sige; dog synes os vel, at de bør at 
skjere sig« [o: forføje sig bort]. Han tror, at Folkene på 
Stedet gjerne ville have vedkommende bort, i det mindste fra 
Byen og de omliggende Herreder: »thi gemen Mand har en 
stor Skræk for disse Folk, og det synes, at mange derover falde i 
adskillig Superstition og Overtro«J). For at bedømme disse Ytringer 
rigtigt, må man huske på, at V. Lange skrev til en allerede 
da meget indflydelsesrig Mand, hvis egen Mening om disse 
Sager måske ikke var ham fuldt bekjendt, og at denne Om
stændighed ikke usandsynligt kan have bragt ham til at udtale 
sig med større Forbeholdenhed, end han ellers vilde have 
gjort. I al Fald sagdes der om ham i Anledning af en tid
ligere Trolddomssag, som han havde under Hænder, at han 
»holdte med Troldkonerne og sagde, der var ingen Troldkoner 
til«2). Denne Anskuelse var som bekjendt også Leonora 
Christina’s. Hun mente3), at det ikke var »billigt at give 
Fanden den Ære, som hannem ikke tilkom«; hvad andre kaldte 
Trolddom, anså hun kun for et Misbrug af en ualmindelig 
Kundskab til Naturens Kræfter. — Selv de Paragrafer i Chr. 
V.’s Danske Lov, som handle om Trolddom (6-1 - 9 flg.), fore
komme mig at betegne et umiskjendeligt Fremskridt, når man 
sammenligner dem med Bestemmelserne i Recessen af 1643, 
for så vidt det både efter de enkelte Udtryk4) og efter Sammen-

Efter O. Wolff’s Griffenfeld S. 43-44.
2) Leonora Christina’» Jammers-Minde 2 Udg. S. 102.
3) Smstds. S. 102—3.
4) 8 9: • Befindes nogen Troldmand eller Troldkvinde at have forsoret Gud og 

sin hellige Dåb og Christendom og hengivet sig til Djævelen, den bør 
levendes at kastes på liden og opbrændes«. At Udtrykket »hengive sig 
til Djævelen« ikke nødvendig behøver at forståes om en på et G.jen- 
s i di gh edsforhold beroende Pagt, tør vel være indlysende. — I det 
med Loven næsten samtidige Kirke-Ritual (1685) tales derimod (6 Kap.3 Art.) 
udtrykkelig om at indgå »en særdeles Pagt med Satan«, ligesom også 
Besættelse af Djævelen og legemlig Plage, hidrørende fra ham, betragtes 
som Kjendsgjerninger. Det eneste Tegn på et Slags Fremskridt, der 
spores herved, er Formaningerne til Præsten om ikke at være for »ha
stig« til at tro på Besættelser; »han bør at være betænksom i sine 
Domme«, og først prøve, om ikke Sagen kan forklares på anden Måde. 
I det hele fastholder Theologien endnu i dette Tidsrum i alt væsent
ligt det tidligere Standpunkt; jvfr. bl. a. H. G. Mas i u s: De existentia 
Dæmonis. Hafn. 1682. 4to (Pag. 11—13 gives en Udsigt over nyere
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hængen nærmest synes at være den onde og ugudelige Hen
sigt, der sættes Straf på, og der egentlig ikke udsiges noget 
om selve Muligheden af personlig Omgang med Djævelen. 
Med denne Opfattelse stemmer det også, dels, at den sidste 
Dødsdom, som vides at være fældet her hjemme i en almin
delig Trolddomssag, afsagdes 16931), det vil sige 10 År 
efter Lovens Udstedelse, og at Behandlingen af denne Slags 
Sager fra nu af foretoges med større og større Skånsomhed, 
dels, at Dødsstraffen — der også stod på »at have la
stet Gud eller bespottet hans hellige Navn, Ord og Sakra
menter« — endnu et Stykke ned i det 18de Århundrede ved
blev at komme til Anvendelse i en ejendommelig Klasse Sager, 
ved hvilke de pågjældende på en særlig rå og utvetydig Måde 
lagde både Foragt for Religionen og en gjennemgående Sindets 
Fordærvelse for Dagen, jeg tænker på de temmelig hyppige Til
fælde, i hvilke Folk overbevistes om, med deres eget Blod at 
have forskrevet Legeme og Sjæl til Fanden for af ham at op
nå visse timelige Fordele2). — At Bekker’s Skrift fandt Ud
bredelse og vakte Opsigt her hjemme som alle andre Steder, 
kan der ikke være Tvivl om. Men måske intet Sted i Verden 
fandt dette Værk en så virksom allieret i Begivenhederne selv 
som i Danmark, hvor den næsten samtidig opdukkende Thi- 
stedske B esættels e ssag (1695 flg.) tør antages at have givet 
den dannede Bevidsthed et stærkere Stød i den af Bekker 
anviste Retning, end en nok så stor Række af lærde og vel
talende Skrifter kunde have gjort. Jo mere denne Sag var i 
alles Munde og Tanker, medens den stod på, jo større Dimen
sioner den antog både i Henseende til Antallet af dem, der 
inddroges i den, og i Henseende til Tiden, den strakte sig 
over, p desto stærkere og varigere Virkning måtte det gjøre, 
da det endelig ved Højesterets Dom sloges fast, at her 
kun forelå et groft og til Dels af smudsige Bevæggrunde ud
sprunget Bedrageri. Man kan i Virkeligheden hermed betragte 
Djævelens Magt som halvt knækket hos os3), og skjønt der

Tiders Vantro med Hensyn til Djævlelæren). J. Brunsmand, Udgive
ren af det berygtede »Kjøge-Huskors«, tør vel være alle bekjendt. 
Werlauff: Hist. Antegn, til Holbergs atten første Lystspil S. 443.

*) Werlauff a. St. S. 460—63.
*) Virkningerne spores allerede tydeligt i den halvt-officiøse • Beretning
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vistnok endnu temmelig langt ned i Tiden optræder adskillige 
til Dels ivrige Talsmænd for den gamle Djævletro1), er der 
dog allerede et stort og stadigt voxende Parti for en mere 
oplyst Anskuelse.

At Antallet af dem, der kunde ønske at bringe Djævelen 
på Scenen, måtte forringes betydeligt fra det Øjeblik af, at der 
begyndte at vise sig en stærkere Meningsforskjel med Hensyn 
til Opfattelsen af hans Væsen, kan vel næppe være tvivlsomt. 
De fuldblods troende vilde ikke gjøre det, for ikke at se Fore
stillinger, der vare nøje sammenvoxede med deres hele reli
giøse Anskuelse, udsatte for Kritik og Spot, hvad der så meget 
lettere kunde blive Tilfældet, da det nu engang hørte til den 
sceniske Tradition at gjøre så meget ud af Djævlefiguren i 
Retning af det komiske, som det vel var muligt. De helt 
vantro vilde ikke gjøre det for ikke at fremme en forargelig 
og skadelig Overtro. Og dog forstår man godt, at Djævelen 
ikke på én Gang forsvandt fra Brædderne. Ligesom der i 
Publikum selv må have været mange — måske var det endog 
de fleste —, hvis Tro nok kunde være mere eller mindre rok
ket, men som derfor ikke havde Lyst til at give Afkald på 
den Moro og Fantasipirring, som uundgåeligt var knyttet til Frem
visningen af den groteske Djævlefigur, således kunde der 
naturligvis også findes Forfattere, som, om de også holdt det 
for en Fabel, at Djævelen virkelig kunde antage legemlig

om dén viit-udfaabte Besettelse udi Tistæd« (1699), som Arne Mag- 
nussen udarbejdede efter Gehejmeråd Moth’s Tilskyndelse (Nordisk 
Tidsskr. f. Oldkyndighed III, 71), og det ikke blot gjennem den 
ironiske Tone, hvori hele Beretningen er affattet, men også gjennem 
enkelte bestemte Udtalelser, somf. Ex. denne (S. 70—71): «Nu var den 
gemene Almue der i Egnen (som det og går til andre Steder) ilde 
oplyst og tilbøjelig til allehånde Overtro, som at der skulde findes 
iblandt dennem en Del Hexer eller Troldkjærlinger, som ved overnatur
lige Kunster kunde forgjøre både dennem og deres Kvæg, tage Mælken 
fra deres Køer, Smørret af deres Kjærne, vise Djævelen ind udi hvem 
de vilde, rejse Storm og Uvejr, tage Held og Lykke fra en og give en 
anden, med andre deslige Levninger af Hedenskabet.«

B) Lige fra det 18de Århundredes Begyndelse have vi en Disputats af P. 
Mossin: Dæmon mirus in natura præstigiator exhibitus. Hafn. 1703. 
4to, hvori endog den aller krasseste Overtro træder frem. Af hans
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Skikkelse — om hans Tilværelse som Ånd nærede så godt 
som ingen Tvivl i den Tid, hvorom her er Tale —, dog ikke be
tænkte sig på at bruge den overleverede Theaterskikkelse som 
et Middel til at frembringe en nem og sikker Effekt, og mulig 
også til under en mere håndgribelig og eftertrykkelig Form 
at indskærpe visse moralske Sandheder. I hvert Fald er det 
en Kjendsgjerning, at der fra Begyndelsen af det 18de Århun
drede i det mindste er os levnet ét dansk Djævleskuespil — 
måske er der flere, men jeg kjender dem så ikke —, og af 
dettes Indhold skal jeg nu, for så vidt det vedkommer vort 
Æmne, give en Analyse. Man vil da selv kunne danne sig en 
Dom om, fra hvilket Synspunkt den her optrædende Djævel 
rettest må betragtes.

Det Stykke, jeg sigter til, er en Komedie »Jael og 
Sisser a«, hvoraf en Afskrift haves i det store kgl. Bibliothek1). 
Afskriften kan ikke være ældre end 1724, men Stykket derimod 
meget vel2), om det end under alle Omstændigheder må an-

Theses skal jeg anføre [et Par enkelte: »13. Dæmon potest hominem 
reddere immunem a læsione, dolore et vulneribus. 15. Potest et solet 
Dæmon efûcere, ut bestiæ et res inanimatae loquantur.• Af «Additamenta 
defendentis«^N. Harboe Bergensis) kunne følgende Theses mærkes: 
>9. Potest fieri, ut sagæ [o: Hexene] ad nocturna conventicula corpora
liter a Dæmone possint deferri eisque interesse. 10. Dæmon potest 
aurum et argentum producere verosque largiri thesauros.« — Endnu 
så sent som fra 1766 have vi en Disputats af E. B. Haaber (Diss. de 
potentia diabolica. P. 1. Hafn. 4to), som til Dels handler om Djævle- 
besættelser og ganske opfatter dem i den gamle Ånd.

x) Thott’s Samling Nr. 469, 8vo.
Forrest i Håndskriftet findes et Skuespil »Esther«, der er «ageret på 
Nakskov Rådstue af Nakskovienserne Fastelavnssøndag d. 27. Febr. Anno 
1724, som deres første Prøve udi sceniske Sager«. Derefter følger et 
ved samme Lejlighed opført »Nachspiel«: »Det tvungne Giftermål« af 
Molière. Endelig kommer »Jael og Sissera«, der uden Tvivl er spillet 
samme Steds og ikke længe efter, da vi i Afskriften af dette Stykke 
gjenflnde den samme Hånd eller rettere de samme Hænder — thi Tex- 
terne ere skrevne af en, Personlisterne, flere Sceneanvisninger osv. af 
en anden — som i Afskrifterne af de forudgående Stykker. At «Jael 
og Sissera« dog ingenlunde behøver at være forfattet just på hin Tid, 
fremgår bl. a. af, at »Esther« 12 År i Forvejen ^17/s 1712) var bleven 
opført «på Nykjøbings Rådstue« (se et Håndskrift af Stykket i Univ.- 
Bibl., Additam. 47, 8vo).
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sees for afgjort, at det tilhører det 18de Århundrede. Djæ
velens Optræden her motiveres på følgende Måde. Stykkets 
lystige Person eller Nar, Fir lefax, har taget Tjeneste i den 
kananitiske Hær og er særlig bleven sat til at inddrive Skatter 
hos de overvundne Jøder — et Hværv, som han efter eget Si
gende udfører af Hjertens Lyst og uden nogensinde at vise 
Medlidenhed. Han skal nu netop til Bethel i et sådant Ær
inde, men har forinden en Sammenkomst med sin Elskerinde 
Thore, som først jamrer over, at han forlader hende, men 
ender med at »give ham Fanden.« Firlefax vil nu gå, men be
klager, at han intet Rejseselskab har:

»Jeg til mig må ha’ en anden,
Skulde det end være Fanden;
Ham jeg én Gang gjerne så!«

Strax kommer Djævelen Abaddon frem og, »græsselig til 
Syne udi en Djævleham, med forfærdelig Stemme brøler 
dette ud«:

»Siden Magtens store Torden 
Lucifer nedslog til Jorden 
Med sil Anhang, har vi vel 
Os bemøjet, hvor vi kunde, 
Alle Tider, alle Stunde 
Få fordærvet hver en Sjæl; 
Men om muligt de udvalgte, 
Som Guds eget Folk sig kaldte, 
Kunde blive slet forført, 
Derom har vi Djævle holdet 
Råd med Synden« osv.

Lucifer havde så valgt ham som den dygtigste i det onde til 
at gå til Hebræernes Land og prøve på at tilskynde dem til 
Synd. — Medens Abaddon taler, er Firlefax krøbet hen i 
Krogen, hvor han sitrer og bæver af Frygt. Han føler sig 
overbevist om, at det er hans Elskerinde, der har »bandet« 
ham Djævelen på Halsen. Abaddon fortsætter: Landets Laster 
havde draget Krig og Dyrtid efter sig, men nu har Folket 
lært at bede, Guds Vrede er derved stillet, og i Bethel skal 
der holdes

mange Fast’- og Bededage,
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Så vi må af Landet drage 
Ved Guds Magtes Torden-Knald.«

Derfor ere de onde Ånder bievne hjemløse og må fare om hist 
og her for at fange en Sjæl. Ham selv går det ligeså:

»Flittig jeg dem skal oplede, 
Som vil bande og ej bede, 
Jeg får endnu vel en Steg.«

Da Firlefax hører, at Djævelen nærer nogen Frygt for at komme 
til Bethel, som netop er Målet for Firlefax’s egen Rejse, vil 
han i Stilhed snige sig bort, men ban standses af Abaddon, 
som beder ham ikke skynde sig så meget, kalder ham Broder 
og spørger, om han virkelig er bange for Fanden: »han jo er 
din bedste Ven«. Firlefax søger skjælvende at fralægge sig 
Broderskabet og beder om at måtte gå, men Abaddon minder 
ham om, hvor ofte han har påkaldt ham, og hvorledes han 
og hans Elskerinde nylig ved deres Afsked gav hinanden Fan
den. Firlefax beder da Ab. gå til Thore og tage hende, men 
dette vil Djævelen ikke: hun kan endnu forføre mange Dårer. 
Heller ikke Firl. vil han røre, men så skal ban også gå med 
ham til Bethel, hvor Djævelen vil forsøge, om han endnu kan 
få nogle Jøder i sine Garn:

»Du forgjæves dig har frygtet, 
Jeg er ej så slem, som Rygtet 
Altid ellers om mig går.«

Firlefax beroliges nu og indvilliger i at lade Abaddon følge 
med sig; men denne vil have, at Firl. skal gå foran for at 
skjule ham, i Fald der skulde komme en Jøde imod dem, og 
da Firl. spørger ham, om han er bange for Jøderne, svarer han: 

»Jøderne Guds Folk jo ere, 
Gud i Himlen har dem kjære, 
Det vil Du snart få at se.«

Nu hedder det: »Indenfor ved Siden, hvor de går, høres et 
Barn skrige og en Moder fortørnet sige: »det er dog et 
Djævels Skrig! Ti! det Fanden tage dig!«« Firl. vender sig 
til Abaddon:

»Der en Moder dig vil give 
Det, hun båret har i Live, 
Se, du der en Steg kan få.
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Abaddon: Nej, det skjøtter ikke Fanden,
Når han hør en Moders Banden, 
Det af Hjertet ej kan gå; 
Thi det, kommen er fra Hjerte, 
Går til Hjertet og med Smerte, 
Hun har alt fortrydt det Ord.«

Firl. svarer, at når Djævelen kun skulde sanke de »Bander«, 
som gik af Hjertet, så kom han til at vandre vide omkring, 
men Abaddon underretter ham dog om, at han før har vundet 
mange Sjæle på disse Steder »ved store dyre Eder«. — »In
denfor den anden Side høres en Herre slå sin Tjener, som 
skriger, men Herren forbitret sige«:

»Skal min Tjenere så gjøre? 
Det dig Fanden strax bortføre!

Firlefax: Der en Tjener af sin Herre
Skjænkes dig, det er jo værre, 
Vil du ikke have den?

Abaddon: Nej, den Vrede er alt over
Denne Nat, før Manden sover, 
Han højt elsker denne Svend.

Firlefax: Nu, da skulde mangen anden
Aldrig tænke det om Fanden, 
At han så beskeden var. 
Hvad ham nogen vil forære, 
Underlig skal drejet være, 
Han det ellers ikke ta’r.«

De komme nu til Bethel, hvor en Bonde står foran sin Lade 
med en Le i Hånden. Ab. bliver bange og beder Firl. skjule 
ham, men Firl. søger at berolige ham: han kan »med et Ord 
ham true og hver Jøde underkue«, nemlig når han taler om 
Skatterne, der skulle betales. Imidlertid gjenkjender Bonden 
Firlefax:

»Se, der er vor Exekverer, 
Som os årlig tribulerer, 
Gud giv’, han få Last og Skam! 
Vil du, Gud, mit Ønske høre,
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Før han skal os Trængsel gjøre, 
Da lad Fanden tage ham!

Abaddon (medgru- Hør du vel, den fromme Bonde 
selig Slemme og Haver ønsket dig den onde, 
grumme Gebær- Det ham ret af Hjertet går; 
der.) Del ham aldrig skal fortryde,

Gud jeg også må adlyde, 
Nu din rette Løn du får.«

Han griber nu Firlefax, »som skriger græsselig«, og fører 
ham bort med sig. Scenen ender da med dénne »Ariå«:

»Fanden er en Tusind-Skalk, 
Han med mange Ræve-Rænker 
Drager Folk i sine Lænker, 
Var dig for den Lokke-Falk.« 

Jeg véd ikke, om det går andre som mig, men det forekommer 
mig, at der er en kjendelig Forskjel på den Djævel, der op
træder her, og dem, vi tidligere have gjort Bekjendtskab med. 
Det ydre Apparat er ganske vist det samme, lige fra Djævle- 
hammen og de vilde Fagter til Motivet med hans Frygtsomhed. 
Og dog synes der mig at mangle noget, som vi hidtil have 
fundet overalt, selv i den kådeste Farce, nemlig den dybere 
Tro på, at det, der fremstilledes på Scenen, vel ikke i sig selv 
var virkeligt, men dog havde en nogenlunde umiddelbar Til
knytning til Virkeligheden. Som selve Formålet for Abaddons 
Omflakken på Jorden: at opsøge Folk, der bande eller bandes, turde 
være temmelig ubetydeligt for en Djævel, der i den gode gamle 
Djævletid betragtedes som en af Lucifers »Grand-ministres« 
og »Geheimde bollische Råthe«1), således forekommer mere 
end ét Træk i Skildringen mig først at blive ret forståeligt, 
når Djævelens Optræden — fraregnet, hvad der ligefrem er 
Thealereffekt — overhovedet opfattes allegorisk, det vil sige 
kun som en billedlig Betegnelse af] det fordømmelige i visse, 
navnlig for Ungdommen ejendommelige Laster og Lyder, 
og derimod ikke som Udtryk for en Overbevisning om, 
at han virkelig mægtede at træde i personligt Forhold til

*) Horst: Zauber-Bibliothek III, 103. 
Danske Samlinger. 2den Række. III. 91
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Menneskene og gribe ind i deres Anliggender1). Størst Be
kræftelse vinder dog denne Opfattelse, når man læser videre i 
Komedien og ser, hvori den Straf består, som kommer over 
Firlefax. Thi medens vi aldrig ellers, selv ikke i et Stykke, der tager 
Straffens Motivering så let som den tidligere omtalte Bondekomedie 
i »De Mundo et Paupere«, lades i Tvivl om, at en Bort
førelse ved Djævelen betyder Bortførelse til Helvedes Pine, er
fare vi her, at Abaddon ikke gjør noget værre ved Firlefax 
end at kaste ham ud i et Morads ved Bethel, hvor han bliver 
fuld af Snavs, og hvor ban siden findes af Byens Indbyggere, 
der give ham en Dragt Prygl. Firlefax optræder da også nok 
så frisk længere henne i Stykket. Men om en Djævel, der 
straffer Synden på denne Måde, er det ikke nok at sige, som 
Abaddon et Sted siger om sig selv, at han er bedre end sit 
Rygte; nej, han er overhovedet ikke nogen virkelig Djævel.

Skulde det alligevel være Tilfældet, at man ikke var enig 
ihed mig i min Betragtning af Djævelen i »Jael og Sissera«, 
kah jeg nævne én nogenlunde samtidig Djævlefremstilling, som 
der i dét mindste ikke kan tages fejl af. Jeg mener den, vi 
have i Holberg’s »tJden Hoved og Hale« (2 Akt 2 Scene)2). 
Dén bénytter ligesom den sidst omtalte de gamle Former, i 
det mindste til en vis Grad. Djævelen bliver endog her manet 
frem Iigesotfi i det Fastelavnsspil, hvormed jeg begyndte denne 
Undersøgelse, og Maningsformlen er her måske endog fuld- 
kommeh så korrekt som hist. Men hvilken Forskjel i det af- 
gjérende Punkt! Uagtet alle Løjer, er det dog virkelig den

*) Den Djævel, der optræder i den nyere Poesi, lejlighedsvis også i den 
dramatiske, er naturligvis — i det mindste efter sin ydre Tilsyneladelse 
— fjtid at betragte som et blot og bart Kunstprodukt, som et Foster 
af Fantasien og Tænkningen, med hvilket Troen ikke har noget at 
gjøre. Det er herved ret interessant at lægge Mærke til, at medens 
Djtevelen i den Tid, da man troede på ham og frygtede ham, behand
ledes temmelig letfærdigt af Poesien og nærmest fremstilledes som ko- 

. misk Figur, har man, altsom Troen på ham tabte sig og man begyndte 
at bruge ham som blot kunstnerisk Symbol, mere og mere ligesom 
uddybet ha'ns begreb og i Overensstemmelse hermed væsentligt udar
bejdet bank Skikkelse i Retning af det alvorlige. Han har således på 
en Måde i Kunsten gjenvundet den Anseelse, som han har tabt i Vir
keligheden.

*) Stykket omtales allerede 1723 som færdigt«
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lyslevende Djævel, som Forfatteren af Fastelavnsspillet tænker 
at fremstille for Tilskuerne, medens derimod Forfatteren til 
»(Jden Hoved og Hale« uden videre tager Masken af sin Djæ
vel og viser, at det kun er en bedragerisk gammel Kjærling, 
som skjuler sig bagved den. Det er Kjendelsen i den Thi- 
sted’ske Besættelsessag, omsat i dramatisk Form, og det må 
betragtes som et glædeligt Tidens Tegn, at en sådan Scene 
kunde opføres for et almindeligt Theaterpublikum — selv om 
man ikke lægger en større Betydning i den stedfundne Afsløring, 
end Holberg mente at lægge deri. Thi Holberg forholdt sig 
som bekjendt ingenlunde helt vantro til Djævleja^ren. Han 
troede ikke blot på Djævelens Tilværelsfe sotn ÅhM, ftien han 
turde ikke engang absolut nægte, at der kunde være Hexeri 
og »Fandens Kunster« til. Kun mente han med Ovidius i 
Stykket, at af 100 Historier, som handlede herom, vare måske 
de 99 opdigtede, og hvorledes en sådan opdigtet Djævlehistorie 
ser ud, derpå er det han har villet vise et Exempel i »Uden 
Hoved og Hale«.

Der er dog i den omtalte Afsløringsscene noget, der 
trænger sig frem ligesom med en bestemt Fordring på at få 
en almengyldigere Tydning end den, Forfatteren tænkte sig, og 
vi ville ikke afvise denne Fordring. Vi fastholde tværtimod 
Opløsningen i hin Scene som et træffende Symbol på 
den fuldstændige Afsløring af det hele Djævlevæsen, og 
gjælder Symbolet ikke ubetinget for den Tid, der frembragte 
det, gjælder det dog for den, foran hvis Tærskel det står. 
Det peger hen på den Kjendsgjerning, at når som helst den 
nyere Tid gik løs på Kogleriet, fandt den altid kun »Marthe«, 
det vil sige: Bedrageriet eller Enfoldigheden, bagved. Det 
viste sig altid, med andre Ord, at der under den uhyggelige 
Djævlemaske, som i så mange Århundreder havde været Men
neskene en Rædsel, ikke gjemte sig noget frygteligere, end — 
Mennesket selv.

Efterskrift til S. 232 (med Anm. 3). Lænkerne have vist alligevel 
hørt med til Djæv le kostumet både i »Tobiæ Komedie« ogi »De Mundo et 
P.« Jeg er bl. a. bleven bragt til at tro det ved at finde, at på det Sted i 
•Tobiæ Kom.«, hvor Asmodæus bindes af Raphael, tale begge om Lænken
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ovenfor S. 268 L. 26 og 30; og ikke, som jeg først mente, om Læn
ker. — Måske gjorde Lænken også Tjeneste ved Bortførelsen af de ugude
liges Sjæle.

— til S. 255. Véd nærmere Eftersyn viser det sig, at den danske 
• Hecastus« ikke — som Nyerup har angivet — har noget med Hans 
Sachs’s Stykke at gjøre, men udelukkende er oversat eller bearbejdet efter 
Macropedius’s latinske Original. Da nu Replikkerne i denne ere ikke lidet 

bredere udførte end i H. Sachs’s Stykke, må mine Bemærkninger om det over
ordentlig udtværede i den danske Hec. modificeres noget, men også kun noget. 
1 alle andre Henseender holder min Karakteristik af Bearbejdelsen Stik, 
nu som før.

Et engelsk Sørgedigt over Prinds Georg (Jørgen) af 
Danmark.

Meddelt af Professor G. Stephens.

Det Haandskrift, hvorefter dette anonyme Digt er aftrykt, er kjøbt i Kjøbcn* 
havn 1867.

PROTREPT1CON
or

A Call to the Poets
ON THE DEATH OF GEORGE PRINCE OF DENMARK etc.

Non illo melior quisquam nec amantior aequi 
Vir fuitj nec illA reverentior quisque Deorum.

Our British Bard crown’d with deserved Bayes 
Set out too late in Royal George his praise 
Long Modesty had checkt the brave design, 
Till bolder Zeal did with his Duty join, 
And to the glorious Model struck the Line. 
We had the well-fram’d Monument tho’ late 
Just view’d the Glory of the Day ere set.
But oh! as he that dear lov’d Subject Sung 
He charm’d us with the Musick of his Tongue 
Our ravish’d Souls would wait the live-long Day 
To meet the flying Accents on their way
We admir’d and prais’d and as We prais’d we blest 
The Godlike Hero that inspir’d his breast.
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But now alas! that Scene of Joy is o’er 
No more the Muse delights us as before 
Since GEORGE the Subject of the Song’s no more. 
Fate envying (Js, (too conscious of his worth,) 
Such Excellence a longer term on Earth 
Far from our Eyes the lovely Prize has born 
And left us hopeless of Relief to mourn.

Turn Turn Ye British Bards your Skill in Song 
To mourn our Guardian GEORGE for ever gone.

Ye Sacred Nine who from Parnassus brow 
Are wont to cheer the drooping Vales below, 
Turn all your power in Song to dire complaint 
’Gainst Fate, relentless Fate your fury vent, 
Tho’ Sense o’ th’ Loss has all your Lyres unstrung 
Yet rage, Superior rage still claims the Tongue. 
Teach Sorrow Charms, and generous Rage a meen 
Such as wou’d Pity move in Styx’s Queen.
So Orpheus his Eurydice did mourn
When from his Arms the lovely Maid was torn 
Rather than he’d his charming Bride forgoe 
Pursued Fate down to the Shades below
And in that gloomy Region mourn’d his Fair 
With such resistless Voice, such graceful Air 
As mov’d compassion in the Regents there.
Thus the inspired Bard of old did Show 
What the united power of Love and Grief cou’d do.

Turn Turn etc.

Orpheus only lost an hapless Maid:
But We a Prince on whom our hopes were stay’d 
A Prince supreamly Good divinely Great 
In whom our very Wishes were compleat 
A Prince in whom propitious Heaven had joind 
Majestick Person with a Godlike mind 
A Prince yea more than Prince in him we Saw 
That did our Love to adoration draw
Somthing so Great transcendently Divine 
Above the power of Language to define
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Somthing that we cou’d only reach with Thought 
Beyond what Seneca or Plato taught 
So ravishing and So immensly Good 
’Twas by its influence best understood.

Turn Turn etc.

Waft the sad news to Dania’s awful Shore
Tell her our George, her Godlike Son’s no more 
Tell her, but oh! what heart so hard to bear 
Such killing Accents to a Mother’s Ear?
Accents enough at ev’ry single breath 
To fix despair and Stab with pointed Death.
0 Dania thy Loss 1 shou’d bemoan 
If our’s were but supportable at home 
’Tis we that bear the grievous weight alone. 
True Thine he was by his illustrious Birth 
But Our’s by the most solemn Tie on Earth 
Nature for Thee in him may claim a part 
But Heaven decreed that We should have his Hear* 
Heaven was concern’d for such a Royal Guest 
Fixt Him an Empire here in Anna's Breast ► 
Anna in George, and George in Anna blest. 
Heaven that before propitiously design’d |
To curb destructive power and ease mankind I 
Victorious George with mighty Anna join’d. J 
By whose Tutelar Care we’ve Sate at Ease 
In Storms of War had all the Calms of Peace 
But oh! too envious Fate! industrious to prevent 
An Age of Bliss George from our Arms has rent.

Turn Turn etc.

To lesser Losses Reason finds a mean
But this comes up to th’ height of an Extream 
’Tis easy there the bounds of Grief to rate 
With tears the Eyes with Sighs the breast may pay’t 
But both suffice not here tho’ to Excess 
Sighs swell to Tempests Tears to Deluges.
0 that we’d known of his so suddain Fall 
To ward the Blow We shou’d adventur’d All
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Gain’d one kind Power or other to have joind 
With our Desire in pity to Mankind
To bribe Fate off with Thousands of the Herd 
Better We all had gone So George he’d spard.

Turn Turn etc.

Ye who late sung the Trophies of the the field 
At Hochstadt won Ramillee and the Scheid 
And to our Chieftans with uncommon Layes 
Fixt monuments of never dying Praise 
Bring here your Tribute to lament bis Fall 
Who with that daring Courage fir’d them all 
Courage that has in open field o’ercome 
Both Tallard Villers and the stern Vendôme 
He who in one brave Act has shewn ’em more 
Than all the warlike Sons of Rome and Greece before 
Who to retrieve the fortune of one Day
Through fierce embattel’d Squadrons forc’d his way 
A Captive Brother from amidst them took
An Act that wou’d have Mars his Courage shook 
Thus He our Gen’rals taught in field to fight 
He fir’d them first and then They you to write 
Be just then to his Herse your Homage pay 
By whom Ye Poets are, and Soldjers They.

Turn Turn etc.

You that eerwhile his Triumphs wont to Sing 
Your whole Devoir of Tribute with you bring 
Vast is the Sum that’s to his mem’ry due 
And no one better fit to pay than You 
Come pay your last Devotion to his Herse 
Like to the Theme Immortal be your Verse 
That after Ages with Concern may tell 
How lov’d he liv’d, and how lamented fell 
But oh! what Muse can with an equal Strain 
To what we feel our present Loss complain 
Or his inimitable Virtue Scan
Whose ev’ry Action spoke him more than Man
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Illustrious Bard it must be thine or none
Who sung him living now must mourn him gone. 
Thy Muse ne’er pleasd us more or higher flew 
Than when she had that Royal Theme in view 
May She in this outdoe all that’s yet done 
Immortalize those Laurels thou hast on.
Whilst uninspired Youth and Such am I 
To whom the Muses to their Aid deny 
Yet are in pain to pay we know not what 
In duteous Silence hear you pay the Debt.

Turn Turn etc.
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Det Holsteinske Palais i Stormgade i Kjøbenhavn.
Af Cand. jur. P. Brock.

Den Udvidelse og Forbedring af Kjøbenhavns Fæstningsværker, 
som Christian den Fjerde i sine senere Regjeringsaar havde 
paabegyndt, væsentlig af Bensyn til, at et Brud med Sverig 
kunde befrygtes paa Grund af hans Mægling i Trediveaarskrigen, 
var vel bleven fortsat i Begyndelsen af Frederik den Tredies 
Regjering, men paa Grund af Landets sørgelige Tilstand efter 
Fredsslutningen i Brømsebro gik Arbeidet kun langsomt fremad, 
og ved Udbruddet af Krigen med Carl Gustav vare Fæstnings
værkerne paa flere Steder endnu meget mangelfulde, saaledes 
blandt Andet paa Stadens sydvestlige Side, hvor Kallebodstrand 
dengang endnu strakte sig omtrent heelt op til det nuværende 
Løngangsstræde mellem Slotsholmen og Sjællands Kyst. Det 
var ogsaa her paa den tilfrosne Strandbred, at Hovedangrebet 
paa Staden fandt Sted hiin mindeværdige Februarnat 1659, i 
hvilken Danmarks Skjæbne afgjordes.

Den kort Tid efter Fredsslutningen iKjøbenbavn 1660 indførte 
Statsforfatningsforandring bevirkede imidlertid, at der med større 
Kraft end tidligere kunde tages fat paa de afbrudte Fortifications- 
arbeider1), og selvfølgelig henlededes Opmærksomheden først 
og fremmest paa de Sider af Staden, der især havde været 
Gjenstand for Fjendens Angreb. Det besluttedes blandt Andet

1) Lassen, Documenter og Actstykker til Kjøbenhavns Befæstnings Historie, 
S. 82.

Danske Samlinger. 2den Rakke. III. *
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at inddæmme en Deel af den temmelig flade Kallebodstrand, 
hvorved Fæstningen vilde kunne opnaae en betydelig Udvidelse 
mod Sydvest og Slotsholmen faae en mindre udsat Beliggenhed, 
og allerede den 3die December 1660 fik det projecterede nye 
Kvarteer Navnet Frederiksholm1). Benævnelsen Kallebod-Kvar- 
teer holdt sig imidlertid endnu længe2), ja endog i vore Dage 
benævnes det deri beliggende, saakaldte Prindsens Palais endnu 
i de senere Finantslove Palaiet i Kalleboderne. Bebyggelsen 
af denne Deel af Staden foregik imidlertid kun langsomt; saa- 
ledes nævnes der i Grundtaxten af 16688) endnu ikke Eien- 
domme i Kallebod-Kvarteret.

Det maa oprindelig have været paatænkt at give Gaderne 
i det nye Kvarteer andre Navne end de nuværende; thi paa 
Resens Kort af 16744) kaldes de til Stormgade, Ny-Vestergade, 
Ny Kongensgade, Bryghuusgade og Philosophgangen svarende 
Gader henholdsviis Churfyrstegade, Cardinalgade, Abbedgade, 
Munkegade og Keisergade, og endnu i Slutningen af det føl
gende Aar synes de førstomtalte Navne ikke at være komne 
almindelig i Brug; thi da Oberstlieutenant Robert den 20de 
December 1675 pantsatte sin Plads med derpaa værende Byg
ning, der af de senere Grundtttttér sees at have ligget i Storm
gade paa den nordre Side, paa Hjørnet af Ftederiksholms Canal, 
brugtes der i Pantebrevet Wt Bénævnelsen »»liggehtie bag Slotz- 
holmen«5). De nuværende Naivn e bleve imidlertid snart efter 
indførte; dette er muligviis allerede skeet i 1676; thi i Krigs- 
styrs-Restancelisten for 1676—16796) omtales Restancer fra 
»Stormgade« fifa 1676; men fra 1677 kan denne Gades 
Navn i ethvert Tilfælde med Sikkerhed paavises, idet det fore
kommer i Grundtaxten af 5te April det nævnte Aar7).

Den Første, der vides at have været Eier af den Grund,

*) Both, Kjøbenhavn, historisk topographisk beskrevet, S. 129.
’) Forordningen af 3die Januar 1685.
a) 1 Raadstue-Archivet.
4) 1 det store kgl. Bibliothek.
5) Pantebog Nr. 4 i Overrettens 1ste Brevskriver Contor.
*) I Ministeriernes Archiv.
’) Sammesteds. Ifølge Friis, Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie 

S. 157 forekommer Navnet • Storm stræde« i et Skjøde til Maleren Abra
ham Wuchters af 5te Mai 1670.
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hvorpaa det Holsteinske Palais er bygget, er ifølge Grundtaxten 
af 16871) Hofmarskal hos Kronprinds Frederik, senere Stift
amtmand Henning Ulrik Lutzov, til Søholt, Ulriksdal og 
Sædingegaard, død 17222); under Nr. 264 i Stormgade nævnes 
saaledes hans grundmurede Gaard med hosliggende Leievaa
ninger ud til Løngangsstræde; Arealet opgives til 2029 Kva
dratalen. I Grundtaxten af 16898) har Eiendommen, hvis 
Areal nu kun opgives til 1539 Kvadratalen, idet det bemærkes, 
at den tilligemed de omtalte Leievaaninger ud til Løngangs
stræde »tilforn har staaet under eén Taxt», véd Ommatricu- 
leringen faaet Nr. 261. At det imidlertid er den samme 
Eiendom, der senere i en lang Aarrække tilhørte Slægten Hbl- 
stein-Ledreborg, fremgaaer ikke alene af de senere Grundtaxtef 
og Mandtalslister, men ogsaa af et samtidigt Kort over Vand
renderne i Kjøbenhavn (fra 1690)4), idet Hofmarskal Lutzovs 
Navn paa dette er anført baade ved en Vandledning, der har 
ligget paa Palaiets nuværende Grund, og ved en anden, der 
har hørt til de førnævnte Leievaaninger ud til Løngangsstræde. 
Ogsaa de nærmest Philosophgangen liggende Naboeiendomme 
afgive, ved at følges gjennem de senere Grundtaxter og ved 
at sammenholdes med Lutzovs Gaards senere Eiere, et utvivl
somt Identitetsbeviis; saaledes nævnes i Grundtaxten af 1689 
under Nr. 259 Generalbygmester Lambert van Havens Gaard 
med hosliggende Have; denne Gaard er det nuværende Harboeske 
Fruekloster; det mellemliggende Sted, nuværende Gade Nr. 12; 
benævnes i samme Grundtaxt under Nr. 260 »Hendes Maje
stæts Gaard, som hendes Hofprædicant beboer«; denne Eien
dom beboedes senere blandt Andre af den bekjendte Hofpræ
dicant Bluhme.

Det er ikke lykkedes at skaffe Oplysning om, naar den 
Bygning, som har tilhørt Henning Ulrik Lutzov, er bleven op
ført, og heller ikke, hvorlænge Eiendommen har været i hans

f) 1 Raadstue-Archivet.
®) Bruun, Nielsen og Petersen, Danske Samlinger, V, 227, Anm., Smith, 

Leonora Christina Ulfeldt paa Maribo Kloster, S. 63, 95, Rhode, Sam
linger til Lollands og Falsters Historie, I, S. 48—49, jvfr. Benzons Stam
tavler i Geheime-Archivet.

8) 1 Raadstue-Archivet.
4) 1 Krigsministeriets Archiv.
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Besiddelse; Bygningen er utvivlsomt enten afbrændt eller bleven 
nedbrudt i Slutningen af det 17de Aarhundrede; thi i Mand
talslisterne for 1699 og 1704—17051) nævnes der i Stormgade 
hverken Lützovs Navn eller Gaardens Numer. Naar dette sam
menholdes med, at der paa den nuværende østre Sidebygnings 
øverste Etage mellem Vinduerne findes Aarstallet 1706, og med, 
at der i Krigsstyrslisterne for 1710, 1713 og 17172) nævnes 
som Eier en Eickstedt, henholdsviis med Titlen af Kammer
herre og Geheimeraad, samt med, at det i Grundtaxten af 1717a) 
under Eiendommens Numer hedder: „Marschalck Lutzows Grund
murede Gaard, nu Geheimeraad Valentin von Eickstet,» tør 
man maaskee antage, at det er den sidstnævnte, der har 
opført de nuværende Bygninger. Eickstedt kjøbte i sin Be
siddelsestid nogle Arealer af tre Nabosteder ud til Løngangs
stræde, nemlig af Marskal Lützovs føromtalte Leievaaninger, af 
Else Salig Diderik Rasmussens Leievaaninger og af den Dr. 
Oluf Borch forhen tilhørende Gaard, hvilke Grundstykker bleve 
forenede med Eiendommen i Stormgade4).

Valentin von Eickstedt, der hørte til en i Slutningen 
af det 17de Aarhundrede hertil Landet fra Pommern indkom
men adelig Familie5), og som i Aaret 1701 var bleven Oberst
lieutenant ved Grenadercorpsel6), var Fader til den fra Hofre
volutionen i 1772 bekjendte General, senere Statsminister Hans 
Henrik Eickstedt; denne, der er født 17137), har saaledes for
modentlig tilbragt sin første Barndom i Eiendommen i Storm
gade. Faderen døde 1718 som Geheimeraad og Oversecretair 
for begge Krigsetaterne.

Ved Eickstedts Død overgik Eiendommen i Etatsraad, Med- 
direkteur ved General-Postamtet i Danmark og Norge Andreas

1) i Ministeriernes Archiv.
2) Sammesteds.
8) Sammesteds.
*) Grundtaxten af 1717.
5) Adelslexicon, I, S. 134.
•) Militair-Etaterne i Geheime-Archivet, jvfr. Skrivelse af ,19de Mai 1706, 

hvorved det tillades Oberst V. Eickstedt toldfrit at indføre forskjellige 
Rekvisiter til Grenadercorpset, i Kjøbenhavns Civil-Etats C on tor s Gopi- 
bog Nr. 505 i Ministeriernes Archiv.

’) Magazin til den danske Adels Historie, I, S. 209.
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Weyses1) Besiddelse. I Krigsstyrslisten for 1718*) hedder 
det nemlig: »I Hr. Geheimeraad Eickstedts Gaard boer Etats- 
raad Weyse, 1 Barn, 1 Fuldmægtig, 3 Laquaier, 1 Kudsk, 5 
Piger, 1 Caros, 2 Heste.« I Krigsstyrslisten for det følgende 
Aar*) nævnes som Logerende i Weyses Eiendom: »Renteskriver 
Peter Jacob Michaelsen, Øltapper Jens Nielsen med Hustru og 
Pige og tvende Arbeidskarle paa Slottet, Jens Larsen og Jens 
Olsen.« I Aaret 17204) nævnes: »Gtatsraad Weyse, 1 Barn, 
1 Fuldmægtig, 1 Laquai, l Kudsk, 1 Gaardskarl, 4 Piger, 2 
Heste, 1 Carosse, Renteskriver Peter Jacob Michaelsen, samt 
en fremmed Mand fra Sachsen, som reiser bort.« Derimod 
erfares det, at Øltapper Jens Nielsen nu boede i Faverbo Kro 
ved Kallundborg. I Krigsstyrslisten for 17215) nævnes foruden 
Etatsraad Weyse Renteskriver Peter Jacob Michaelsen.

Weyse, der i Taxationen over Grønlandsskatten for 17256) 
nævnes som Conferentsraad, efterlod ved sin Død, der maa 
være indtruffen enten i dette eller det følgende Aar, det i de 
anførte Krigsstyrslister omtalte Barn, Datteren Frederike 
Louise Weyse, der saaledes blev Eierinde af Gaarden, men 
allerede den Ilte Juni 1726 tilskjødede hendes Farbroder, Justits- 
raad Daniel Benjamin Weyse7) paa hendes Vegne som født 
Værge Eiendommen til Geheimeraad Johan Georg von Hol
stein (født 1662, død 1730)8), der samtidig udstedte til Sæl
geren to Panteforskrivninger, hver lydende paa 3000 Rdlr. 
Courant. Disse Documenter bleve læste ved Kjøbenhavns By- 
thing Tirsdagen den 25de Juni 17269); men Skjødet og Pro-

x) Civil-Etats Reglement for 1720, i Geheime-Archivet.
*) 1 Ministeriernes Archiv.
8) Sammesteds.

Krigsstyrslisten sammesteds.
I Ministeriernes Archiv.

•) Sammesteds.
’) Det er vistnok den samme, der i Civil-Etats Reglementerne for 1722 

og. 1723 (i Geheime-Archivet) nævnes under Politi- og Commerce- 
Collegiet som: Kammer- og Commerce-Raad Weyse, uden Løn.

8) Hofman, Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmænd, 
3die Deel, S. 380—383.

•) l Kjøbenhavns Bythings Protocol Nr. 3, Fol. 95, 2den Side (i Overret
tens Archiv) læses:

Skiøde fra (tit.) Justitz Raad Daniel Benjamin Weyse Som fød 
Værge for Sin SI. Broders Daatter Jomfrue Friderica Louise Weyse til
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tocollen, hvori det har været indført, skulle være forkomne 
ved Ildebranden 17281).
, Ved Johan Georg Holsteins Død blev Sønnen Johan Lud
vig Holstein (født 1694, død 1763)2) EierafGaarden. 1 den
nes Besiddelsestid undergik Palaiet en betydelig Forandring, 
idet der ikke alene opførtes en ny vestre Sidebygning, svarende 
til den østre, men ogsaa en ny Etage paa Hovedbygningen. Af 
den danske Vitruvius3) fra 1746 sees det nemlig, at denne 
dengang kun bestod af Stuen og første Etage, samt at Porten 
var anbragt længst mod Vest; over denne samt over det øst
ligste Vindue i Stueetagen fandtes fremspringende Altaner; Ste
det havde en meget høi Frontispice, hvori der var anbragt 
endeel Ornamenter; Taget, der ogsaa var meget høit, var for
synet med fire Kviste; I Pontoppidans Danske Atlas, 2den 
Deel4), der udkom 1764, findes imidlertid en Afbildning af 
Gaarden i den nuværende Skikkelse, og det hedder derom:

„Ikke langt derfra ligger Storm-Gaden, saa kaldet der af, 
at de Svenske Anno 1659 den 11 Febr. just der gjorde 
det haardeste Anfald paa Fæstningen, som siden blev længere 
udsat mod Kalleboe Strand. Blandt denne Gades smukke 
Bygninger viper sig, med et særdeles Fortrin, det Høy-Grevelige 
Holstein-Lethreborgske Hotel, som allerede var en anseelig, 
men ikke gandske uniform Bygning, da den høye Eyermand, 
Herr Johan Ludevig von Holstein, Greve til Lethreborg og

(tit.) Hr.JGeheime Raad Johan Georg von Holsten (sic) pp. paa en bem^e 
Jomfru« Weyse Arvelig efter Sin SI. Fader tilhørende Gaard og 
Eyedom beliggende i Storm Gaden, lod Sælgeren Jæsze og paaskrive 
de dato 11 hujus, hvorhos fulgte og blev paategnet forrige Maalebrev 
og Skiøde.

Johan Georg von Holsten (sic) (tit.) Ridder af Elephanten og hans 
Kongl. Mayts Geheime Raad pp., ved 2de til (tit.) Justitz Raad Daniel 
Benjamin Weyse Som formynder for Sin. Broders Daatter Jomfrue 
Friderica Louise Weyse udgivne Pandteforskrifninger af dato 11 hujus gav 
prioriterlig forankring udi en Dem afkiøbte og Deres Excellc® i Dag 
tilekiødt Gaard og Eyedom beliggende i Storm Gaden med ald apper- 
tinentie og forbedring efter Obligationernes vidre udviis i Sig Selv 
Som Greditor lod læsze og paaskrive lydende hver for Sig paa 3000 
Rxdr. Gourent tilsamen Capital 6000 Rxdlr. Cour. 
Skjøde-Registret i Overrettens 1ste Brevskriver Gonlor.

’) Hofman, a. St. S. 384.
8) I, S. 90, Tab. CVI.
4) S. 107-108.
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første Minister i Gefyejme Conseil, resolverede til at lade det 
baade indvortes »forøge med en nye Side-Bygning, som svarer 
til den anden lige over for, saa og paa Hoved-Fagaden baade 
forlænge og forhøye, samt Tagets Kant med Statuer, Vaser og 
andre Ornamenter, særdeles med sit Vaaben, bepryde. Portalet 
midt paa Bygningen er i den gandske Stad, eet af de kaasteligste, 
af graa og lys Marmor med Toskanske Pillastrer. Indvortes 
er Opgangen paa en skien Marmors Hoved-Trappe, og blandt 
mange velmeubleerte Gemakker, den store Sal over Porten, sær
deles anseelig. En Have er herbos, men ikkun liden, og fraGaarden 
adskilt ved en lav Muur, besatt med Statuer. 1 dette Hotel og under 
Høybemeldte Hans Excellences Præsidio, tog det Kongelige Kiø- 
benhavnske Videnskabers-Societæl sin Begyndelse, Aar 1743«.

De eneste Forandringer, der senere ere foregaaede med 
Gaardens Ydre, bestaae i, at de paa Pontoppidans Afbildning 
længst mod Øst og Vest anbragte Kjælderdøre ere bievne for
andrede til Vinduer, at de to Marmor-Lygtebærere, der vare an
bragte paa Gaden paa hver Side af Porten, ere forsvundne,, 
samt at de to Statuer paa Taggesimsen ere borttagne; den 
ene af disse fremstillede en Hercules, den anden en kvindelig 
Figur; det er utvivlsomt de samme Figurer, der i den nyeste 
Tid ere bievne fundne i en meget ødelagt Tilstand paa Loftet 
Endelig er det som saa prægtigt beskrevne Portal i vort Aar- 
hundrede blevet forandret af Architecten, Conferentsraad Koch; 
det skal oprindelig have været Hensigten, efter at Tanken om 
at gjøre det Holsteinske Palais til Bolig for Prinds Ferdinand 
og Prindsesse Caroline var opgiven, at henflytte det omtalte 
kostbare Portal til disses Palais i Norgesgade; men den fuld
stændige Udførelse af denne Plan skal være strandet paa dens 
uforholdsmæssige Kostbarhed. I Aaret 1872 er det danske 
Vaaben, udført af Zinkstøber Rasmussen, blevet anbragt over 
Porten. Hvad Trappen angaaer, da melder en gammel Tra
dition , at den væsentlig bestaaer af Marmor fra det nedbrudte 
Kjøbenhavns Slot. Det skal endnu bemærkes, at det er unøi- 
agtigt, naar Pontoppidan siger, at Videnskabernes Selskab holdt 
sine første Møder i Eiendommen i Aaret 1743; dette skete 
nemlig allerede i Slutningen af 1742.1)

J) Molbech, Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Historie 1742—1842, 
S. 12.
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Uagtet Pontoppidan ikke angiver, naar Ombygningen har 
fundet Sted, og jeg heller ikke har havt Leilighed til at under
søge, om der i det Holsteinske Archiv, hvorover T. A. Becker 
har forfattet en fuldstændig Fortegnelse1), skulde kunne findes 
nogen Oplysning desangaaende, hvad der dog iøvrigt ved et 
Gjennemsyn af den nævnte Fortegnelse neppe synes rime
ligt, lader dette sig dog ad andre Veie godtgiøre. Naar man 
for det Første betragter Vaabnet over Taggesimsen , vil de 
bemærkes, at det er det lehnsgrevelige, der er forskjelligt fra 
det tidligere Holsteinske Vaaben,s) altsaa yngre end 1750. 
Af Grundtaxten fra 17558), i hvilken findes en Plan over 
Eiendommen, fremgaaer det endvidere, at den vestre Sidebyg
ning dengang endnu ikke var sammenbygget med Hovedbyg
ningen, ligesom den iøvrigt heller ikke svarede til den østre, 
og endelig hedder det i Videnskabernes Selskabs Protocol4), at 
der i October og November 1756 ikke fandt noget Møde Sted, 
»fordi Hs. Exe. Gaard stod i Bygning«; da hertil kommer, at 
det sædvanligviis kun var om Vinteren, at Selskabet holdt Møder 
(i Reglen hver Mandag Eftermiddag fra Kl. 6 til 7)5) og Grev
inde Holstein netop var død den 3die Juli 17566), saaledes at 
der formodentlig ikke er blevet afholdt Møder i den Sommer, tør 
man vistnok temmelig sikkert henlægge Ombygningen til Som
meren og Efteraaret 1756.

Ved Johan Ludvig Holsteins Død tilfaldt Eiendommen Sønnen 
Christian Holstein (født 1735, død 1799)7). I dennes Be
siddelsestid forøgedes Eiendommen med 104 Kvadratalen Grund, 
som Christian den Syvende i Aaret 1779 frasolgte Naboejen
dommen, den før omtalte Præstebolig8). Af Skjøderegistret 
erfares det, at Greven,i Aaret 1794 tillod Eieren af Huset Nr. 
262 i Løngangsstræde at have en Lem i Taget paa sit ud til

M Historisk Museum, 1ste Bind, 1ste Hefte, 1848.
’) Jvfr. Afbildningerne hos Hofman, Bdie Deel, S. 371 og 388.
3) I Raadstue - Archivet.
41 Molbech, a. St. S. 128.
5) Molbech, a. St. S. 129, jfr. S. 36.
6) Hofman, 3die Deel, S. 384.
i) Hofman, 3die Deel S. 387, jvfr. Krogh, Den høiere danske Adel S. 60 

og Samme, De danske Majorater, S. 211.
e) Skjøderegistret og Skjødebogen i Overrettens 1ste Brevskriver Contor.
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Palaiets Have vendende Baghuus, dog saaledes, at den paa 
Forlangende skulde borttages, selvom der maatte vindes Hævd 
paa denne Servitut.

Efter Christian Holsteins Død sattes Eiendommen til Auc- 
tion og blev den 28de November 1799 tilslaaet hans yngste 
Søn af andet Ægteskab, Grev Christian Erhardt Hol- 
stein, dengang Ridejunker, senere i 1807 Capitain og Com- 
pagnichef af Landeværnet, født 1779, død som Oberst og Kam
merherre i Aaret 1853. Kjøbesummen var 30,200 Rdlr. Cou- 
rant. Af Auctionsskjødet erfares det, at den preussiske Mini
ster, Baron von Pilsach, beboede den østre Stueetage og Stads- 
hauptmand Mylius9) den vestre. Foruden de forskjellige Kakkel
ovne medfulgte 11 fastgjorte Speile og 2 Malerier, fremstillende 
Frederik den Femte og Dronning Louise i Legemsstørrelse. 
I Gaarden nævnes »en smuk Hauge afdeelt med Muur og 
paasat Vaser samt Piller af norsk Marmor til Lygter«. Det paa 
Planen i den før nævnte Grundtaxt af 1755 i Haven liggende 
Drivhuus omtales derimod ikke i Skjødet.

I Slutningen af Aaret 1807 solgte Grev Christian Erhardt 
Holstein Eiendommen for 32,000 Rdlr. til Justitiarius i Høie- 
sleret, Conferentsraad Christian C ol bjørn s en, født 1749, 
død 1814,ifølge Traditionen i det største af den vestre Side
bygnings Værelser paa første Sal. Han var dog ved sin Død 
ikke længere Eier af Gaarden; thi i Slutningen af Aaret 1809 
havde han bortsolgt Haven, 1938 Kvadratalen stor, til Grossererne 
Meyer og Trier for 3876 Rdlr. og kort efter Resten af 
Eiendommen til Skibscapitain Ammond Ammondsen for 
61,000 Rd. Denne, der var født 1779 eller 1780, eiede paa den 
Tid, foruden Steder paa Landet, et halvthundrede Huse og Gaarde 
i Kjøbenhavn; sin store Formue skyldte han navnlig Krigen, 
under hvilken han førte Kaperen Frederiksværn; senere førte 
han Skibet Frederik for Handelshuset Meyer og Trier paa Ost
indien og var derpaa i det asiatiske Compagnies Tjeneste; han 
døde den 4de August 1845 i Nærum, hvor hans Enke endnu 
(April 1874) lever; hans Grav findes paa Søllerød Kirke-

1) Krogh, a. St. samt Skjødet af 1807.
*) Jvfr. Werlauffs Erindringer i Hist. Tidssk. 4de Række, 4de Bind S. 305.
3) Nyerup og Kraft, Almindeligt Litteraturlexicon, S. 124—125, Dansk

Litteraturtidende for Aaret 1814, S. 728—780.
20
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guard1). Allerede den 26de Januar 1811 solgte Capitain Am
mon d s en imidlertid Eiendommen for 70,000 Rdlr. til Grev 
Knud Bille Schack, Stamherre til Giesegaard, Kammer
herre, Ritmester, født 1773, død 1821. *) Den 22de Juni samme 
Aar skiftede Gaarden atter Eier, idet Kammerherre Christian 
Cornelius Lerche, født 1770, Lehnsgreve 1818, død 1852 
som Geheimeraad, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogs
mand3), kjøbte den for 85,000 Rdlr.

Den 18de Marts 1827 afhændede Grev Lerche Eiendommen 
for 21,000 Rdlr. rede Sølv til Kong Frederik den Sjette; 
i Skjødet nævnes endnu de føromtalte 11 fastgjorte Speile, 
men disse skulle nogen Tid efter være bievne henflyttede til 
Prinds Ferdinands Palais i Norgesgade, efter at man havde op
givet Planen at anvende det Holsteinske Palais til Bolig for 
Prindsen med Gemalinde. I en længere Aarrække benyttedes 
nu Eiendommen til naturhistorisk Museum. Ved Loven af 29de 
December 1862 g 3 blev det imidlertid bestemt, at Gaarden, naar 
den nye Museumsbygning var bleven fuldført, skulde bortsæl
ges til Indtægt for Communitetet. Kjøberen, der ikke erhver
vede Skjøde paa Eiendommen, overdrog senere sine Rettig
heder ifølge Kjøbecontracten til. den ved Anordning af 29de 
Februar 1792 oprettede almindelige Brandforsikkring 
for Landbygninger, der i Henhold til Loven af 23de April 
1870 fra 1ste April 1872 skulde udsondre? fra Statens Over
bestyrelse, og hvis Contorer derfor maatte flyttes fra Ministerie
bygningen. Forsikkringens Bestyrelsesraad afsluttede i Decem
ber 1871 Handlen paa Repræsentantskabets Approbation, og efter 
at dette i Januar 1872 havde godkjendt Kjøbet, ved hvilket 
Salgsprisen var fastsat til 70,000 Rdlr., erhvervede Brandfor- 
sikkringen i Marts 1872 Skjøde paa Eiendommen, hvis første 
Etage nu benyttes til Contorer, Archiver samt til Forsamlings- 
localer for Bestyrelsesraadet og Repræsentantskabet. Hvad Byg
pingens Indre angaaer, da er der endnu fra ældre Tid levnet 
adskillige Parketgulve, Vægge- og Loftsmalerier samt et Par 
prægtige Stuccaturlofter.

2) Ifølge velvillige Meddelelser fra Sønnen Hr. Capitain A. E. Ammondsen, 
Hr. Pastor Wedel i Søllerød og Hr. Skolelærer Jensen i Nærum.

*) Magazin til den Danske Adels Historie, I, S. 214.
3) A. St. S. 188, Castenskiold Suppl. til Adelslexicon, Kjøbh, 1872, S. 

54, Krogh. Den høiere danske Adel S. 87.
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Oversigt over Palaiets Eiere.

1) Hofmarskal, Stiftamtmand Henning Ulrik
Lûtzov.................................... ..... 1687?— ?

2) Geheimeraad Valentin’ v. Eickstedt . . ? 1718
3) Conferentsraad Andreas Weyse .... 1718—1726
4) Jomfru Frederike Louise Weyse . . . 1726
5) Grev Johan Georg Holstein..................... 1726 —1730
6) Grev Johan Ludvig Holstein..................... 1730—1763
7) Grev Christian Holstein . . . . . . 1763—1799
8) Grev Christian Erhardt Holstein ... . . 1799—1807
9) Conferentsraad Christian Colbjornsen . . 1807— 1810

10) Skibscapitain Ammond Ammondsen . . 1810—1811
11) Grev Knud Bille Schack.......................... 1811
12) Grev Christian Cornelius Lerche . . . 1811 — 1827
13) Staten......................................................... 1827— 1872
14) Landbygningernes Brandforsikkring . . . 1872.
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Bidrag til Danmarks Historie uder Christian V., 
samlede fra udenlandske Arkiver af C. F. Allen.

Udgivne af C hr. Bruun.

IV.

Svenske Relationer 1671—76.
(Fra Rigsarkivet i Stockholm).

1.
Uddrag af Statsraads Protokollen.

Den 18. Februar 1671.

Såsom Secreteraren af Staten Örnstedt för sine private ähren- 
ders skuld hade uthj desse weckur, som Regeringen och 
Råådet wore ifrån huar andre, giort en hastig reesa till Hol
land och en passant beseedt Danmarck; altså giorde han och 
relation af någre particulariteter, som han i genomreesandet 
hade kunnat penetrera, beståendes mäst i effterfölliande Puncter:

I. Foretedde han en lista af den Danske militien, be
ståendes den af otta Regementer till foot, Ett till häst, samt 
Ett Regementt Dragoner, desslikest Ett Regement de marine 
uthi Norrige. Uthj Danmarck befunne sig 11000 footknechtar 
och fem Regementer Ryttare, warandes så med samma Ryttare 
beskaffat, at 25 uthj huart Compagnie wore gambla Ryttare 
och såsom stammen af Regementet, de öfrige 75 äre bonder.

Håropå giordes den reflexion, att huad den Machten wid- 
kom, som sig i Norrige befann, tycktes den wara så mycket 
considerablare som den sijdan for Swerige är fahrligast och, 
så till att säija, endast huarifrån någon attaque på Swerige 
göras kan, och där anslaget för Danmarck på den sijdan lyckas
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skulle, stode i synnerheet wärt Kopparberg i fahra. Dock 
meente man, at sedan Konungen i Danmarck; af denne forcen 
bade aftagit sä mycket folck som till tastningernes besättiande 
betarfwas, skulle ban sedan intet kunna komma mycket starck 
i faldt. Rytteriet holt man statt intet redoutabelt, effter det 
bestood af oöfwat och odugeligit folck.

Örnstedt subiungerade sig hafwa taalt med een öfwerste 
för samma Ryttare, hwilken sagt hade, att sä länge fjrijd wore, 
kunde han wäl blifwa wid sin charge och låta betala sig dar- 
fôre ; men skulle det yppas något krijg, så wille han intet rijda 
fôr itt sådant Regemente.

2. Berättade han, att hwad flottan anlangar, så wore 
Commissarier satte till att öfwersee Ammiralitets Räkningerne, 
och befunnit intet stoort wara därwid uthçâthat effter de Medel 
som Admiralitetet hafwa tillslagne warit; 146,000 Rdl. funnes, 
som man icke det ringaste beskeed kunde gifwa om, huarest 
de wägen tagne woro; item ântà 70,000 Rdl., fôr hwilke ey 
heller någon reeda kunde göras. Ty war emillan R. Admiralen 
i Danmarck och Gyldenlöw (som förnämbste af desse Commis- 
sariis) een stoor owänskap. Ehest war flottan rätt uthi mycket 
slätt tillstånd och aldeles incapabel att något fôretaga. De 
hafwa fuller fore att på åthskillige orter ijdka ett Skeepz bygge- 
rij, så att aff heela Rijket skulle Säxton Skepp till samman 
bringa8, men det wore än nu intet kommit till någon effect, 
uthan bestode allt in fieri. Uthi Norrige hade man fuller fôr 
bänder att inrätta een Salit handel; men det war dem i wägen, 
att Saltet hade intet sådan consumption, som kunde importera, 
ey heller hade deras coopvarders någre retourer, hwilket och 
mycket hindrade handelen.

3. Uthi landet förspordes stoor swijrigheet, dragandes 
Undersåterne mycket kalit hjerta till Konungen, och låtandes 
det öfwerljudt förmärckia. Adeln är dar mycket tryckt och deras 
wilkohr intet bättre än een Bondes. Klaga och mycket där 
öfwer, att de blifwa excloderade ifrån tienster och beställningar 
och främmande därtill brukade. Borgare och Bonder beklaga, 
att de hafwa ingen nähring, befinnandes nu, att de hafwa giort 
orätt, då de hulpo till att ruinera Adelen; beprijsandes dess- 
lijkest de tijderne, då de Swenske hade landet inne, hwilke 
wore dem mycket profitablare, än nährwahrande tillstånd.
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4. Konungen sielf är delitijs deditus och undandrager 
sig negotierne det mâsta han kan, lijtandes allt opå Gylden- 
löwe och Secreteraren Schumacher. Den förre är fuller een 
ung och qwick Cavalier, men därhoos begifwen på débaucher, 
huartill han Konungen offta också anföhrer. Enkiedrottningen 
beklagar mycket den gunst, som bonom tilstädies hoos hennes 
Herr Son, sägandes honom wara aldeles een Pest for Konun
gen. Han är ock nyligen skild ifrån sin fruw. Den andre 
är af slätt folk härkommen, warandes hans fader een Skoo- 
makare, men genom sine studier och gode qualiteter hafwer 
han bracht sig i stoor credit hoos Konungen, warandes ock i 
Expeditioner af affairerne heel snail. Kröningz terminen är 
ännu intet ansatt, och dröijes allenast med Kröningen för den 
orsaken skulid, at Adelen hafwer låtit sig förmärckia, det de 
wele taala for deres privilegier, hwilke de saga nu icke annor- 
ledes, än in summa tyrrannide, wara undertryckte. Det enda 
lofford, som Konungen hafwer, är det, att han tämmeligen be- 
fordrar justitien, idque sine respectu personarum.

5. Habbeus är där wid Hofwet intet uthi någon synnerlig 
consideration. Hans Patron Alefeldt är också hoos Konungen 
något disgracierad opera Gyldenlöwii et Schumacheri.

6. Denne Gamble Gabel wistas ännu där i roo och dricker 
huar dagh goode Ruus i brännewijn. Både hans söner äre 
Cammarherrar hoos Konungen och hans mååg Amptman i 
Haders leben.

7. Juel som här hafwer warit Resident och Enuoyé, 
hafwer giort sig genom sine forslag om Commerciewäsendet 
mycket gracieux hoos Gyllenlöw, och är af honom så tämme
ligen recommenderad hoos Konungen.

8. Deres Consilia anlangande, så äre de ännn owisse, 
huart de skole inclinera, uthan wänte ännu hwad tijden och 
coniuncturerne wele gifwa wid handen. Nog taalas där om, 
at de w*ele hafwa sine länder igen, som dem af de Swenske 
fråntagne äro, men Gudhi wari loff, att deras saaker stä intet 
så, att wij måge därföre draga fahra.

Den 27. Februar 1671.
Ex occasione uthaf Pufendorffs breef och dess omstände- 

lige relation, angående Statum Regni Danite, fans gott att göra,
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någon anstallt här t Rijket, på det Töanmarck icke med sin 
författning måtte ossnågon oförmodelig skaada tillfooga.

Eliest elfter bemte Pufendorff pröfwades wara een Mann, 
som nooga penetrerade alle handlingar; ty tycktes rådeligit 
wara, at bruka honom i Hamburg till att taga Cronan Sweriges 
interesse i acht dar Aorten, hälst effter han intet längt dar- 
ifrån, nembl. i Stade, hafwer sin beställning, att wara Regeringz1 
Råådh; kunnandes altså uthari beswär, när behoof giordes, 
infinna sig i Hamburg, och uthan Character af Resident dar 
negotiera; i synnerheet gifwa acht opå Habbei forehafwande, 
elfter som han är véritablement såsom een Theriac emoot 
bemte Habbeum.

Den 29. Marts 1672.

H. R. Cantzleren begärte att Grefwe Gabriel Oxenstierna, 
som hade warit i Danmarck wille göra Hans nägon berät- 
telse om sin negotiation.

Grefwe Gabriel trädde dhermed till och öfwerlefwererade H. 
Mu itt breef ifrån Konungen i Danmarck; och sade först att 
han her warit well och civilement handteradh och receuetad 
dher pä orten, och at Konungen i Danmark lät förmärckia 
all god intention till att stä fast i godh fortrolighet med Hans 

Tackade Hans Mu för tillbudin médiation i dhe différentiel 
som han har med Hertigen af Holstein Gottorp, men mentet 
att dhet wore en wichtig saak, och trodde att Hans skulle 
låta sig behag a den déclaration som war tillförne giordh i 
detta fallet. Om forandringen i wapnet giorde iag och på
minnelse, och blef mig af Gripenfelt swarat, 1. Att Juul aldrig 
hade talt derom att H. Mu hade dheruthi åstundat någon för- 
andringh. 2. Att dhet wore per pacta fritt för begge Cronorne 
at föra 3 Cronor i wapnet: och holt före at dhet inthet hade 
på sig huar man satte dhem, effter som Danmarck dhermed 
intet intenderar någon pretension på Swerige. Tog sedan en 
wapnbook fram och wiste at dhet wapnet som Konungen nu 
brukar är äfwen sådant som Christianus IV har brukat. Lade 
ock dhertill detta, at Hans Mtt har halft någre Phantasier för1 
sig sielf, i detta som annat, och fast hans ministrer haa 
sökt att afråda itt eller annat, så haa de lijkwell inthet dher 
medh uthrättat.
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H. R. Cantzleren. Dhet är inthet wàr strjdh at dhe icke 
må bruka 3 Cronor, men han får inthet sättia dem inn i 
sielfwa skölden och bruka dem såsom itt insigne regno rum. 
Dhe ha fuller tagit den pretexten, och sagt at dhet war itt 
unions wapn af alle 3 Nordiske rjken, men det går inthet 
ann, emedan som Sweriges Konungar haa fordi dhet wapnet 
förr änn unionen skedde.

H. Sten Bielke. Wij hade fuller ordre att sökia abolitionen 
af slijke wapn hos K. i Danmarck och mediatorerne lofwade, 
så well som och dhe Danske sielfwa at dhet skulle skee, men 
dhet skedde lijkwell inthet.

Gr. Oxenstierna. Gripenfelt sade och dhet, att Engeland 
förer Franckrijkes wapn.

H. R. Cantzleren. Dhet år helt en annan sak, Kungen 
i Engeland giör pretension dherpå och skrifwer sigh och Re
gem Franciæ. Dhetta ährende måste wijdare företagas och 
considéreras. t. Om Hans Maij‘ kan angående médiations 
tillbindelsen wara nögdh medh Konungens déclaration i Dan
marck, eller om Hans Mtt icke bör behierta Hertigens willkohr, 
och inthet släppat så sedan man har animerat hertigen till en 
så vigoureuse resolution at inthet wilia forstå sig till någon 
Cession af sine hafwande (Rättigheter) på Oldenburg och Del
menhorst. Mig tyckes att dhet är myckit betänckeligit både 
för Hertigens och Hans Mtts egit interesse. 2. Måste öfwer- 
läggias om wapnet huru dhermed blifwa skall, om Kongen i 
Danmark skall så få continuera dhermedh, eller och huru wij 
på godt maner måtte kunna hindra det.

2.
Gesandtskabs Raporter.

P. Chambers. Kjøbenhavn, 1. Januar 1672. — Her er 
nu intet nytt, uthan den unge Habeus hafwer slagit sig med en 
af Dråningens Kamerberrar, och hållit sigh mycket wäl, dii 
kalder honom altid, ein kahle Swedischen Edelman, men nu 
låter di honom wål gå. Gabriel Marselii, som war General 
Post Director i Norie, hafwer stuckit sig sjelf ihjel.

Lilljecrona. Kjøbenh., 8. Januar 1672. Uti Salig Herr 
General Leutenanten Fredric von Alfeldts stelle, som war
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Commendant hår i staden, hwilken forleden fredag skiljdes 
ifrån denna wärden, hafwer Konungen låtit insätta Öfwersten Nils 
Rosencrantz, som hade tillförene det Zelanske Regementet 
till foot. Han bekommer och det roda Lif Regementet, som 
den Sal. Alfelt hade, och altid blifwer liggande hår till Guar- 
nison. Denna Alfelt war en af de basta Generalspe’rsoner, 
som Kongen i Danmark hade uti sin tjenst, hwarfore han och 
hår blifwer mycket beklagat. Delt vaquante Selanska Rege
mentet blifwer af åtskillige solliciterat, så tror man dock att 
Öfwerste Lieutenanten Möller, som är under samma Regemen
tet, skall det emportera, efter Feldtherren Sckack hans person 
hafwer hos Hans Maj* recommenderat. En Öfwerste Lieutenant 
von Osten, som eljest berömmes wara een heel god Ingenieur, 
skall antråda Commendantskapet på Cronoborg, når tillkommande 
Philippi Jacobi General Major Hoick den fästningen quitterar. 
Maximilian Rosencrantz, som i Holland allt sedhan det sista 
Danska Kriget tjent hafwer, och ånnu Commendant år uti Wyk, 
en fort, som ligger twärt öfwer Mastricht, hafwer i dessa 
dagar bekommit sin bestallning på Öfwerste och Commendant 
uti Fredericia, så gifwes honom och ett Regemente utaf the 
12 Compagnier till foot, som hårtill hafwa legat fordelta uti 
Holstein under åtskillige officerare såsom fri Compagnier, och 
så skola 8 Compagnier deraf låggas till Guarnison uthi Frede
ricia, the andre fyra blifwa quar uti Holstein. Denna Rosen- 
crantz hafwer permission af H. Maj* att resa till Holland igen, 
alt defendera der sin post, så länge man sigh för Kongen i 
Frankrikes attaque der befrucktar. Med honom reesa åtskillige 
unga Officerare uth till Holland till att der engagera sigh, så 
frampt Holland skulle råka uthi någon action med Franckriket, 
och emedlertid behålla the hår sina tjenster lika wål betalta 
förutan then försäkring, att the wid deras återkomsl och atte
station, att hafwa hållit sig wål, skola blifwa befordrade.

P. Chambers, Kjøbenh., 19. Januar 1672. Eders Kongl. 
Maj* foger jagh uti största underdånighet att förnimma, huru
som en Dansk Adelsman, Schenkell wid namn, Öfwerkammar- 
Herre och Råth, som war utomlands med Hans Maj* af Dan
mark och war uti Extra ordinarie Credit hos Hans Maj*, den- 
samma hafwer utan twifwel fortrudt, att denne Secret. SchiV1 
mackeruss år blefwen så stor uti Kongens gunst och nådeh1, 

Daaske Samlinger. 11 Række. 3. *
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hafwer underslått sigh några gånger att warna Hans Maj* att 
taga sig wål i acht for denne Schumacherus, ty han marker att 
han lager skanker och gåfwor af een och anden, och kunde 
dermedh låtteiigen spilla Hans Maj* een stor fortret. Detta 
hafwer Hans Maj* altid håliit hos sig till forliden Sbndags. 
Når nu alla de stora war fbrsamlade uti Kongens gemak, så 
sade Hans Maj* till Schumacherus, hwad år detta jagh horer 
om eder, att i tager skånker och gåfwer och trader att spille 
mig Regementet ur hånderne. Den andre blev perplex af desse 
ord och wiste icke, hwad han skulle swara, begynte dock gbra 
sin reverence och sade: Eders Kongl. Map8 ord uti all respect 
och åra, men den som mig så hos Eders Maj1 hafwer angifwil, 
den båller jag for en skålm och en åretjuf till dess han mig 
sådant bewiser; deruppå swarade denne Schenkel straxt, det 
hafver jag giort; så sade Schumacheruss, så skall i og blifwa 
den man, som jag hår tillforene sagt hafwer. Og sagde videre, 
hår står jagh nu for Gudh, Hans Maj* och desse hoge Mini- 
strar, sig nu fram, hwad i ved uppå mig och af hwem jag 
hafwer tagit gift, skånker och gåfwer, som kunde wara Hans 
Maj* till præjudis uli någon måtto; Deruppå swarade denne 
Schenkel och sade, migh forundrar, att i will neka det uti 
Hans Maj*8 presens, hafwer jag icke sjelfwer forårat eder ett 
smycke af 700 Rdl., hafwer icke Guldenlbw gifwit Eder 3 eller 
fyra beckrar af fint ducate-guld. Derpå swarade Schumackerus, 
hafwer i icke fbrårat mig den till en brollopsgåfwa och hafwer 
jag icke og betackat eder derfore, om i hade gifwit mig tio 
eller 20 Rd. wårde, så hade det warit mig lika wålkommet, 
ty jag hafwer icke af Eder kunnat pretendera, det war eder 
egen discretion och goda wilja, men hår år frågan: Hafwer i 
begårt någon tjenst af mig for denna present, eller hafwer i 
begårt, att jag skulle gbra något, som kunde wara Hans Maj* 
till forfång och nadel, swara mig hårpå? Då begynte Gulden- 
low uti lika måtto och sade ål Schenkel: Hwad gåhr det eder 
an, att jag hafwer forårat honom uppå hans brollops och hog- 
tidsdag några Guldbåckrar, hafwer jag sjelfwer ej betalt dem, 
men en skålm skall det hafwa sagt, att jag hafver gifwit denna 
foråring till någon præjudis af Hans Maj* eller nånsin haft det 
uti mina tankar. Och i, som sådane grofwa osanning infor 
Hans Maj* tor fbrebringa, år icke wård att dricka utur en
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kanna med én årlig mand. Och vilde Schumackeruss widere 
begynne hans discours, men Kongen bröt det af og sagde till 
denne Schenkel, ån hade jag aldrig trott eder dertill, eder som 
jag wille betro min sjal och hjerta och alltid haft eder for min 
trogna underdån, att i nu skulle sä förföra mig att fatta en 
ond opinion om en, som oskyldig är, och ehuruwäl jag hade 
stoor orsak, att statuere ett exempel uppå eder, så will jag 
dock för serdeles orsaker skull det intet göra, men straxt gär 
från min presens, och kom aldrig för mina ögon, begif eder 
straxt hårifrån hofwet och låter Eder nöje med det lehnet, jag 
eder med benådat hafwer. Deruppå måste han straxt frå slottet 
och år ock allareda rest frå Staaden, men hans fru, som år 
Carissius dotter, år hår quar, och år hafwandes. Om hon kan 
formå Hennes Maj1 Enke Drottningen, att göra hår något wid, 
det gifwer tiden. Hårmed befaller jag eder, allernådigste Konung 
och Herre, uti Guds trogna beskydd och fôrblifwer etc.

Gabriel Oxenstjerna, Kjøbenh., 22. Januar 1672. Till 
underdånigst efterkommande af Eders Kongl. Majts allernådigste 
Ordres, hafwer jag några dagar efter min ankomst på hår 
brukeligt sått hos Hans Maj1 om audience anhålla låtit, men 
ånnu samma intet kunnat erhålla, dock efter den förhoppning, 
som mig igår af Ceremoniemåstaren år gifwen, förtroor jag 
morgondagen till min admission wara distinerad; han sökte till 
att ursågta, att dermed något långsampt wore tillgånget, fore- 
wåndandes, dels att Hans Maj1 nu några daghar med en rusme 
hade warit incommoderat. The tankar man hår i begynnelsen 
hade fattat, som hade Eders Kongl. Maj1 helt och hållet Hans 
Durchl. af Gottorps partie embrasseradt och med honom en 
Commun saak welat göra, åro nu någorlunda faldne genom 
the remonstrationer, som Herr Residenten1) hos en och 
annan af desse ministrar om Eders Kongl. Maj18 egentliga 
intention giort hafwer. Uti detta theras formerade concept 
åro the eendels slyrkte wordne genom ett Herr Ambassadeurens 
Coventries bref till Engelske Envoyen, som hårtilldags hår 
hafwer subsisteradt, med hwilket han något obetånksamt år 
Umgängen, communicerandes samma med Grefwe Guldenlöw 
och flere, hwarutinnan Ambassadeuren honom communicerar 
orsaken till Eders Kongl. Majts beskickning, samt Eders Kongl.

1) j: Lilliecroua.
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Maj48 derwid hafde dessin, honom therhos admonerandes till 
alla goda officiers præsterande derutinnan, emedan Bans Majts 
af England interesse sådant fordrar, i anseende så wål deraf 
att Hans Maj4 tillika med Frankrike guarandes af den Nordiska 
Freden wore, som serdeles att härigenom icke något hinderligt 
måtte infalla uti thet, man for tiden med Swerige under hån- 
derne hade ; hwilket Grefve Guldenlöw skall hafwa så interpre- 
terat, att det wål syntes, hurulunda Gottorp sökte till att animera 
Swerie moth denna Chronan, förmenandes att derigenom erhålla 
så mycket låttare ett godt utslag fôr sine injuste pretentioner, 
eljest trodde han intet den Nordiske Freds garantien skulle 
kunna sig hårtill extendera, emedan denne casus, som ett 
novum emergens, och långt efter den tiden, derunder intet 
kunde comprehenderas. Endels ock hafwa Furstens af Plöns 
från Wien hit giorde rapporter dem uti deras opinion mycket 
seconderai, hwarmed han dem försäkrar, att Herr Puffendorff 
sig uttryckeligen hade utlåtit: dhet Eders Kongl. Maj4 intet 
worde tillåtandes, att man med huset Gottorp så hårdt hand- 
lade. Bemalte Furste år i går hit ankommen, männ förnimmer 
ånnu intet hwad hans anbringande lårer wara; Hans Maj4 haf- 
wer honom tillika med Furstarne af Wurtemberg på jakt med 
sig i dag brakt, och tesmoigneras som hans ankomst intet 
oangenäm wore; hwad man deraf intenderar som och hwad 
Dessin med det Gottorpiska huset förehafwes, formodar jag 
efter förrättade Curialier (då jag med någon större frihet deras 
umgångelse hår kan hafwa) underdånigst Eders Kongl. Maj4 att 
kunna beråtta, hwarmed Eders Kongl. Maj4 dens aldrahögstes 
trogna beskydd till ett långwaraktigt lif, en lyckelig regering 
och allt högt Konungsligit önskeligit wålgående allerunderdånigast 
anbefaller och förblifwer Alranådigste Konung Eders Kongl. Maj48 
alraunderdånigste och trognaste undersåtare så länge jag lefver.

G. Oxenstjerna, Kjøbenh., 26. Januar 1672. Sedan 
mitt sidste allerunderdånigste år jagh den 23. hujus med alla 
hår öflige ceremonier till audience upbragt worden, hwarwid 
efter Eders Kongl. Majta nådigste befallning Hans Maj4 Konungen 
af Danmark, tillika med sin congratulations compliment, om 
Eders Kongl. Maj4* sincere och wål intentionerade hjertelag 
moth’honom och denne Chronan med åtskillige tjenlige ex- 
pressioner år försäkradt worden ; Therpå swarade Hans Maj4,
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tbet honom intet kårare kunde hânda, ån dhe Marques honom 
gafwes af Eders Kongl. Maj*8 nabowânliga affection, till hwilkens 
conserverande, sampt till den goda fôrtrolighets oforanderlige 
underhållande emellan desse bågge Chronor, han på sin sida 
allt giorligt att contribuera stadse sinnadt wore. På den com
pliment jag hos Hennes Maj* Drottningen aflade, blef uti 
mycket obligerande termer af Hr. Ofwe Juel swaradt. Hos 
Hennes Maj* Enke Drottningen hafwer jag wål migh genom 
hennes Marskalk låtit anmala, men migh år ånnu något swar 
intet tillkommit; Hennes Maj* skall sedan Konung Frédérics 
dôdeliga frånfålle ingen fråmmande minister till sig hafwa ad- 
mitteradt (hwilket dock af dem alla år sokt blifwit), och såges 
orsaken dertill wara, dhet Hennes Maj* for den unga Drott
ningen uti dhetta mål præference hafwa will, hwilket hårtill 
sigh intet hafver gôra låtit. Så wida aftagas kan af Discourser, 
som ministrar fora, dhe nu uti Crédit åro och wàrket for- 
nåmbligast dirigera, så témoigneras dhet man på denna sidan 
intet hôgre åstundar, ån att få lefwa uti all fortrolighet medh 
Chronan Swerie, efter dhetta Rikes intresser nodwåndigast så
dant fordra; Och onskas, att man med Eders Kongl. Maj* uti 
en nårmare fortrolighet råka kunde, emedan formedelst en så
dan lyckelig conjunction for bågge Rikena stora avantager och 
serdeles uti Commercen (den andre hårtilldags måste delen 
hafwa åtnjutit) tillfalla kunde. Grefve Guiden lo w (som uthi den 
triumvirat hwaraf nu nåstan denne Gouvernen består, for den 
considerablaste aktas) hafwer jag med visite ånnu intet up- 
wakta kun nat (emedan han efter en deboche, som år skedt 
wid en masquerade, hwarmed Hans Maj* Prinsarne afWurten- 
berg for deras départ regalerade, sigh något opasselig befunnit 
hafwer), Stathåliaren Herr Grefwe A h 1 e f e I d t och Herr Griffen- 
feldt, som nåst Gr. Guldenlow de starkaste åro, hafwa uti 
ofwansagde termer sigh emot mig utlåtit och med store pro- 
testationer om Hans Maj*8 af Danmark vålmenta intentioner 
emot Swerie forsåkradt. Till underdånigste widare fortsåttande 
af Eders Kongl. Maj*8 nådigste anfôrtrodde årenden, skall forstå 
bequåmlig lågenhet anwåndt warda. Fursten af Plon (som for- 
nimmes) soker i allo måtto att fôrebygga accepterandet af me- 
diationen, fôregifwandes sådant honom till storsta præjudice 
wara, emedan huset Gottorp och han till enighet ånnu intet
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komne äro, och således hwad till Gottorps faveur af Hans 
Maj* blifver accorderat, larer warda hans skada. Moth mig 
hafwer han sig genom occasion af Discours således uthlåtit, 
det han den wissa förhoppning hade, det genom denne Com
missionen honom intet någon skada af E. Kongl. M* intende- 
rades, och beklagade, att huset Gottorp sig så difficil altid till 
en enig termination af denna stridigheten stallt hade, och 
samma de conditioner förlidet år öpne stått, som Chronan 
Dannemark accepterade, hwarigenom ett fylligt slut hårutinnan 
hade kunnat hafwas, förhoppandes nu wid sin tillbakakomst 
till Wien (hwilken åfwen fyra weckor lill högsta intet skulle 
utdraga), att åndteligen en gång hårutinnan en decission ske 
skulle, ingalunda twiflandes, det icke samma for hans råttmåtige 
sak favorable falla skulle, bad mig och derhos, det jag hans 
underdåniga recommendation hos Eders Kongl. Maj* genom 
mina skrifwelser gora wille. Jag swarade allenast, att når H. 
M*8 mediation hår emottages, hoppades jag det så wål han, som 
de andre höga parterne med fömöjning ifrån hwarandra skiljas 
skulle. Hwad eljest hårifrån orten kunde wara till att beråtta, 
refererar jag mig underdanigast på Herr Lilljecronas relation 
och önskar i det öfriga Eders Kongl. Maj* af Gud den aldra* 
högste all hög Konungslig prosperitet, och förblifwer Aller- 
nådigste Konung Eders Kongl. Maj*8 Allerunderdånigste och 
trognaste undersåtare och tjenare så länge jag lefwer.

G. Oxenstjerna, Kjøbenh., 29. Januar 1672. Det 
prompteste expedient, som syntes wara, att förekomma någon 
widare perte af tiden, och att kunna bequåmligast foredraga 
Hans Maj* den ånnu återstående delen af Eders Majt8 nådigst 
mig gifnë Commission, hafwer warit att betjena sig af Herr 
Griffenfeldts credit, hwilken genom occassion af en visite 
braktes till diseurs af det Hollstenska werket, hwarwidh jag 
honom remonstrerade den serdeles goda benågenhet Eders 
Kongl. Maj* hade, alla mojliga goda officier hårwid att bibringa, 
som ock att Eders Kongl. Maj* till all widlyftighets håmmande 
och förekommande af ånnu widare inclinerande wore till en 
passionerad Mediations offererande. Han swarade håruppå, att 
denna Eders Kongl. Maj*8 goda samt och tillforene temoignerade 
inclination lårer af Hans Maj* hans Konung med all tacksam- 
het uptagas och for ett wist kännetecken af Eders Maj*8 goda
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affection, men sade sig icke weta, hwarutinnan Eders Kongl. 
M*8 mediation skulle für tiden anfordras, emedan man här af 
den ringaste alteration emot Gottorp ej wisste, ej eller någon 
tid någon owillig tanka emot samma fattat hade; Ifrån den 
dem emellan slutne accord, som Hans Durchl. sjelf icke alle- 
nast hade offereradt, utan H. M. pålrångdt, och med munteligt 
och skrifteligt parole inbördes är confirmeradt, trodde han 
intet, att Hans Maj* utan förklening af sin gode extimation nu 
afgå kunde; Ty då Hans Durchl. dagen efter det forstå slutet 
sig intet förnöjd temoignerade, stellte honom H. M. fritt att 
uphåfva de accorder, begårandes allenast någon prompt och 
wiss resolution, om han nu tillika med honom denna lång- 
varaktiga stridigheten med .... ånda wille, eller ock det se
parat göra, då Hans Durchl. sig med hånd, parole och skrift 
wid det, som slutit war en gång, oryggeligen och fast blifwa 
wilja, Hans M* på nytt försäkrade och hade Hans Durchl. hans 
Maj*8 råd tillförene efterfölja welat, för att Plöen saken så widt 
hade wid Kejserliga Hofwet pousserat, Plöen hade skolat brakt 
blifwa till de conditioners emottagande (quocunque modo det 
och skedt hade), som man hade welat begåra; Hans Durchl. af 
Gottorp lärer nogsamt af sine ministrar wara informeradt, 
hwad motiver emot Hans Maj* af Dannemark Glorwyrdigst i 
åminnelse brukade åro, förr an Hans Maj* kunde disponeras 
att tractera med Plöen, och når det då åndteligen dertill kom, 
och Gottorp såg, att icke de conditioner af Plöen emottogos, 
som man tånkt hade (dem Danmark intet finner så heelt oskå- 
lige åro), måste de re infecla ifrån hwarannan skiijas, hwar- 
igenom och Plöen till desperation år brakt worden, och hafwer 
genom sin conduite saken wid Kejserliga Hofwet så plausibel 
giordt, att han till hennes erhållande största hoppet hafwer, 
hwartill (som han sade) att Eders Kongl. Maj*8 recommendation 
till Kejserliga Hofwet för Plöen mycket contribuerat hade (hwilken 
Danmark och Gottorp conjunctim och af E. K. M. sokt hade, 
men intet då erhålla kunnat), förebrakte och mera annat, hwar- 
ibland det considerablaste war, att de på denna sidan altid 
sjelfwe mycket om sin sak twiflat hade; Då jag honom inter- 
romperade, frågandes, om man länge af den tanken warit hade, 
och hwarföre man då Plöen hade dess råttmåtiga sak welat 
disputerlig göra? Derpå regererade han, att så läDge man
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esperence hafwer, en twistig sak at winna, temoignerar man 
altid att hafva den basta råtten.

G. Ox en stjerna, Kjøbenh., 2. Februar 1672. På mip sidste 
giorde proposition angående mediationen år något widare swar 
ånnu intet folgt, ån hwad uti mitt sidste allerunderdånigste år 
wordet rapporleradt; det synes dem mycket embarrassera, af 
orsak, det de befara, alt denna Eders Kongl. Majt8 mediation 
något annat och widare utseende hafwer, och contribuerar tili 
denna deras opinion mycket, det de foregifva dem wara infor- 
merade, att Hans Durchl. af Gottorp skall hafwa sig låtit for- 
liuda, som att saken nu helt och hållet af E. K. M. emottagen 
wara, till att derutinnan ett slut och åndskap att gora, huruwål 
jag ailt stadigt wid låglige occassioner Eders Kongl. Majts sincere 
och opassionerade Intention dem forehåller; det hafwer det ut
seende, att de med flit tresnera med sitt swar, det kan hånda 
forr intet folja torde, forr ån de någon wisshet hafwa om E. 
K. M8 conduite wid varande conjuncturer, och der E. K. M. 
med Frankrike uti nårmare fortrolighet skulle inråka, åro de 
utan allt twifwel, att sentenzen wid Kejserliga Hofwet till deras 
storsta ndje låres afsagd warda, och wilja således sig hår- 
utinnan sig intet'/præcipitera.

G. Oxenstjerna, Kjøbenh., 11. Februar 1672. Ehuruwål 
man annat intet temoignerar, ån att wara helt fornojd med den 
explication, som jag ofwer Eders Majt8 mediations offererande 
giordt hafwer, så blifwa de dock allt framgent derpå fast stån- 
dande, att emedan de på sin sida ej weta af den ringaste 
difference med Hans Durcbl. af Gottorp, kunna de sig intet 
resolvera till någon mediations emottagande, men i anseende 
till den difference som for samma drages, kunde åndteligen 
det erhållas (så framt H. Durchl. wid sin gifne parol fast 
ståndande blifwer), att tili melioration aff de ingångne conditioner 
måtte condescenderas, Dock åro de få af minislrarne, som af 
sådan sentiment åro, ty de andre forebringa det, att H. Maj* 
allenast på Hans Durchl. begåran, utan någon derwid hafwande 
avantage, denne accorden ingålt hafwer, ty, der Ploen sentensen 
till sin faveur wid Kejserliga Hofwet erhåller (hwarpå fast intet 
mera twifladt warder), hafwer Hans Majfc forst giort en fruktlos 
depense och måste sedan på nytt for den reslerande halfwa 
delen med Ploen uti Grefweskappen contrahera, hwilken han
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nu sist så högt hållit hafwer, att der han honom tillfölle, wille 
han intet under En och en half million honom afstå, på hwil- 
ken condition Hans Maj* intet begjårde honom sig att tillhandla, 
utan skulle fôr det priset sin halfwa del wäl borrtlåta; Och 
der Bans Map den endaste raison ej hade, att uti bemalte 
Grefweskap dess kong, families stamhus wore, skulle han så 
mycket sig derom ej låta angelåget wara, emedan Hans Maj* 
af dem ringa nytta kunde hafwa, utan skulle årligen till for- 
tresse och Guarnisoners underhåll storre kostnad erfordras, än 
deraf kommande inkomster fournera kunde. Med Grefve Gul- 
denlow hafwer jag nu några gånger conference hållit, hwilken 
med mera öppenhjertighet sig utlåtit hafwer, än någon af de 
andre ministrarne; och såsom Hans Maj* hans advis fôr alla 
de andres efterföljer, altså hafwer jag sökt mig hos honom 
mest att insinuera och finner (som hans expressioner låta), att 
han detta rikets wälfärd på en god enighet med Chronan Swe- 
rige helt fast staller och önskar intet högre, än att det dertill 
måste bringas, att en närmare och ännu mer fastare fortrolig
het emellan dessa bagge Chronor kunde upprättas, hwarigenom, 
förutan andre considerable avantager, den nordiske fartten till 
desse bägge nationer allena kunde bringas, och alla främmande 
derifrån afstängas.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 24. Februar 1672. Eders 
Kongl. Maj*8 allernådigste Ordres af den 17. hujus, hwaruti 
mig pålagges, att göra någon underdånig och widare rapport 
om Öfwerste Lieutenanten Dun Kamps engagement uti Kongen 
i Danmarks tjenst, hafwer jag rätt nu bekommit, hwartill jag i 
hastighet, fore posten afgår, detta i all underdånighet vet att 
forklara: Samme Dunkamp hafwer uppå Hertigens aff Zell re- 
commendation presenterat här till Hofwet sin tjenst, förandes 
dessförutan ett bref ifrån Habeo till G. Gyldenlow med sig, 
deruti han serdeles hans gode qualiteter, hwarigenom han stor 
reputation under Eders Kongl. Maj*8 militie wunnit hade, be- 
römt hafwer, och såsom han allenast 14 dagar här upvaktat hade, 
blef han straxt tagen uti Kongens tjenst såsom Öfwerste till 
Häst, hwartill honom och hans beställning gifwen är med en 
pension af femtonhundra Riksdaler så länge något Land Re- 
gemente vacant blifver eller Hs. Maj* sig till nya rustningar 
warder resoluerande: att han sig skulle hafwa reserwerat den

21
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condition till att kunna åter antrada Eders Kongl. Maj48 tjenst 
fornimmes intet, utan synes det allt mera troligt, att han sig 
aldeles till Danmarks tjenst fôrpligtat hafver, efter man honom 
har, sedan han Kongens hand kysst hade och tillika sin ed 
aflagt, mycket caresserat hafwer, gratulerandes sig, att en så 
god Officerare sig hår till tjenst anbudit hafwer.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 11. Marts 1672. Forleden 
Fredags hade jag ofôrmodeligen den lyckan att bese hår 
Citadellen, flottan och tyghuset, utaf ett tillfålle hos Ambas. 
Terlon, der jag war till gåst buden, och G. Guldenlôw sig 
offererade att fôra den Spanska Grefwen af Horn omkring 
stadens fortification, frågandes mig, om jag hade lust att folja 
med, hwartill jag uti all hôflighet gerna samtyckte ; Jag hafwer 
altså obserwerat, att uti Citadellen, som med dubbla ooh breda 
grafwar så och med fem stora bastioner år befåstat, de tre 
bolwerken, som sig stråcka ut till sjôsidan och till inloppet af 
hamnen med behôriga batterier och grofwa stycken wål fôr- 
sedde åro, desslikes och utanwerken in på sjelfwa stranden, 
der på bågge sidor 24 små stycken efter wattenpasset stå 
planterade. De andre twå bastionerne, som wånda sig åt lan
det och staden hafwa allenast fôrlorade batterier och få stycken 
deruppå, dertill med år den ena courtin något bristfållig, som 
man nu begynt hafwer att réparera. Uppå alla dessa bolwerken 
hafwer jag råknat 56 stora och små stycken, deribland 5 hela 
och 12 halfwa cartower fandts, de andre woro mest grofwa 
iernstycken. Guarnisonen består af Fyrahundrade man under 
en Ôfwerste Lieutenants Commando, som tillika med folket 
hwart år blifwer utlost. Soldaterne åro wål fôrdelte uti deras 
baraquer, hwilka och så många år o, att då det af nôden gores, 
Twåtusende man kunna deruti logeras. Med ammunition och 
provision år också denna guarnison temmelig wål fôrsedd och 
hafwa de allenast en incommoditet af sielfwa ortens sumpaktig- 
het, hwilken en osund luft fôrorsakar, och derfôre folket mycket 
sjuknar. Hårifrån fôrde Grefve Guldenlôw oss till tullboden, 
der inloppet år af hamnen, som eljest wid och widt omkring 
inpåladt år, och så låt han ro oss forbi alla skeppen, som 
ligga sålunda skingrade, som denna lista, hwilken jag i 
underdånighet hårhos sånder, det utwisar. Når wi denna 
touren giordt hade, stego wi up i tyghuset, der Gr. Guldenlôw 
passerade ifrån styckegården igenom arsenalen, utan att blifwa
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stilla ståendes, så att jag i hastigheten med ögonen intet haf
wer kunnat fatta myckenheten af stycken, som der syntes wara, 
och icke wet rangera dem, förutan de metall styckena, som 
hora till flottan och nu nyligen med deras lawetter åro fram- 
dragne, hwaraf jag ungefär råknade fyrahundrade stycken små 
och stora, dock icke rått många af halfwa cartover, och arbetas 
der flitigt uppå en hop af nya lavetter, som materialskrifwaren 
förmente i denna månad skola blifwa fårdiga att kunna bruka 
till flottans utrustning. Desslikes hafwer man och hår begynt, 
att såtta opp ett nytt Feltartillerie under det nya Bibliotheket, 
som Kong Fredric den 3. låt bygga, der allreda etthundrade 
femtio metalstycken, små och stora, åro inbragte, dock mesta- 
delen hafwa ånnu inga lavetter. Hårutaf som och om allt 
annat hwad Danmarks militie angår, skall jag efter min under- 
dånigsta skyldighet öfwersända med Eders Kongl. Majt8 Envoyé 
Extraordin. H. Grefwe Oxenstierna en Special-lista, så mycket 
som möjligt år att bekomma deruti en wiss efterråttelse.

P. Chambers, Kjøbenh., 7. Juni 1672. For denne 
gåDgen hafwer jag allenast uti största underdånighet att be- 
råtta, att det skeppet Oldenborg, som gick hårifrån och skulle 
åt Ostindien, ligger ånnu quar uti Norrie wid Bergen och det 
af orsak, att det war så grufligt rank, och kunde icke föra 
segel, ly Kapten, som år derpå, en brav erfaren siornan, når 
han låt lasta skeppet hår efter hans sinne, och som båst wara 
skall, kom sedan Amiral Adler och wille det icke att det skulle 
lades uppå sådant sått, utan låt lossa helå skeppet, af en 
åregirighet, och lade de låtta waror neden uppå koien af 
skeppet och de tunga ofwanuppå, deraf år skeppet så rank, 
och nu hafwa de dermed försummat et helt år, for Mesun 
skull, de andere participenter år wål icke dermed tillfreds, men 
hwad skall di göra. Förleden lördags kom her sådan en stark 
ilning eller wirfwelwind, att det hade så når som ett hår blåst 
omkull skeppet Prins Georg, ty det låg twärt för winden.

G.Liliiecrona, Kjøbenh.,23.September 1672. Nuförmenar 
man hår till Hofwet, att hafwa nått det mål, hwarefter de länge 
sigtat hafwa, formedelst den tractat, som utaf samtelige de 
allierade sluten år uti Braunswyk1), der ibland andre Danmark 
for sig några fördelaktige Conditioner betingat hafwer, hwilka

1,i Den 12. Septbr. med Brandenburg, Brunsvig og Hessen-Cassel.
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det så wål uti Krigs som fredliga tider sig kan bruka till 
nytta. I lördags, når posten dessa tiender medbragte, hafwa 
den Franska och den Engelska Ambassadeuren warit härutöfwer 
icke litet surprenerade, begifwandes Mons. Terlon sig straxt 
till G. Griffenfeldt, att förnimma utaf bonom, hwad han numera 
skulle dömma om Kongens i Danmark egen parol och mini- 
strarnes så ofta deruppå repeterade försäkran, hwilken och 
hans Konung och Herre hade emottagit, eftersom numera kåndt 
wore, buru Kongen i Danmark sig med de Allierade i Tyskland, 
som till Hollands interesse engagerade åro, hafwer förbundit, 
och altså welat söndra ifrån Hans Maj*8 i Frankrike wånskap, 
hwilken Hans Map hade trott, att densamma efter hårtill gifne 
anledningar, utan dess wålmenta intention och sinceritet emot 
Kongen i Danmark, skulle wid dessa tider hafwa kommit uti 
någon större consideration. G. Griffenfeldt hafwer honom 
swarat, att hans Konung allt for genereux wore, att bryta sin 
parole, och att Kongen i Frankrike skulle förnimma, att allt 
hwad uti Brunswyk negotieradt och slutadt war, icke på något 
sått skulle lånda Hans Map till præjudice, efter denna union 
sig intet annat foresatt hade, än att sörja for den algemena 
Tyska fredens bestyrkelse så och for hwar och en af de 
interesserade provinsers ro och såkerhet. Mons. Terlon sökte 
då att hafwa någon nårmare forklaring uppå den secrete under
handling, som emellan Danmark och Holland formedelst Chur- 
furstens af Brandenburg goda officier skedd war, och hwad de 
subsidier, som ifrån Holland förwäntas, skulle betyda; dertill 
hafwer G. Griffenfeldt swaradt med ett twifwelaktigt tal, lika 
som de ånnu ingen estat kunde göra på de Hollåndska sub
sidier, och pretenderade allenast Hans Maj* i Danmark en rik
tighet utaf Holland uti den långsamma sak af arbitrage. Så
som Ambassad. Terlon icke kunde med G. Griffenfeldts swar 
wara aldeles tillfreds, hafwer han i går uti ett particulair 
audience hos Hans Maj* welat hemta en klarare explication 
härutöfwer, på det han sin Konung och Herre måtte kunna 
rapportera, hwad Hans Maj* hårefter af denna oförmodelige 
resolution hade att forwånta. Kongen skall sjelf sålunda hafwa 
swarat Ambassad. Terlon, såsom han mig beråttat hafwer, att 
Ambassadeuren intet behöfde att fatta någon ombrage utaf det, 
hwad Hans Maj* uti den Brunswykska transactionen hade företagit,
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efter densamma blott concernerade allt hwad den freden, 
hwaruti Hans Maj1 så hogt interesserad war, kunde wid makt 
hålla, utan att Hans Maj* sig skulle wilja inlåta med det, som 
nårwarande Hollåndska kriget angick eller och hwad krig, som 
Brandenburg i detta fallet sig foresatt hade att gftra, derom 
Ambassadeuren Kongen i Frankrike kunde forsåkra, att Hans 
Maj* intet annat afseende hade. Den Engelske Ambassadeuren 
Duc deRichemond war i Lordags åndå mer alarmerad, sån- 
dandes sitt bud till G. Guldenlow, att efter han fornummit hade, 
att Kongen i Danmark sig for Holland forklarat hade, han icke 
långre kunde hår forblifwa, utan wille så i stillhet resa hår
ifrån; derpå år G. Guldenlow kommen till honom och hafwer 
med stor moda ofwertalat honom att blifwa quar, beråtlandes 
hwad for skål Hans Maj* i Danmark haft hade till denna 
Brunswykska ligan att intråda och att med sådan resolution 
icke något skulle ske Kongen i England fornår, med hwad 
mera, som G. Guldenlow bibragte att betaga Duc de Richemond 
den suspicion om något engagement med Holland. Duc de 
Richemond låt sig då någonlunda denna explication behaga, 
men i går sånde han till G. Griffenfeldt ett memorial, som 
han for Kongen upsatt hafver, utaf det innehåll, att efter den 
Braunswykske tractaten hade optrekket (sic!) den intention, som 
Hans Maj* hårtill dissimulerat hafwer, och altså ej annat war att 
deraf præsumera, ån att Hans Maj* wille såtta Kongens af 
England wånskap till sidan, och aldeles utsluta de godå wilkor, 
som han på sin Konungs wågnar hår hade framstållt till en 
nårmare fortrolighet emellan begge Cronorne, som hans Maj* 
i Danmark sokte hos Kongens af England fdrklarade fiender; 
hwarfore fann han sig obligerad hos Hans Maj* till at anhålla 
om någon nårmare och skriftlig uttydelse uppå det, som G. 
Guldenlow honom hårom allreda communicerat hade, på det 
att hans Konung och Herre så mycket båttre kunde wara for- 
såkrad, att Hans Maj* i Danmark icke med de allierade enga- 
gerad war, som sig presserade uti detta Hollåndska kriget att 
blanda, och så i folje af detta lust hade, med Kongen i Eng
land att bryta. Efter det swaret, som Duc de Richmond hår- 
uppå bekommer, warder han sig resolverandes, antingen att 
resa hastigt hårifrån, eller ock att forwånta sin Konungs ordres, 
såsom han i går om aftonen en af sitt folk hemligen hårifrån
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till England depecherade. AIR detta eftertànkande, som den 
Brunswykska Confederationen fôrorsakar, kan uti Regard till 
Danmark icke hafwa något eftertryck, så lange inga subsidier 
komma ifrån Holland; ty der Danmark nu werkligen skulle 
wilja an tan da den execution, som de samtlige allierade sig 
foresatt hafwa, och altså hår utur Riket 9000 man skulle ut- 
såndas, hwartill Danmark igenom de slutna tractater sig oblige
rai hafwer, måste fôrst landet och fastningarne med warfwadt 
eller utskrifwit folk besåttas, hwartill ånnu ingen anstallt giord 
år, allenast att man håller har wårfware wid handen, hwilka 
man med fråmmande subsidier fôrtrôstar, och eljest blifwer hår 
omtalt, att uti nåstkommande October en utskrifning ôfwer 
hela landet skall anstållas. Ôfwerste Lieutenant Dunkan hafwer 
capitulerat med det Mechlenburgiske Regementet till Håst, som 
består af 500 enspånnare med 30 Rd. på man, och år han dermed 
riktig, allenast att Officerarne åstunda fôrst att se Kongen i 
Danmarks hand och forsåkring, att hela Regementet antages 
till Hans Majts tjenst, efter Dunchan hade allenast G. Gulden- 
lôws ordres med sig till att handla om detta Regementet. Om 
desse Ryttare nu skola blifwa fôrlagde uti Grefskaperne af 
Oldenborg och Delmenhorst, såsom man hår formenar, skall 
med det fôrsta spôrjas.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 22. October 1672. Eljest 
hafwer G. Griffenfeldt med stora contestationer emot mig répé
terai, hwad han tillfôrene opteckt hade om den råtta inclina
tion, hwarmed han åstundade att se en lycklig begynnelse 
blifwe giord till den nårmare fortroligheten, hwarigenom dessa 
Nordiske Kronors wålstand kunde forbindas till en inbôrdes 
och réciproque såkerhet, der han af åtskillige refleclioner uppå 
del, som både fôr detta, och serdeles wid nårwarande tiden 
passeradl war, wille alléguera det hôgwiktige skål, huiusom 
bagge Kongame åndteligen deras makt skulle conjungera till 
att afhålla och forekomma deras ståmplingar, som sig på alle- 
handa satt intrånga uti de formåner, hwilka af hog- och råt- 
tighet Eders Kongl. Map och Kongen i Danmark lillkomma, 
och desamma så dristigt deruti framhårda, efter de den in- 
bildning hafwa, att emellan bagge Konunga Rikena aldrig sådan 
enighet skall kunna stiftas, som till det gemensamma interessets 
fôrswar af nôden år. Jag swarade G. Griffenfeldt hartiil, hwad
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Eders Kongl. Maj* nådigst mig hade låtit wid handen gifwa, 
der han sig widare något derom skulle förmärka låta, for- 
säkrandes honom om Eders Kongl. Map lika benägenhet och 
wäl intentionerade alfwar att understödja allt, hwad som i så 
måtte framställas kunde, att bägge Rikenas ära och säkerhet 
måtte altid blifwa oförryckt ståendes. Jag beropade mig och 
uppå den utförliga explication, som Eders Kongl. Maj* hade 
låtit for Mons. Petkum opteckia, då han på sin Konungs wågnar 
en ouertur gjorde till en nårmare fortrolighet, att altså utaf 
hans rapporter lätteligen wore att döma, med hwad behag och 
benägenhet Eders Kongl. Maj* wille emottaga, hwad Kongen i 
Danmark i följe af en så god intention skulle rådelig finna detta 
werket att befrämja. Mons. Griffenfeldt sade mig då, att Mons. 
Lindenows instruction serdeles inrättad war uppå den forklaring, 
som Mons. Petkum till Hans Maj*8 i Danmark största nöje 
gjordt hade, och önskade han, att Mons. Lindenow måtte ännu 
finna samma disposition, som honom kunde anledning gifwa 
sålunda uti sina commissioner att avancera, såsom han be- 
ordrad ar hos Eders Kongl. Maj* widare att explicera, hwad till 
denna åstundade union kan tjena. Mons. Lindenow hafwer uti 
forleden wecka allreda tagit sitt afsked har till hofwet och 
håller sig hår i staden några dagar stilla, till att förrätta sina 
egna affairer.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 25. Februar 1673. Ambassad. 
Terlon och den Engelske Envoyén hafwa i forrgår förrättadt 
det ärendet, hwarom Eders Kongl. Maj* jag underdånigast med 
forrå posten hade berättat, att de beordrade woro Kong, i 
Danmark det utförligen att representera, och såsom de sålunda 
hade fort Kongen i Danmark till minne, hwad försäkring Hans 
Majt. hade låtit gifwa bägge Kungarne af Frankriket och Eng
land, sig icke att wilja inlåta uti något forbund med deras 
fender, så länge detta kriget skulle wara, hwaruppå begge 
Aongarne sig forlitat hade, fortroendes, att Hans Majt. i Dan
mark skulle altid blifwa intentionerad att underbålla med deras 
Majestäter en god och fortrolig wänskap, så hafva de derhos 
gifwit tillkänna, alt deras Konungar sedermera ogerna förnum- 
mit hade, huruledes att Kongen i Danmark sig hade låtit dis- 
ponera med den härwarande Holländske Ambassadeuren utöfwer 
några puncter att tractera, hwarutaf efter all apparence stod
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att præsumera, att Hans Maj1 i Danmark sig hemligen skickade 
det Hollandske partiet att antaga, begårandes fordenskull på 
deras Konungars och Herrars wågnar, att Hans Maj1 sig der- 
Ofver något nårmare wille forklara, kongen hafwer dem forst 
sjelf korteligen swarat, att Konungarne af Frankrike och Eng
land nogsamt kunde lefwa forsåkrade, att Hans Maj4 icke 
sinnad war att gifwa orsak till något missforstånd emellan 
Kronorne wid innewarande deras krig med Holland, och for- 
denskuld hår med den Hollåndske Ambassadeuren ingen annan 
negociation for handen war, ån hwad de stridigheter angick, 
som Hans Maj4 ånnu icke hade afhandlat med de forenade 
Nederlanden. Detta hafwer sedan G. Griffenfeldt uti en dis
curs med Ambassadeuren och Envoyén widare explicerat, be- 
ropandes sig uppå den conduite, som Hans Maj4 i Danmark 
altid fore detta krigets begynnelse fordt hade, det Hans Maj4 
blott sitt afseende kastade uppå de messurer, hwarigenom Hans 
Maj4 dess egne provinser uli storre forswar och såkerhet uti 
så oroliga tider kunde såtta och uti det ofriga att gora till- 
fyllest det, hwartill Hans Maj4 efter opråttade alliancer med en 
och annan Estat obligerat war, det Hans Maj4 sig serdeles 
foresatt hade den goda wånskapen med Kongame af Frankrike 
och England obrottsligen att hålla och allt att ånwånda, hwar
igenom detta farliga kriget emellan Deras Majter och de for
enade Nederlanden, hwilket så många andra Rikens præjudice 
efter sig drog, måtte formedelst en onskelig fred snart blifwa 
nederlagdt. G. Griffenfeldt hafwer och då med några ord 
gifwit att forstå, att Kongen i Danmark icke formodat hade, 
att dess tillbjudna mediation uti Frankriket och England skulle 
med sådan difficultet hafwa warit ansedt, såsom nu sporjes, 
att man med flit der innehåller sig deruppå att resolvera, skju- 
tandes den ena Konungen skulden ifrån sig på den andras 
betraktande och samtycke, alt Hans Maj4 icke wet hwad sådan 
swårighet hade deruti kunnat fororsaka.

Håruppå Skeppsholmen hafwer Konungen forordnat Fyra Com- 
missarier, såsom Riksmarskalken Corbilz, Herran Christen 
Ski el och JustitiæRåd G. Klingenberg1), hwilke skola ofwerse,

Desuden Christian Gersdorff og Albert Schumacher; se: Bruun, C. 
Adelaer, S. 209.
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hwad sedan A0 1670 på Amiralitetet passerat är, och huru de 
emottagne medlen hafwa warit employerade, så och hwad utaf 
hwar sort der finnes uti forråd för flottans behof.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 15. April 1673. Eders kongl. 
Majt8 Nådigste Befallning af den 5. hujus, hwilken irrig till- 
båller , att jag uppå Danmarks invertes intentioner noga akt 
skulle gifwa, och icke såtta någon tro till dess hittilis giorde 
contestationer till en upriktig mening att cultivera med Eders 
Kongl. Maj1 all nabowånlig fortrolighet, skall nogsamt hålla 
min underdåniga omsorg stadse wakande till att kunna nar
mare utleta, hwad man hår under sådana skrymtaktiga wån- 
skapsapparencer uti skölden förer.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 18. April 1673. Carl Ahren- 
dorff blifwer hår till hofwet mycket caresserad, och hafwer han 
alreda en Dansk klådning uppå sig; så snart han hår ankom, 
gaf man honom titeln af General Lieutenant, och skall hans 
pension om året wara upsatt af Fyra Tusende femhundrade 
Riksdlr. Om Kongen will employera honom uti Norrie till att 
hafwa der commando öfwer hela milisen, år icke ännu wisst 
beslutat. Så hafwer dock Hans Majt låtit försäkra honom om 
något Gouernement hår eller i Norrie.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 29. April 1673. I går för- 
lustade sig Kongen i Danmark på sjön en mil hårifrån med 5 
små fregatter, hwilke uti seglande sökte taga loven ifrån 
hwarandra, och så med löst krut brukade deras stycken och 
musqueter, lika som det hade warit ett alfwar. Kongen war 
sjelf på skeppet Hafsfruen och hade hos sig Admiral Adler. 
Prince Jurgen och Riks Admiralen Bielke woro på Wildeman, 
G. Guldenlöw förde sitt egett skepp, Mercurius, Admiral Juel 
commenderade på Jägaren, och Admiral Rothsteen på flygande 
Hjorten. Dessa skeppen, hwilkas hestyckning Eders Kongl. 
Map nådigst behagade se utaf den lista deruppå de Danska Ör- 
logsskeppen, som jag underdånigst for 8 dagar sedan öfwer- 
sände, woro wäl försedde med båtsmån och Soldater, så och 
hwad som till artilleriet behöfves, de der ifrån klockan 10 till 
klockan 4 emot hwarandra lustigt chargerade och åtskilliga 
attaquer giorde, ibland hwilka skeppet Hafsfruen båst seglade, 
så och Mercurius, som år en pennas af 30 stycken, hwilkei 

Danske Samlinger. 11 Række. 3. *
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uti forlidna år blef kopt uti Holland af G. Guldenlow och på 
den forstå resan utaf en Skottsk Kapare wardt upbragt till 
Liet. Admiral Juul och Admiral Rootsteen skulle hafwa åntrat 
hwarandra utan att bruka något gewår, men wådret war allt 
for starkt, att de icke kunde komma så når tillhopa.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 23. Maj 1673. Jag hafwer 
fornummit, att Ambassadeuren Terlon atskillige saker uti sitt 
tal framstållt hafwer, som Kongen icke will behaga, att han 
dermed sig bekymrade, som honom intet angick, såsom det, 
att han till Kongen sagt hafwer, att den med Holland slutne 
tractat icke allenast uti Frankriket och England, utan och hos 
Eders Kongl. Maj* stor jalousie fororsakade, helst emedlertid 
som Mons. Juul wid Eders Kong. Majt8 Hof skulle negotiera, 
hwad ett gott fortroende emellan bagge dessa kronorne kunde 
befåsta, man hår så hemligen med Holland andra mesurer 
fattat hade. Kongen studsade till denne discours, swarandes 
allenast Ambassad. Terlon, att Mons. Juul hade alreda ordres 
hårom bekommit, och retirerade sig Hans Maj* sedan in uti 
sin Kammare.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 23. Juni 1673. Nu år Adelns 
Rusttjenst upbuden till den 15. July att hållas uti beredskap 
till monstringen, som Feldtherren Schack forråtta skall, och åro 
helt skarpa ordres derom utgångne till alla Amtsmånnen uti 
provinsarne, att pressera hwar och en, af hwad stånd han och 
kan wara, som besitter något fritt Jordegods antingen af Gro- 
nans utlagda eller af andra Proprietariers och Grefligt gods 
efter Matrikeln, att utrusta for hwar trehundrade tunnors hårdt 
korn en waraktig karl med en monstergild håst och ostrafflig 
mundering; Hospital och Kyrkogodsen åro allenast undan- 
tagne, desslikes skall Hufwudgårdarnes taxt wara innesluten 
uti de trehundrade tunnor hårdt korn, och tionderna, qwarn- 
tullen och all skog blifwer med anslagit, som tillforene icke 
hafver warit beråknat så wål som andre friheter, hwilke for 
Rusttjensten åro wordne forskonade, att altså mantalet lårer 
denna gången stiga hogre ån de wid sista monstringen hafwa 
giordt en lista derutaf. Rusttjensten hår i Danmark hafwer 
man altid skattat till 1200 man, och hafwa de aldrig kunnat 
bringa tillwåga mera ån 7 å 800 Ryttare, och efter den cal-
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culation, som uppå denna nya forordningen giord år, hwilken 
af Krigs-Commissarierne straxt skall alfwarligen exequeras, fôr- 
menar man hår, att Rusttjensten skall kunna förstärkas till 
det ringaste till tolfhundrade man, om icke åndå starkare, att 
deraf skall kunna upråttas ett Regemente af 8 goda Compag
nien Öfwersten Cruus bekommer detta Regemente, ocb till 
hans Öfwerste Lieutenant är en berömd Major Schiller satt; 
Majoren derunder heter Marke dan.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 8. August 1673. Ambassad. 
Terlon och den Engelska Envoyen förmena, att under dessa 
Oldenburgiska disputer, hwaruti Kejsaren sig så bastadt hafwer, 
att afsäga en favorable Dom för det Plöeniska huset, något 
mera fördolt ligger, och att Kejsaren igenom detta tillfälle 
båda bade sökt Kongens i Danmark bäruti att facilitera, så och 
tillika att gifwa formedelst sådant utslag emot Hans furstl. 
Durclaucht. af Gottorps förhoppning en anledning till något 
brouillerie emellan Eders Kongl. Maj1 och Kongen i Danmark, 
på det att, det kriget uti Holland med de andre allierades antrå- 
dande skulle långre fortsåttas, Eders Kongl. Majts fatlade me- 
surer uppå den alliancen med Kongen i Frankriket då 
någorlunda utaf detta nabolaget kunde diverteras och för- 
hindras.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 16. Jan. 1674. Sedan så
som hår till Hofwet mera kåndt blef, att Envoyen Juul en 
project till en tractat med sig bragt hade, hwaruppå Eders 
Kongl. Maj* och Kongen i »Danmark wille nårmare tråda till- 
sammans uti allt hwad dessa bagge Konungarikens gemen- 
samma interesse och rolighet kunde befåsta, hafwa de stor 
glädje derutöfver låtit spörja, sårdeles Borgerskapet och den 
gemene man hår i staden, önskandes att denna tractat måtte 
winna sin fortgång uti sådan fortrolighet, som de länge åstun- 
dat hafwa, for det basta och såkraste medel, hwarigenom och 
detta Riket kunde blifwa ifrån allwidlyftighet, och sedan bruka 
sig till nytta hwad utaf en inbördes enighet emellan bågge 
Kronorne står att formoda. Envoyen Juul betyger ånnu den 
forsåkring, att han med en god resolution till ett beslut uppå 
förbemälte project skall innan korrt blifwa hårifrån åter affår- 
dad till Eders Kongl. Majt8 Hof.
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Nils Brahe, 22. Febr. 1674. Riks Canzleren Griffenfeldt, 
som werket nåstan allena regerar, år for sitt hogsta interesse 
skuld mer benågen till roligbet ån till Krig, och synes uti 
fredstider båttre ån i fejdetider sin mycket stora (ehuruwål 
på korrt tid forwårfwade) authoritet maintenera och forswara 
kunna; derlillmed så afser han nogsamt, att den policien, 
som han merkeligen och wål har inråttat hår i Riket, icke 
skall taga en ringa stot om det blifwer Krig, uch såsom den 
fordelen, som af freden wåntas, år wiss och evidend, så de- 
penderar hår emot den nyttan, som af Kriget kunde sokas, å 
belli eventu, hwilxen altid år dubius, och mestadels for Dan
mark har warit olyckligt, jemwål uti de tiderna, då conjunc- 
turerne intet hafwa synts wara for denna Cronan mindre favo
rable ån de nu åro; dessforutan så begynner Holland (af hwil- 
ket Konungen i Danmark i fall af ruptur sitt storsta under- 
stod forwåntar, allareda lida mangel på penningar och lårer i 
långden nåppelig kunna med så stora utgifter, som till krigets 
fortsåttande fordras. uthårda, hålst om den innerliga oron, 
som sig uti landet synes yppa, intet snart blifwer håmmat, 
hwilket likwål nu formenas wara skedt, warandes tiender 
spargerade, att Prinsen af Oranien hofligen skall hafwa ut- 
slagit den honom updragna Souverainiteten. Frankrike har och 
ånnu uppwatn både igenom den sista uti Elsas forelupna ren- 
conten, så och att det præsumeras, alt åtskilliga Tyska Fur- 
star, som sig ånnu intet yttra, warandes environnerade af 
Keysarens och de andra allierades troupper, torde nåstkom- 
mande campagne, når Frankrike kommer att gå med armeen 
ofwer Rhein, taga masquen af sig och till Frankrike tråda. 
lbland dessa furstarne beråttas wara både Heidelberg, Wur- 
tenberg, Saxen, Biskopparne af Osnabrugge och Munster; for 
dessa och andra flere considerationer skulle man kunna sous- 
tinera, att denna Kronan intet hafwer lust att forfalla uti Krig 
med Eders Kongl. Maj‘. Men når jag deremot besinnar, hu- 
ruledes Konungens i Danmark ministrer allt från forstå borjan 
emot mig procederat hafwa, nemligen att de gifwa mig goda 
ord och gora stora contestationer af wånskap och fortrolighet, 
men nåsten aldrig ullåta sig till något catbegoriskt swar, my
cket mindre deras mening skrifteligen forklara, så år jag un
dertiden nåstan owiss, hwad jag om deras intention och fore-
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hafwande doma skall; kennandes detta deras procedere wara 
och den uttydningen underkastat, likasom Konungen i Dan- 
marck intet wore sinnad att sluta något med Eders Kongl. 
Maj\ utan allenast att amusera mig med fagra ord och soka 
att winna tiden, till dess werket blifwer moget och han sitt 
ratta tempo finner, som då utan twifwel lårer ske, når alla Eders 
Majts hemliga fiender hafwa forklarat sig emot Eders Kongl. 
Maj‘ och werkeligen begynt agera. Till dessa forberorde miss- 
tankar gifwes mig fullt tillfålle med den modo procedendi, 
som man hår brukar; icke dess mindre låter jag ånnu de 
skålen hafwa hos mig ofwerwigten, som mig inducera till att 
formoda ett godt utslag.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 28. Febr. 1674. For detta blef 
hår till hofwet wål omtalt, att Kongens broder Prince Jur- 
gen kunde gora sig någon forhoppning att komma till Kronan 
i Polen, dock spordes då intet, att man sig hår derom ser- 
deles skulle bemoda; men nu fornimmer jag, att uppå en 
secret advis ifrån det Kejserliga Hofwet, att den unge Prinsen 
af Lothringen neppeligen till Konungawalet uti Polen skall 
kunna promoveras, och att Kejsaren inclinerat war till alt appuuera 
Prince Jurgens election fram for någon annan, man hår be
gynner alt flattera sig dermed, och år fordenskuld Prinsens 
Marscbalk von Osten forliden gårdag, trenne dagar efter, 
sedan hans fru bår i staden dod blef, i stillhet hårifrån 
borrtrest till det Brandenburgiska Hofwet och kanske widare, 
till alt informera sig, hwad wid samma walet for apparence 
vore, att hans Hoghet Prince Jurgen kunde komma uti sådan 
consideration.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 20. Marts 1674. Imedlertid 
så år det Krigsfolket hår och uti Norrige, hwarutaf Eders 
Kong. Maj4 jag sist uti Malmoe en speciel lista underdånigast 
lemnat hafwer, och befinnes att bestå af 7600 man till håst 
och 20690 till foot, både med klåder och gewår helt wål un- 
derhållne, och altid flitigt exercerade, så att gamla officerare 
måste bekånna, att hår i Danmark aldrig så godt krigsfolk 
uti tjenst warit hafwer. Rytteriet år wål mesteparten af nytt 
folk, hwilke nu uti fyra år så efter handen åro komne under 
Regimenterne, dock hafwa de derhos helt goda officerare, som 
intet forsumma att inråtta Compagnierne som de bora wara.
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Herr Guldenlow præfererar de Norrska Soldateme for de Dan- 
ska, och bafwer han bragt militien uti Norrige till en båttre 
disciplin och ordres, sedan han uti forlidna år holl mønstrin
gen, och en reformation derpå ibland Officerame blef foretagen. 
Hwad artilleriet hår i Danmark widkommer, så år jag wål un- 
derråttat, att tre fålt artillerie stå uti helt god beredskap, 
nemligen ett hår uti Kopenhamn, det andra uti Fredricia och 
det tredje uti Gltickstad, dessutom skall och twånne uti Nor
rige, som H. Ståthållaren Guldenlow forliden hostas hafwer 
samlat tillhopa, uti Christiania och uti Trondhjem hållas 
fårdiga.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 23. Marts 1674. Efter min 
underdånigsta skyldighet hafwer jag mig bemodat att hafwa wiss 
kundskap om de intriger, som man hår for Handen hafwer, 
att bringa Kongens broder Prins Jiirgen till någon considera- 
tion wid Konungawalet uti Pohlen, och kan jag nu derutofwer 
gora denna underdåniga relation. Den forstå anledningen der- 
till år kommen utaf en Adelsman hos Enkedrottningen i Poh
len, hwilken utaf gammal kiendskap med Herr Winterfeldt 
skrifwes honom till for en månad sedan, att ibland de stora 
deruti Riket, hwilkas myndighet mest kunde coutribuera till att 
wålja en Konung, några hade låtit sporja en stor reflexion på 
Konungens broder i Danmark, efter Hans Hoghets person der 
wid Hofwet så wål beskrifwen war, och man eljest dessforutan 
en sådan alliance med Danmark alreda uti godt betånkande 
tagit hade. Denne advis, som andra particulariteter båttre 
explicerade, blef straxt Herr Canzlern Griffenfeldt communice- 
rad, hwilken uptåckandes konungen, hwad honom derom tyck- 
tes, fann detta årendet utaf den importance, att man samma 
tillfålle intet skulle negligera, utan hår med Hennes Maj* 
Enke Drottningen ofWerlågga, på hwad såth i tid deras uti 
Pohlen forsporde inclination till någon effect kunde pousseras: 
Hennes Maj* Enke Drottningen låt sig då wål behaga den 
proposition, som Kongen giorde, att afsånde så uti stillhet 
någon, som wid det Pohlska Hofwet skulle sondera, om till 
Prins Jurgens promotion hos Magnaterna sådan benågenhet 
spordes, såsom den derifrån war recommenderad, och kom då 
ibland andre Amtman Sehstedh, hwilken uti den gamle Kon
gens tid war Marskalk hår wid Hofwet, uti forslag, efter han
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för de tt a hade warit Resident uti Wien och eljest god kund- 
skap wiste om det Pohlska wåsendet. Denne Sehstedt bekom 
altså uti Kalenborg Kongens ordres till sig, att han helt ha
stigt skulle begifwa sig till Warschau, att taga der noga uti 
akt, hwad för honom uti hans instruction upsatt war, hwilket 
han intet försummade att efterkomma, och som jag fornimmer, 
hafwer han för 14 dagar sedan skrifwit en rapport derifrån, att 
wäl en stor del af de förnämsta hade funnit affectionerade till 
att votera på Prince Jurgen, men han holt dock att wara nö- 
dig, att man skulle söka på något behageligt sått att animera 
dem förut till en fast resolution, efter sådane persuasioner 
kunde mycket facilitera detta werket, som och Drottningen 
gerna skulle se befordradt; Håruppå blef då Princens Öfwer- 
kammarherre Mons. Osten hastigt affårdad med ett bref utaf 
Enke Drottningen till Hertigen af Hannover, hwilken sig straxt 
hafwer låtit disponera att gifwa stora wexlar ut, som till War
schau skulle remiteras, och derifrån år Mons. Osten widare 
fortgången till Berlin och så till Wien, detta årendet till det 
båsta alt recommendera. såsom Kejsaren så wål som Chur- 
fursten sig hade tillbudit deras goda officier heruti att em- 
ployera. For 8 dagar sedan år en Lieutenant under Kongens 
garde så hemligen hårifrån med några ordres depescherad till 
Åmtman Sehsted, hafwandes och med sig Prince Jurgens 
conterfey uti stort ochså ett litet, som lyckligen kom öfwer 
heltet, och skyndar han sig det hasligaste han kan passera 
fort. Jag hafwer eljest hört utaf några hår wid Hofwet, hwilka 
hafwa förut welat gratulera Princen till detta Kongawalet, att 
Princen sjelf icke synnerligen uli denna ambition touscherat 
war, considererande alla de swårigheter, som wid den Pohlska 
kronans emottagande och dess oroliga tillstånd skulle befinnas, 
der serdeles förändringar uti Religionen skulle blifwa fram- 
stållt, hwartill dock hans Höghet sig ej kunde resolwera; man 
forwåntar nu med den posten, som i morgon skall ankomma, 
hwad för en förhoppning, som monsieur Sehsted om denna 
negocialionen warder gifwandes, och om han sedermera hade 
kunnat winna Feldtherren Sobieskys inclination till att secon
dera de andras sentiment for Prince Jürgen, efter han uti 
förstone sig något froid udi detta forslaget hade förmärka låtit.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 31. Marts 1674. Prince Jurgens
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Kammarherre Mons, von Osten kom for tre dagar sedan hit 
tillbaka igen, och hafwer han intet warit widare ån till Berlin 
och till de Fursti. Luneburgiska Hofwen, der han insinuerat 
hafwer allt hvad hans Furste och Herre kunde komma till 
gagns wid den prætenderade succession af den Pohlska Kro- 
nan. De formena har, att det ånnu hemligt år, att uti Pohlen 
alla persuasioner och andra medel blifwa an w ånde till att re- 
commendera Princens person hos dem, hwilkas vota mest 
galla uti Konungawalet, och talas sålunda derom bar till Hof- 
wet, att i fali det skedde, wore det allenast en serdeles Guds 
skickelse, efter hwarken Prince Jürgen sjelf sin ambition der- 
till haft hafwer, ej eller att for hans Hôghets skuld andras 
officier sig tillbudit hade; så synes dock utaf alla omståndig- 
heter, att man intet hafwer welat forsumma, hwad detta werket 
kunde facilitera, och måste utan twifwel Amtman Sehested, 
som wid det Pohlska Hofwet till den åndan sig uppehåiler, 
hafwa utspridt sådane skrifter, såsom hosfôljande copia utwisar, 
hwilken mig af en god wån hår communicerat år, som den 
samme ifrån Danzig bekommit hafwer.

Bilag.
»Der Durchlauchtigste Printz von Dennemark Printz Ge

orge, ein Sohn Frederici tertii Glorwürdigsten angedenkens, 
Königs von Dennemark, und ein Bruder Christiani quinti Jetzt 
glückl. regierenden Königs von Dennemark, ist billich einer der 
Fümehmsten Candidaten zum Königreich Pohlen zu achten, 
und zwar aus folgenden Ursachen.

1) Daß er sig auß dem geschlecht des ersten Pohl- 
nischen Königs Piasti und des JagelloniS, wie solches auß der 
genealogie erhellet, dannenhero biliicher maßen Er als Erbe 
Königl. geblüths anzunehman, welcher so lange mit allen sei
nen Nachkommen das Königreich Pohlen glücklich gouverni- 
ret bat.

2) Daß Er sig mit den Vornehmsten Europäischen häuser 
verwandt, wodurch Er eben auch alle andre hierzu nahende 
übertrifft; dahero aber seine Macht das Reich nicht zu fürch
ten hat, weil Er Allen ziemlich entfernt; dann in Pohlen 
nichts alß eine mächtige vicinitet nur zu fürchten stehet; 
Sondern daß man vielmehr je und alle wege nutzbare hülffe,
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im benöthigten falle, da das Reich sich einiger gefahr vermu- 
thete, von Ihm zu verhoffen habe.

3) Daß die Vereinigung mit dem Reich Dennemark in 
particulier dem Königreich Pohlen sehr nützlich sey so wol 
wegen Anstiftung der Commercien, alß wegen der mit sich 
führenden habenden hülfsmitteln; und zwar solches auß Jenem, 
daß der Durchlauchtigste König von Dennemark, wie Er ge
meiniglich mit den Holländern confæderiret, den Eintritt des 
Baltischen Meers besitzt; auß Diesem aber, daß Er sich 
erbiehtet 20,000 Mann zu Fortsetzung des Krieges, im fall es 
vonnöhten, darzustellen.

4) Daß niemand von allen Europæischen Printzen sich 
seiner Election opponiret, es sey dann, dass Er Pohlen übel 
wolle; und ist gewiß, daß an den andern wird im geringsten, 
daß Sie contraire seyn solten, nicht gezweiffelt.

5) Wann das Königreich Pohlen einiger Ausgaben be- 
dürfftig so wol zur Bezahlung der militz alß reparation der 
müntze in dem Reich alß auch den Krieg ferner wohl zu un
terhalten: So ist es gewiß, daß der Durchlauchtigste König 
von Dennemark seinen Bruder samt der Durchläuchtigsten Fr. 
Mutter Ihren Sohn im diesem fall hülfliche Hand leisten 
und mit einer ausehnlichen zu streckenden summe beyspringen 
würden zu nutz und höchsten gefallen der gantzen repu- 
blique.

6) Was die Durchlauchtigste Printzl. Person betrifft, sind 
an derselben alla ersinliche qualiteten zu sehen, wovvn die 
erste, daß deßen alter, nemlich 22 Jahr, bequehm ist zu Ehe
lichen Vermählung mit der Durchläuchtigsten Königinen.

7) Seine qualitet und hohen gaben sind männiglichen 
kundt, großmühtig, freygebig, gnädig, hohes Verstandes, und 
sonderlich in Mathematischen Wissenschaften sehr erfahren, 
und mächtig der Teutschen, Italienischen und Frantzösichen 
Sprache, hat auch sonderliche nachricht in militärischen Sachen, 
tapfer und von guter Experience, und in allen Sachen sehr 
lehrbaftig, daß Er also leichtlich fremde Sitten und Sprachen, 
und absonderlich die Pohlnische wird begreiffen können, über 
alles ein Martialischer, worin Er sonderlich patrissiret, welcher 
was Er gewesen in Militaribus, gnug in jüngsten Kriege zu 
sehen war.

22
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8) Was Er ferner für experientiam et rerum notitiam 
durch die dreyjährige peregrination eingenommen, indem Er 
so vielen nationen Sitten, nemlich durch Italien, Frankreich 
Engelland, Teutschland und andern negstgelegnen landschaften 
observiret, ist genug kundbahr.

9) Und muß auch das alte gesetzt nicht außbleiben: Rex 
catholicus esto; Sintemahl Er außer allen zweiffel solche re- 
ligion anzunehmen sich bequehmen wirdt, alß welche Er in so 
vielen catbolischen Reichen floriren siehet, Ihm auch zu Rom 
mit höchst Bäpstlicher Ehrerbietigkeit wird aufgetragen werden, 
daß Er der allgemeinen fama und zuruf zu gefallen wird be
lieben tragen, sich in das Frantzösisch- Katholische Kirchen- 
Reich zu conjungiren. Wie sehr auch der Durchlauchtigste 
Hr. Bruder der Regierende König von Dennemark den Catho- 
lischen geneigt sey, erhellet auß dem libero exercitio, so Er 
ihnen hier und dar durch das dähnische Reich vergönnet und 
sonderlich in seiner Residentz Copenhagen; und ist nichts 
das Pohlen hierin auffallen kann, als welches auch den Ste
phanum Batorium außländischer Religion zum Könige gehabt, 
so ein klüger, glücklicher tapferer herr gewesen.

10) Endlich ist dieses auch in gute obacht zu ziehen, 
daß das Reich Dennemark je und alle wege ein freundt mit 
Pohlen gewesen und niemals mit selbigen Reich gekrieget 
hat ohn vor alterß mit den Einwohnern, und erhellet sonderlich 
die freundtschaft mit diesem hauß in particulier zur zeit des 
kurtz (!) des letzen sehr verderblichen Krieges, da Dennemark 
die gantze last auß dem Königreich Pohlen auf sich gezogen.

11) Über alles verheisset auch der Durchlauchtigste 
Printz einen hafen nützliche Commertzien in Samogitien, einen 
schwedischen Orth, zu stiften, wodurch dem herzoglhumb Lit- 
tawen ohne Weitleufftigkeit und Beschwerniß für sehr gerin
gen Preiß die Wahren zukommnn würden und derogestalt in 
seinem lande mit den Holl- und Engelländern haudlung trei
ben köndte.

G. Liliiecrona, Kjobenb., 15. Juni 1674. Skeppet Chri- 
stianus quintus är ett fast och wäl fagoneradt skepp, som Ami- 
ralen Adler uti Nyenstadt för 2 är sedan har lätit bygga, 
inuti war allt arbetet färdigt, förutan hwad bildhuggarene be- 
gynt hade att utpryda cajutan dermed, och skulle det koste-
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ligen forgyllas. Detta skeppet kan fora 96. stycken, såsom 
det understå laget alreda war besatt med halfwa cartower, 
som åro nyligen gjutna, wål utpolerade och denna Kongens 
namn derpå satt. Det medlerste laget hade ån då intet sin 
fulla bestyckning, af 18 pundiga, hwilka woro mest af Chri
stian 4.s tiden, och några, som Kong Fredric den tredje hade 
låtit giuta. Amiral Adler war samma gång intet med på 
Skeppet, efter han sig om natten hade befunnit något opass- 
lig, utan Amiralitets Rådet Mons. Gy llensparre, som år Herr 
Canzleren Griffenfeldts broder, fågnade mig helt wål derpå 
skeppet. De forde mig sedan omkring på Holmen, der jag 
besåg, huru de gamle rummena, der Christian Quartus årligen 
låt spisa 3000 båtsmån, reparerade blefwo, och årnar denna 
Kongen efterfolja den anstallt, som hans Majts Fader dertill 
giordt hade: nu spisas der icke ofwer ett par hundrade man, 
och de ofrige tuhundrade åro fordelte på de små Fregatterne, 
som Amiral Roothsteen till Westersion utsåndt hafwer.

G. Lilliecrona, Kjobenh.,29. Juni 1674. Kongen war i går på 
det ankomne Ost-Indiska Skeppet Phoenix, hwilket år wål ett litet 
skepp, dock hafwer det nu en rik laddning. Skeppet Olden- 
burg war och tillika med detta uti Ost Indien aflastat, hwilket 
uti sjon år blefwet låck, och hafwer det uti capo di bona 
speranza måst lasta ut till att blifwa reparerat. De Danske 
commercerne uppå Ost Indien åro uti en tåmmelig framgång 
satte, så att participenterne, sedan Compagniet sig sjelfwa 
några skepp bafwa tillagt, hafwa åtnjutit 20 å 30 procent, 
och soker Compagniet att begynna handeln på Japan, såsom 
nu med det forstå ett skepp skall ofwerfora Commissarien 
Hohenhug, hwilken Compagniet deputerat hafwer att forsoka, 
om icke uti Japan någon trafique wore att inråtta deremellan 
och Dansborg, efter de waror, som falla på den Danska 
kusten uti Ost Indien, åro slåtte och bestå allenast af peppar 
och groft cattuns lårft, hwaruppå icke så stor profit år att 
gora, som af de andra persedlar, hwilka af andra widare borrt 
belågna orter måste hemtas.

Det West Indiska Compagniet forwåntar och ån ett skepp 
tillbaka ifrån St. Thomas, der deras begynte Colonier med 
tabaksspinnerie sig helt wål anlåta, hwarfore och flere deras 
medel hår uti Riket insåtta, och eljest applicerar man sig hår 
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mäkta till allt, hwarigenom commercierne kunde komma till 
större flor, såsom det nogsamt synes, att nu på 3 års tid 
skeppsfarten här i Köpenhamn mycket tilltagit hafwer; Uti Nor
rie hafwa de åndå större handel, efter deras Compagnier med 
flere skepp försedde åro, och der till med hafwa de mera 
waror i landet till at draga commercierne till sig. H. Ståt- 
hållaren Gyldenlöw hade troti att hafwa permission alt komma 
hit till Hofwet, sedan Hans Maj1 hade åndat denna Campagnen, 
men nu år han på nytt beordrad att blifwa widare uti Norrie, 
till att drifwa uppå den fortification, som skall företagas om 
Fredricsstadt.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 13. Juli 1674. Kongens 
Cantzler H. Peter Rehts tog forlidne Fredag ett hastigt afsked 
utaf denna wårlden, och hafwer Danmark mist en stor man 
och Patriot, hwilken endeis af hemlig sorg sig qualde, alt 
hans trogna mening för detta Rikes båsta så litet blef consi- 
dererad. H. Feldtherren Schack ligger och hel swaager på 
sin gård Gisselfeldt, att man intet tror, det han länge lårer 
lefwa. H. Ståthållaren Gyldenlöw begifwer sig såsom i mor- 
gon på sin afresa ifrån Norrie, och skall han wid sin ankomst 
hår till Hofwet finna en stor foråndring.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 29. Juli 1674. 1 forrgår satt 
Kongen i Danmark sjelf uti den högsta Ratten, då Herr Cantz- 
leren Griffenfeldt blef af Hans Maj4 introducerad att företräda 
det stållet, som den forrige Cantzleren Peter Retz såsom 
Præses Justitiæ besutit hade, hwaruppå Herr Canzleren Grif
fenfeldt uti den qualitet af Kongens Riks Cantzler sin ed af
lade; samma gång wardt och en af Kongens Råd Herr General 
Krigs Commissarien Otte Pawisch .benådad med titeln af vice 
Præsident, hwilken hårefter, når Herr Cantzleren intet kan 
wara uti den Högste Råtten tillstådes, skall concipera och 
afsåga domarne, såsom det altid uti den Högsta Råtten hafwer 
warit brukeligt, att Kongens Canzler Dommarnes publicerande 
igenom sin præsence hafwer authoriserat. 1 går om aftonen 
sent begåfwo sig bågge deras Majter Kongen och Drottningen 
med hela Hofwet ut till Drakoe till den anstålde Swanjakten.

G. Lilliecrona, Helsingör, 3. Aug. 1674. Fäldtherren 
Schack reser sjelf omkring uti Holstein att informera sig om 
fästningarnes tillstånd, hwilka med större manskap och amu-
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nition blifwa providerade, isynnerhet Fredricsort och Rensburg, 
hwarest magaziner skola upråttas. Jag hafwer fomummit, att 
Kongen i Danmark så under Handen låter sondera Feldtmar- 
schalken Wirtz, om han icke skulle låta sig disponera att tråda 
uti hans tjenst igen, och formenas, att han icke dertill obe- 
någen år, så framt honom sådane wilkor, som han foreslår, 
blifwa bewiljade: så framt detta sker, lårer det fororsaka någon 
forandring under militiæ staten, såsom Feldtherren Schack sig 
alreda låter formårka, att han for sin opasslighet skuld sig 
gerna skulle retirera, warandes icke dermed tillfreds, att en 
annan anordning med Krigscassan giord år, som tillforene 
stod under Feldtberrens och General-Krigs Commissarien Otte 
Pawyks disposition allena, och nu af Kongen 4. Commissarier, 
Riksmarskalken Korbitz, Rent-Måstaren Sten Hundorff, 
Rentmåstaren Gersdorff och Camreraren von Stocken 
befullmåktigade åro, att hafwa Krigsmedlen under Hånderna.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 17. August 1674. Då jag hos 
Kongen audience hade, woro alla af de geheimesta Råden till- 
stådes, såsom Herr Ståthållaren Gyldenlow, Herr Cantzleren 
Griffenfeldt, Herr Riks Amiralen Bielke och Herr Riksmar- 
skalken Korbitz, hwilka noga tillhdrde, hwad jag uti detta 
årendet något utforligt dock med bienseance och respect fram- 
stålde, och sedan jag war utgången, blef Kammardorren igen- 
giordt, der Hans Maj* hafwer hållit Rådet ofwer en timma 
tillsammans. Jag sokte och i går tillfålle att upwakta Herr 
Gyldenlow och att tala med Herr Cantzleren Griffenfeldt, men 
de woro forhindrade, så skall jag i dag intet forsumma att 
insinuera hos dem denna commission till det båsta, och oan- 
sedt jag wål wet, att Herr Gyldenlow år mycket wål intentio- 
nerad till att redressera fortroligheten emellan detta Kong), 
och det Hertigl. Gottorpiska huset, så måste jag likwål, for den 
stora jalousie, som ånnu allt tillwexer emellan Herr Gyldenlow 
och H. Griffenfeldt, så detta menagera, alt Herr Canzleren 
Griffenfeldt intet annat formårker, ån att jag mig till honom 
allena adresserar; Och der någol uti detta årendet skulle 
kunna utråttas, måste det ske genom H. Griffenfeldt.

G. Lilliecrona, Kjobenh., 19. August 1674. Terlon 
hafwer med sista posten bekommit de fdrwåntade ordres, att 
foroka något uppå de tillforene hos Kongen i Danmark an-
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bjudne subsidier, att summan kan stiga till det hogsta 
200,000 Rdl. om året eller 500,000 Rdl. på tre års tid; dock 
år ban befallt, att ban sig wål skulle informera, om Kongen 
i Danmark fria Handen behållit hade uti den med Holland sist 
slutne aliance, och om icke deruti något till Frankrikes præ
judice war stipuleradt, forr ån han uti sin commission om 
neutraliteten nya propositioner giorde; han hafwer altså i går 
communicerat detta G. Griffenfeldt, hwilken hafwer repeterat 
honom den forriga forsåkring, att hans Maj* i Danmark hwar- 
ken med Holland eller de andre allierade sig så engagerat 
hade, att det icke stode Hans Maj* fritt med Kongen i Frank
rike t utofwer den begårdta neutraliteten att tractera; Mons. 
Terlon år altså med H. Griffenfeldt blifwen ens, att de bågge 
ett project skulle upkasta till at formera sedan ett slut der- 
uppå; Och hastar sig Ambassadeuren Terlon så mycket mera, 
som han fornimmer, att man uti Holland critiserar den ofwer- 
skickade ratificationen, och wilja, att den med klarare ord skall 
exprimeras.

Brev fra Christian V. til Carl XI.1).

Christianus Quintus etc.
Stoormegtigste Høyborne Fyrste, Elskelig kiære Broder, 

Frende, Nabo og synderlig gode Ven; wi hafwve af Ed. 
M*8 ved deres herværende Recident till Os ofverleverede 
Skrifvelse, dateret Stockholm den 3die udi nu løbende Maaned, 
saavelsom og af huis hånd ved hafft Audience Os videre 
mundtlig har berettet, omstændeligen fornummen Ed. Maj*8 
velmeente og berømmelige Intention ved dess nu på ny 
offererte Mediation och Interposition at slette huis irring og 
Missforstand emellem Os og Hans Durch. Hertugen af Slesvig 
Holsten Gottorp ofver den Oldenborg-Delmenhorstiske Suc
cessions Sag effter hans Formeening endnu være skulde. Vi 
vilde icke med vitloftig Igientagelse af huis tilforen Eders 
Maj* till Os for rumb Tid siden till samme Ende affærdigede 
Envoye Extraord. Grev Oxenstierna er bleven svaret, falde 
Ed8 Maj* her besværlig, men for Kortheds Skyld referere Os

x) Efter en Kopi.
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paa det hannem medgifne Recreditif, dat. 13. Mars 1672. 
Dette alleneste ville wi formelde, at Udgangen hafver endeligen 
lærdt og klarlig udwiist, at den af Hans Kjærl. personlig her 
udi Kjobenhavn sluttede og oprettede, ja af hannem sielf un- 
derskrefne accord icke var hannem saa skadelig og nachdee- 
lig, som nogle hafver villet foregifve, mens laDgt meere han
nem nyttig og gaufnelig, naar mand ickun med upræoccuperet 
Sind vil eftertenke, hvor considerabel een Summa hånd sig for 
een den Gang vanskelig og fast fortviflet og nu endelig ved 
afsagde Dom hannem imodgangen Process udi samme Accord 
stipuleret hafde. At bem4® Hans Kjærl. samme mellem Os og 
meerbe4® Hans Kjærl. dengang sluttede og oprettede Accord 
icke hafver efterkommet, er hannem sjelf at tilskrifve og icke 
Os, som ey hafver med for stor Ifver derpaa villet drifve, paa 
det ilde intentionerede icke derved Anledning gifves skulde, 
dennem, som ey om allting tillfulde kunde være informerede, 
vrangeligen at indbilde, ligesom wi saa meget og overmaade 
begierlige vaare efter bem4® Grefskaber, og at Vi Os en meget 
stor fordeel betinget hafde, Hans Kjærlighed till storste Præju- 
ditz, som dog Udgangen anderledis at være viist hafver. Hvad 
meerbemte Hans Kjærl. nu videre af Os kunde begiære, eller 
hvorledes hånd formener Eds Majts Mediation udi denne Sag 
at kunde behøfves eller komme till pass, kand vi icke 
vel begribe, anseet i hwad vi allerede enten med hver
andre her ved den Kjøbenhavnske Accord slutted hafver, 
eller herefter ved nogen Mediation paa ny slutte kunde, saa 
er Sagen nu geraadet i saa gandske een anden Tilstand, at 
det hverken Os eller hannem til nogen Gaufn eller Nytte imod 
Hertigen af Piøen være kunde. Saa Vi icke see, hvad videre 
herudi paa vor Side kunde være att giøre. Thi een Gang 
ville Vi jo icke formode at merbem4® Hans Kjærl. skulde tænke, 
langt mindre det af Os begiere, at Vi endten skulde begynde 
sjelf een ny Proces eller via facti noget tentere imod Her
tugen af Pløn eller Os med væbnet Haand imodsætte den 
Execution, som siden udstedes kunde, og i saa Maade lægge 
Os opp imod det ganske Romerske Rige, indvickle Os og 
vore Riger udi stor Vidtløftighed og holdis af alle pro infrac- 
toribus pacis Monasteriensis, huis Garant Ed8 Maj4 sjelf er, og 
till hvilken at erholde og conservere Ed8 Maj4 hidindtil Dags
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med allerstørste Berømmelse har arbeidet og lagt Vind paa. 
Skulde og meerbemte Hans Kjæri. være udi de Tanker (som 
af Ed8 Maj*8 Skrifvelse sees), ligesom mindre Fortrolighed imel
lem Os og Hans Kjæri. være skulde, formedelst hånd icke den 
her Os personlig emellem oprettede Accord efterkommet haf- 
ver, da kan saadant ingen Irring eller Forkølelse imellem saa 
nære Blodsforvandter (i det ringeste icke paa vor Side) for- 
aarsage, ville og saadant Hans Kjæri. sjelf (huis høye fyrste
lige Dyder Os icke mindre end Ed8 Maj* bekiendte ere) ingen
lunde tilskrifve, mens snarere dennem, som af alt for stor 
Zele og Ifver for deres Herres Interesse sig indbildet hafver, 
hannem mærckelig ved bemde Kjøbenhavnske Accord at hafve 
været forfordelet, som Tiden dog anderledis hafver lært. Vi 
forsickre Ed8 Maj*, og kand meerbem*® Hans Kjæri. i lige 
Maade fuldkommen være forsickret, at Vi hannem med al 
forrige Fortrolighed og Venskab omfaufne, og wille Os ingen
lunde herudi af Ed8 Maj* forekomme eller ofvervinde lade, og 
foruden den uadskillelige udi Henseende till Voris felles under- 
hafvende Fyrstendomme og Lande Os imellem værende Inter
esse, saa har jo meerbemde Hans Kjæri. saa dyrebar et Pandt 
af voris uafladelige og uendelige Venskab udi sine Arme, at 
dess Erindring allene er nock till med uopløselige Baand 
ævig at forbinde os. Vi hafve befalet vores ved Ed8 Maj*8 
Hof værende Minister dette og andet meere till den imellem 
Os forehafvende nærmere Fortroligheds Befordring Ed8 Maj* 
videre at forestille og repræsentere, og derhos at forsikre, at 
det fast umuelige Ting skulde være, hvori Vi Os icke Eders 
Maj* till Willie og Welgefald gierne føye skulde. Ville saa 
hermed hafve Ed8 Maj* under den hoyestes trygge Beskermelse 
befalet till al sjelfynskelig prosperitet nabovenligen. Gifvet 
etc. Haffniæ d. 23. Aug. A° 1674.

G. Lilliecrona, Kjobenh., 26. Aug. 1674. Till ett un- 
derdånigt folje af det, som Eders Kongl. Maj* jag med sista po
sten beråttade om Ambassadeuren Terlons negotiation hår till 
Hofwet, så behagade Eders Kongl. Maj* Nådigst detta att for- 
nimma, att de Kongl. Commmissarier hafwa gifwit Ambassa
deuren uppå hans insinuerade project om neutraliteten sådant 
swar: att såsom Kongen i Danmark till att låta see sin goda 
inclination till allt, hwad Kongen i Frankriket af Hans Maj*8
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wänskap kunde begära, sig alreda förklarat hade, till närwa- 
rande krigets förmedling, sä skulle den åstundade neutrali
teten wäl der uppå kunna blifwa fästad, der Frankrikets fiender 
med denna médiation, som Hans Maj1 sig sålunda hade up- 
påtagit, wille wara tillfreds, efter som Hans Maj1 dem ock i 
lika måtto sin wälmenta interposition hade låtit erbjuda; Com- 
missarierne hafwa och detta tillagt, att i fall de förbemälte 
contraallierade sig härtill intet skulle låta disponera, så wille 
Hans Maj4 likwäl förblifwa uti den fattade resolution, att stän- 
digt underhålla med Kongen i Frankriket all god correspon
dance. Ambassadeuren Terlon hafwer då betygat emot sina 
Commissarier, att han intet hafwer formodat en sådan limiterat 
forklaring uppå ett tillbud, hwaruthi Kongen i Frankriket med 
all generositet Hans Maj48 i Danmark wänskap sökt hade till 
den samma continuation, som Hans Maj4 sjelf hade foreslagit 
wara giörlig, med den ofta repeterade försäkring, att intet 
skulle finnas i wägen, som kunde forhindra Hans Maj4 till att 
taga emot sådane raisonabla wilkor, som Kongen i Frankriket 
till en säker neutralitet proponerade. Commissarierne hafwa 
häruppä swarat, att denna försäkring skulle och då straxt 
hafwa haft sin framgång, der Kongen i Frankriket icke hade 
så länge dröjt med att gifwa den yttersta resolution ifrån sig 
uti detta ärendet, hwarmed man här allt ifrån förliden April 
månad hade sig i följe af Ambassadeurens förtröstning uppe- 
hållit tilis nu for 6 weckor sedan, då Hans Maj1 i Danmark 
intet kunde låta falla utur Händerne de fordelar, hwilka Hol
land och Spanien offererade, med sådane conditioner, som 
Hans Maj4 utan någons præjudice till sina provinsers roliga 
säkerhet allena skulle anwända och aplicera. Detta inquie- 
terar Ambassad. Terlon icke litet, seendes att hans Herre och 
Konung så fast estât gör uppå hans öfwerskickade rapporter 
och försäkringar om Kongen i Danmarks fullkomlige benägen- 
het att inlåta sig uti den begärta neutraliteten, der summan af 
de tillbjudna subsidierne skulle förökas något högre, att Hans 
Maj1 ändteligen hafwer resolverat att specificera uti hans sista 
ordres summan af 200,000 Rdl. om året, och altså sine me
surer derefter rättar, att hafwa dragit på detta sättet Kongen 
i Danmark ifrån det attachement, som Holland och dess alli- 
erade traktat hade, att förstärka deras hop dermed: och

Danske Samlinger. 2den Riekke. III. *
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skall Ambassadeuren, så framt icke någon båttre resolution 
håruppå faller, når Kongen kommer ifrån Fredricsborg till- 
baka, wara helt forlågen att maintenera sin credit wid Hofwet, 
efter han ingen skriftelig tillsågelse kan producera uppå allt 
hwad han ifrån sin negotiations begynnelse så favorabelt hår- 
ifrån beråltat hafwer, utan blott sig måste hålla wid den pa
role, som Herr Canzleren Griffenfeldt uti Kongens namn emot 
honom utfåstadt och bekråftadt hafwer, hwilken honom ånnu 
flatterar, att detta werket, som hårtill ej annorlunda hafwer 
kunnat blifwa inråttadt, skulle dock bringas till ett godt utslag 
och till Kongens i Frankriket ndje. Imedlertid ser jag intet, 
att man hår något upriktigt alfwar skulle hafwa, till alt foga 
sig efter Frankrikes interesse, utan att de låra ån widare 
belåcka de intriger, som de hemligen med Holland och dess 
allierade och besynnerligen med de nyligen antrådde Lauen- 
burg- och Brandenburgiska Forstår underhålla, och likwål 
bemoda sig igenom alla sincerationer att draga några pen- 
ningar ifrån Frankriket, till dess allt, hwad sålunda med de 
andre till en samtyckt dessein concerteradt år, måtte lyckligen 
widare blifwa avanceradt, och de sedan foga det skulle akta 
efter lågligheten, att bryla tro och lofwen. Fordenskuld år 
och den unge Meyer, som fdr detta war brukad att obserwera, 
hwad wid den begynta Fredstractaten i Coln passerade, 
hårifrån afskickad såsom Kongens Envoye att folja Hertigen af 
Cell uti den foretagna marche sig med de Brandenburgiska 
och Hessiska trupperna att conjungera, och hafwer den be- 
kanta Abgesandt Moller lemnat hår sin broder, som så ofor- 
mårkt correspondence till det Celliska Hofwet skall underhålla, 
hafwandes fritt tilltråde hos H. Canzleren Griffenfeldt att com- 
municera, hwad med hwar post inkommer från forbemålte 
troupparne. Dessutom år den Brandenburgska Residenten nu 
mycket mera occuperad ån tillforene att soka audience hos 
H. Griffenfeldt, och att conferera med den Spanska Envoyen 
och den Hollåndska Residenten om Churfurstens dessein och 
resolutioner att agera emot Frankriket, hwilket han intet mera 
will hålla fordolt, hafwandes nyligen sagt uti ett compagnie, 
alt det skulle icke blifwa långt till, som Frankrikes makt 
skulle wara utdrifwen utur Tyskland, och der Eders Kongl. 
Majts troupper sig moverade att komma Fransoska arméen till
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hjelp, wore alla allierade försäkrade, att Kongen i Danmark 
skulle och bryta löst. Ambassadeuren de Fecquiere skrifwer 
med sista posten Ambassadeuren Terlon till, att Eders kong. 
Maj‘ sig uppå hans anhållande om någon secours emot Chur- 
fursten af Brandenburg helt wål förklarat hade, gratulerandes 
sig uti det öfriga, att hos Eders Kongl. Maj* det alfwar spor- 
des, som Kongen i Frankriket sig wål kunde forlåta uppå, att 
den förtrogna alliancen skulle blifwa ställd till en werklig 
exsecution. Den gamle Canzleren Peter Retzes lik braktes i 
dag till jorda, med ringare ceremonier, ån man förmodadt 
hade honom såsom en af de förnämsta ministrar skulle ske, 
och excuseras sådan forandring dermed, att Kongen hade be- 
wiljat Grefwame hår i Riket något större anseende och pomp 
wid deras begrafningar ån de andra, som voro allenast Adels
man och Riddare, och skulle sådant reglemente hårefter noga 
tagas i akt.

G. Lilliecrona, Kjöbenh., 7. September 1674. Jag 
hafwer gifwit Ambassadeuren Terlon detta så wål som allt 
annat hwad jag utaf Danmarks intriger kan utfråga, wid han
den, men han slår sådant uti wådret hållande sig först saker 
uppå den parole, som H. Canzleren Griffenfeldt honom ånnu i 
går bekråftat hade, att allt skulle blifwa godt, såsom han 
honom lofwat hade, att finna ett expedient till hans förnöjelse, 
och sedan hafwer han den inbillningen hos sig sjelf, att Kon
gen i Danmark hwarken uti estat år eller sig warder under- 
ståendes, att resolvera något till Frankrikes desavantage.

G. Lilliecrona, Kjöbenh., 12. November 1674. Utskrifnin- 
gen, som wål hår öfwer hela landet beramad war, står ånnu 
in dubio, efter alla Landshöfdingarne inkomne åro och Hans 
Maj‘ utförligen remonstrerat hafwa, att omojligen någon ut- 
skrifning ibland allmogen tålas kunde, hålst efter bonden al- 
reda större conlributioner underkastad år, ån han nåstan draga 
kan, och skulle honom ån mera påbordas, så mäste man 
hafwa att befrukta, att han icke ifrån hus och hemman, hustru 
och barn att löpa och sålunda hemman öde att lemna nödga- 
des, försäkrandes Hans Maj‘ derhos, att de denna Utflyckt 
heldre sökandas warda, ån de mera pålagor undergå kunna. 
Detta hafwer Hans Maj* tagit i betånkande, och lårer man



348

wâl innan korrt fôrnimma, hwad fôr resolution Hans Maj* 
angående denna utskrift fattandes warder.

G. Lilliecrona, Kjôbenh., 26. November 1674. I går 
reste Krigs Commissarierne Riksmarskalken Côrbitz, Rântmâ- 
staren Hundorp och Kamreraren von Stucken till Ringsted 
och skall som i morgon der mônstringen af den Zeelandske 
Rusttjensten fôrràttas; hwarifrån samma Rusttjenst sig sedan 
till Rothschild fôrfoga skall, hwarest Hans Map dem bese will, 
och sedan skola de fôrlàggas till Kjôge och annorstades i 
landet wid stranden; Och hafwer Hans Map fôrordnat, att 
hwar och en, som hâller Rusttjenst, sin Ryttare med 7 Rdl. 
månadtlig forse skall, Adeln hafwer wàl hâremot suplicerat till 
Kongen, att de heller Ryttaren på sina gårdar till sig taga 
wille och honom underhålla, efter de ânnu wore sâkra och 
intet for nâgon orolighet sig hade att frukta, men de hafwa 
deruppå intet kunnat bekomma annan resolution, an att det 
fôrblifwa skulle wid Hans Majts forordning.

G. Lilliecrona, Kjôbenh., 30. November 1674. Mons. 
Terlon hafwer i dessa dagar lâsit for mig de ordres, hwilka 
ifrån hans Konung honom sist tillskickade aro, hwaruti honom 
expresse befalles, att han med Ait pressera skall till att be
komma et cathegoriskt swar uppå de propositioner, som han 
hâr till Hofwet giordt hafwer, hàlst efter Hans Maj* af Frank- 
riket nogsamt såge, hwad ringa effect Baron Juuls négociation 
wid Eders Kong. Majt8 Hof uti den prâtenderade unionen ânnu 
wunnit hafwer, efterv Danmark så ringa alfwar dertill pâskina 
låter, hwaraf man ordsak hade at sluta, att hos Danmark slâtt 
apparence wore att taga emot de conditioner, som Frankrike 
præsenterat hafwer. Befalles fôrdenskull Mons. Terlon, att 
intet làngre lâta afspisa sig af Herr Canzleren Griffenfeldt med 
fåfanga och blotta complimenter, utan att han begåra skulle 
ett swar, som någorlunda kunde komma ôfwerens med de 
promesser, som honom gifne aro. Dessa ordres hafwer Mons. 
Terlon intet ânnu synnerligen efterkommit, utan blifwer wid 
sin fôrra conduite, efter han sig sâkert tillfôrser, att han ett 
godt swar bekommandes warder, gôrandes reflexion sâ wàl 
uppå Mons. Meyercronas Commission till Frankriket, såsom 
ock efter Herr Canzleren Griffenfeldt honom fôrtrôstat hafwer, 
att numera deras intention for Swerige och Frankrike nogsamt
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wore eclaterad, så att det hos de allierade allareda en ombrage 
fdrorsakade.

G. Lilliecrona, Kjøbenh. , 26. Febr. 1675. Bår til 
Bofwet hafwer man fattat ett och annat eftertånkande utaf Berr 
Secreteraren Lillieflychts hastiga afresa, hwilken Bans 
Exellens Berr. Extra Ord. Ambassadeuren i går om morgonen 
hårifrån depescherade, till att gora Eders Majfc en underdånig 
relation om allt hwad hårtill uti Bans Exceil. begynte negocia- 
tion wore forelupit, och befara de, att hans Exceil. icke år till- 
freds med den conduite, som de hår blott of forsiktighet något 
långsamt uti deras conferencer och forklaringar hafwa måst 
taga wid handen, de der dock imedlertid sig så wida hade 
uthlåtit, att Bans Exceil. deraf nogsamt kunde wara forsåkrad, 
att det på denna sidan intet skulle fela, som giorligt wore, att 
bringa den projecterade union emellan bågge Cronorne till ett 
behagligt slut; Beropandes sig på de goda anledningar, som 
Kongen i Danmark så wål hos Bollåndarne som hos Churfur- 
sten af Brandenburg alreda hade låtit insinuera, till att fore- 
komma någon storre Krigslåga, som hårefter kunde blifwa up- 
tåndt; och fdrwåntar altså Bans Maj* deras swar och resolu- 
tioner deruppå, sedan sjelfwa unionswerket så mycket låttare 
och fastare skulle blifwa inråttadt till att promovera den åstun- 
dade Generalfreden. Sådane och flere andra forewåndningar, 
hwaribland de och serdeles uprepa Ambassad. Terlons oforndj- 
eliga och nåstan osåkra offerter, soka de hår att stryka ut på 
det basta såttet de kunna, till att recommendera deras fred- 
ålskande tankar och wålmenta upsåt, att nå dett tillika med 
Eders Kong. MajÉ foresatte mål. Det år icke utan att de alli- 
erades hårwarande Ministrar blåsa de Danska uti dronen allt 
hwad som tjenar till att animera dem till en ruptur med Eders 
Kong. Maj*, gorandes forhoppning om ett och annat, hwaraf 
Danmark uti dessa conjuncturer kunde hemta en werklig avan- 
tage; hålst att Bolland uti estat år, alt præsentera hwad de på 
nytt Danmark tillbudit hafwa, som Kejsaren och Kongen i Spa- 
nien wilja på allt sålt garantera, så formårker jag dock intet, 
att man hår rått synnerligen uppå sådane wilkor reflecterar, 
och kanske båttre informerade åro, ån de wål låta marka sig, 
om Bollands meffiance emot sina allierade, och sedan om 
Bollands slåtta tillstånd, som ånteligen en hastig fred måtte
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hafwa till att draga sig utur en stdrre fara, hwilken dem df- 
werhånger, der detta kriget skulle sålunda, såsom det synes, 
blifwa med flere eldar antåndt. Kejsaren och Spaniens stora 
ldften komma hår intet widare uti någon consideration, ån att 
de med Holland nu for tiden åro conjungerade, och uti det 
dfriga se de intet, hwad de igenom ett storre engagement utaf 
deras estat hafwa att forwånta ån en bJott wånskap utan något 
eftertryck. Heremot skal de Danskes begårelser wål falla at 
emotiaga de Franske subsidier, der de af Ambassad. Terlon 
med en sådan forsåkring af den summa, som han alreda munt- 
ligen lofwat hafwer, blefwe presenterade, att de någorlunda 
kunde domma utaf Frankrikes råtta alfwar att hafwa någon 
estim for Kongen i Danmarks wånskap. Mons. Terlon gifwer 
altid fore, att H. Cansleren Griffenfeldt år wål fornOjd med 
den assurance, som han på sin Konungs wågnar anlangendes 
de erbjudne subsidier hafwer for honom explicerat, och emot 
Hans Excell. Herr Ambassadeuren Gref Nils Brahe moverar 
Herr Griffenfeldt så wål som Baron Juul den difficulteten alt 
framgent, att de ån hår till uppå H. Terlons så ofta 
repeterede complimenter icke något reelt swar hafwa fornum- 
mit. Den Hannoverske Envoyen forsummar intet att stålla 
dem hårtill Hofwet får ogonen, hwad nytta och såkerhet Eders 
Kong. Majt8 gjorda invitation till en nårmare forening med sig 
bade, presserande igenom Hennes Maj‘ Enke Drottningen, att 
detta momentet intet blef med långsamhet handbafwit, och 
betygandes att wara Hans Furstl. Durch. hogsta åstundan, att 
kunna något dertill contribuera, som den union emeilan Eders 
Kongl. Maj‘ och Kongen i Danmark måtte widare framhjelpa, 
såsom derigenom hela Christenheten formodar, att fredens 
negotiation åter skulle blifwa foretagen till ett lyckeli- 
gare slut.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 15. Marts 1675. Till
det tredje, huru litet Ambassadeuren Terlon det interesse, som 
står sammanbundit emeilan Eders Kongl. Majt. och Kongen i 
Frankriket,. med alfwar hafwer welat hår till Hofwet understodja, 
warder Eders Kongl. Maj*8 Extra Ordinarie Ambassadeur be- 
råttandes, hwilken jag efter min underdåniga trohet och skyl
dighet hafwer hårom några particulariteter communicerat, hwilka 
klarligen gifwa tillkånna, att Danmark och Frankriket sig emeilan
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wål forslå, och att hwad Mons. Terlon tanker att utråtta med 
de tillbjudne subsidier, ingen gemenskap hafwer med den in- 
tentionen, som Eders Kongl. Maj4 så sincerement hos Kongen 
i Danmark hafwer låtit framstålla till bagge Kronornas storre 
union och såkerhet.

G. Lilliecrona, Kjobenh., 22. Marts 1675. Imedlertid 
år man hår betånkt att skaffa uti tid wid Handen, hwad till en 
del af flottans equiperande kunde behofwas. Canzleren Griffen- 
feldt war for några dagar sedan på Rådhuset till att framstålla 
for Borgerskapet, hwad Hans Maj4 dem anmodade till någon 
storre manshjelp och andre nodige medel, att Skeppsflottan 
måtte så mycket hastigare blifwa utrustad till Rikets forswar 
wid dessa farliga Krig. Deri Borgmåstare och Råd hafwa sig 
straxt uppå icke kunnat resolwera, utan hafwa lofwat att wilja 
efterkomma Hans Maj4s Nådiga Befallning, stållendas dock Herr 
Canzleren for ogonen, att Borgerskapet hår i staden woro al- 
reda så grauerade, att det skulle falla dem allt for swårt till 
den forriga stora contributionen något att tillågga; hårutaf 
dommes hår i gemen, att Kongen i Danmark sinnad år sig 
uti detta Kriget att blanda, helst de med sista posten blefwo 
forwissade, att en Hollåndsk Orlogsflotta skulle nu snart kom* 
ma i Sundet till att fiendtligen agera emot Eders Kong. Maj4, 
och alt altså omojligen annorlunda kunde wara, ån att och 
dessa bågge Kronorna skulle falla uti ett missforstånd med 
hwarandra; hårutofwer glådja sig wål några få, som kanske 
hafwa interesse uti sådan foråndring, men storsta hopen åro 
derofwer rått mycket bekymrade, kommandes ånnu ihog, hwad 
de uti detta forriga onodige kriget hafwa utslått, i dag blef 
Kongens placat till att forbjuda allt Salts Utforande publicerat, 
hwilket blott sitt afseende hafwer, derigenom att forhindra, att 
intet tillforsel skulle ske af salt till Swerige, såsom ett Swenskt 
skepp, som år hemma uti Eders Kongl. Maj48 residence, hwarpå 
Skepparen Hans Kock skulle inom ett par dagar hafwa intagit 
en hel laddning med spanskt sallt, att afgå dermed hårifrån till 
Stockholm, forutan twånne gallioter, som några Engelska Kop- 
mån hade fraktat hår, att ofwerfora till Norrkoping ett partie 
a| samma salt, som ock nu måste instålla deras resa: de Hol- 
låndska befraktade Saltskeppen ligga ånnu hår infrusna, och 
såsom den Hollandske hårwarande Residenten dem en skriftelig
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arest hafwer låtit torelåsa, så torde de åndå intet begifwa sig 
hårifrån, fast 6jdn blifwer ren, forrån de bekomma hans til- 
låtelse.

G. Lilliecrona, Kjobenh. 14. Maj 1675. På sådant 
satt som de nya wårfwarne hår i staden så wål som på hela 
landet taga med gewalt och andra olofliga practiquer borrt allt 
folk utan åtskillnad och forsyn, så skola de anslålda wårfnin- 
garne gå hastigt for sig. Hafwandes hår for några dagar se
dan fdrofwat sådan insolence uti en Borgares hus, att hela 
Borgerskapet blef derfore oroligt, och bade icke Commendanten 
kommit så snart till att stilla detta tumultet, skulle denna be
gynnelsen hafwa fororsakat ett stort blodbad. Lieutenanten af 
dessa wårfware år fordenskuld satt uti Stockhuset, och tre 
underofficerare sitta slutne till hander och fotter.

G. Lilliecrona, Kjobenh., 31. Mai 1675.... och skulle 
jag oforgripligen hålla der fore, att sedan Danmark sig uti 
sådan considerabel positur satt hafwer, de med hela den Hol- 
låndska banden hafwa ofwerlagt, hwad de uti sinnet hade att 
begynna en action med Gotlorp, hwarigenom Sweriges makt 
på ett eller annat satt distraheras och tillika de andre allierade 
friare hånder måtte tillåtas detta werken (!) att secondera. Det 
synes altså, att Danmarks forra conduite dermed ofwerenskom- 
mer, att de traisnerandes (!), som de hår ifrån forstå begynnelsen 
giordt hafwa uti H. Ambassadeuren Gref Brahes negotiation, 
skulle intet få movera sig, forrån de Kejserlige, Hollåndska, 
Brandenburgiska och dess anhang wore uti anmarscherande, 
desslikes och en Hollåndska Krigsflotta uti Sundet, till att for
hindra så wål Frankrikes och Sweriges foretagande uti Tyskland, 
såsom och hwad Swerige kunde tentera emot Danmark: Ty 
emedlertid som Danmark detta afvåntade, hafwa de forstårkt 
deras krigsmakt, och utrustat skepsflottan, så att de nu mar- 
schera med 16 eller 18 tusend man till deras rendevouz uti 
Holstein och hålla hår på strommen 16 wål monterade och 
segelfårdiga orligsskepp, arbetandes med all flit deruppå, att 
hela flottan af 36 skepp stora och små måtte ligga inom tre 
weckor aldeles equipperad till alla Håndelser. Det upkastade 
Lågret wid Rendsburg och deruti staden formerade stora ma- 
gazin, gifwa billigt ett eftertånkande, att allt sådant intet sker 
fOr Kongens lust eller fdr blott en Generalmdnstring, såsom
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Hans Maj* uti forlidna året uti Koldingska lagret hade anstallt. 
Och såsom jag nu fornimmer, att alit det Krigsfolk, som hår 
i landet embarquerar, skall foras till Flendsburg, år det att 
sluta, att de på båda sider åma Gottorp att angripa och så- 
lunda postera sig, att Sweriges secours icke skall kunna så 
snart salvera Fursten ifrån den intentionen, de hår hafwa, att 
forcera hans Durch. till att accommodera sig efter Kongen i 
Danmarks behag. Det måste fordsnskuld nu snart brista ut, 
om de åro resolverade att gå denna wågen fram till att expres 
brouillera sig med Hans Kongl. Maj* i Swerige, eller och om 
den nye propositionen, som Hans Excell. Ambassadeuren Gref 
Brahek hos Riks Ganzleren Griffenfelt insinuerat hafwer, kan 
finna rum till att kasta någon storre reflexion på Hans Kongl. 
Maj*8 wånskap, som igenom sådant sincert tillbud gifwer Kon
gen i Danmark all den forsåkring, som Hans Maj* hårefter 
begåra eller stipulera kunde. Herr Griffenfeldt hafwer tillforene 
anstallt sig till att wara bekymrat att finna ett expedient, som 
både tjenligt och kraftigt wore, Hollånderne och de andre Alli- 
erade for ogonen att stålla Danmarks nodige och fordelaktiga 
intention, sig nårmare med Sweriges Crona att forbinda, så kan 
honom intet medel gifwas widTianden, som storre skål och 
odisputerlig gloire med sig hafver, som detta, hwarmed Dan
mark sålter sig alldeles å couvert for allt hwad detta Riket kunde 
dfwerkomma. Det år wisst, att H. Griffenfeldt denna Secret Ar- 
tikeln icke tilfdrene hafwer kunnat penetrera och brytes derigenom 
icke litet hans mesurer, hwilka kanske alreda sig något widare 
uppå de allierades caresser engagerat hade, och han deremot 
allt for stort forswar uppå sig tåger, der han denna favorable 
occasion med Swerige skulle så låta eschappera.

G. Lilliecrona, Kjobenh., 14. Jun. 1675. Den lyckliga 
negociation, som Eders Kongl. Maj*8 Ambassadeur Extra Ordin. 
Gref Nils Brahe hår forråttadt hafwer, till att stifta ett heligt 
åktenskaps forbund emellan Eders Kongl. Maj* och den Kongl. 
Prinsessan i Danmark, Hennas Kongl. Hoghet Ulrica Eleo- 
nora, wille den Aldrahogste Gud widare med all framgång till 
Eders Kongl- Maj*8 sjelf onskelig fornojelse och till bågge 
hoga Kongl. husens orygeliga enighet wålsigna, hwarutaf så- 
lunda Eders Kongl. Maj*8 trogna Undersåtare sig innerligen 
warde gratulerandes till att kunna lefwa uti storre fortrolighet, 
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hugnad och såkerhet. Eders Kongl. Map kan jag och under- 
dånigst hårmed beråtta, att har uti gemen stor frôjd spôrjes 
utofwer denna gjorda begynnelsen till en nårmare fortrolighet, 
glådjandes sig hwar och en, att den råddhåga, som dem for
medelst de store har foretagne Krigspræparatorier ofwerkom- 
men war, om en ruptur emellan bagge Cronorna, på detta såt- 
tet kan bortlåggas till att låta fôrswinna. De allierades hår- 
warande ministrar hade långt annat fôrmodat, ån att Eders 
Kongl. Majts Extra Ord. Ambassadeur skulle sluta hår en sådan 
alliance, helst de sig altid flatterat hade, att, efter den af Hans 
Gref. Excell. begynte tractat intet kunde nå sitt fôresatta mål, 
Kongen i Danmark åndteligen skulle stå att disponera till att 
forklara sig fiendtlig emot Eders Kongl. Maj4; och såsom de 
numera fornimma, att ett så fast fundament lagt år till en 
stadig wånskap emellan Eders Kongl. Maj4 och Kongen i Dan
mark, hafwa de mycket låtil falla deras mod, och hafwa de i 
går, oansedt ogerna, gratulerat Kongen till denna slutna åk- 
tenskaps alliance emellan Eders Kongl. Maj4 och Hennes Kongl. 
Hôghet Ulrica Eleonora.

G. Lilliecrona, Kjôbenh., 5. Julii 1675. Hennes Maj4 
Enke Drottningen begynte dt af sig sjelf tala om det alarmet 
uti Hollstein, som Hennes Maj4 mycket i fôrstone hade 
surprenerat; Och oansedt Hennes Maj4 ånnu intet utfôrligare 
wisste, hwad uti Rensburg emellan Kongen och Hertigen af 
Gottorp war passerat, så forsåkrade Hennes Maj4 sig likwål, att 
allt hwad Kongen ånteligen hafwer måst gora, wål kunde re
médieras till Hans Furstl. Durch. fornojelse, der allenast Pre
sidenten Kjellmans råd och hårtill fôrda conduite till Kongens 
præjudice blefwo afskaffade; Hårmed hade Hennes Maj4 och 
trostat Forstinnan af Gottorp, som ej eller rått kunskap deri- 
från haft hade, och formodade Hennes Maj4 att hafwa i dag 
efterråttelse, att Kongen och Hertigen sig wånligen och wål 
forlikt hafwa. Såsom det mig icke wål anstod, att låta Hennes 
Maj4 weta de particulariteter, hwilka jag hårom af helt saker 
hand bekommit, och Eders Kongl. Maj4 alreda underdånigst 
rapporterat hade, så hafwer jag och ej heller mig håruti wi- 
dare utlåtit, utan åstundat, att denna ofôrmodeliga fôrândring 
kunde utan någon widlyftighet aflôpa.

G. Lilliecrona, Kjøbenh., 9. Julii 1675. Mons. Terlon 
staller sig wål an, att wara mycket alarmerat utofwer detta
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fôrehafwande werket med Gottorp; dock finner jag honom 
derhos twifvelaktig, huru han wid detta tiilfålla sig skall com
portera, fôrmenandes, att det wore rådsammare allt att dissi
mulera, hwad han på sin Konungs wågnar borde att ressen- 
tera, och drifwa allenast deruppå, att den sista project till en 
handling med Danmark kunde blifwa fôrderligast accepterad 
till att avancera sjelfwa tractaten till ett slut. Jag hafwer 
hârutôfwer sagt honom min ringa mening, att han mer an 
stora skål hade, sig ôfwer den wåldsamma medfarten af Hans 
Fursti. Durch. af Gottorp tillbôrligen att beswåra, efter Herr 
Canzleren Griffenfeldt så ofta honom Kongens parole och for- 
såkring gifwit hade, hwilket han och till sin egen Herre och 
Konung hafwer beråttat, att Hans Maj* i Danmark aldrig 
skulle med gewalt wilja utfôra de med Hertigen af Got
torp upkomna stridigheter, utan lemna Justitien sitt lopp 
och uti det ôfrige bequåma sig till altt, hwad en fortrolig 
wånskap emellan bågge husen kunde stifta och befåsta. An
gående den projecten, hwaruppå Ambassadeuren Terlon sig 
beropade, att han wid det Danska Hofwet wille widare pous
sera, så swarade jag bonom, att om han den samma, forrån 
Kungen hårifrån borrtreste, till en så god intention hade insi- 
nuerat, hade han mycket battre gjordt till att straxt hafwa fôljt 
Konungen efter till att med alfwahr fara fort uti den påbe
gynte negociationen, då och hans nårwarelse hade kunnat 
hållit tillbaka den ofôrmodeliga action emot Gottorp, som nu 
torde gifwa Danmark stôrre mod och anledning till att uttyda, 
hwad passerat war, till deras justification, och lika såsom något 
nytt antaga, hwad han hårefter såsom af en suite uti sin fôr- 
riga Commission skulle soka widare att framstålla.

G. Lilliecrona, Kjôbenh., 23. Juli 1675. Jag sokte och 
den samma dagen tillfålle alt tala med Riks Canzleren Griffen
feldt, hwilken, sedan han hade anhôrt, hwad jag widare an
bragte om Eders Kongl. Maj*8 betygade stora prof att wilja 
cultivera med Kongen i Danmark en sincer och oforryckt 
wånskap, han och mig deremot hade contesterat sin Konungs 
och Herres réciproque intention, att stifta ett så godt fortro
ende, hafwer Herr Canzleren af sig sjelf begynt att tala om 
allt, hwad med hans Furst. Durch. af Gottorp uti Rensburg 
war passerat och afhandlat, såsom forst wille han betaga den 
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impressionen, hwilken han wisie war ofwer allt spargerad, att 
Hertigen intet war forcerad att samtycka till det, som Kungen 
hade låtit framstålla om hela landets fdrswar och såkerhet, 
om den nodiga contributions pålåggande och sedan om den 
Oldenburgiska och de andre stridigheters afhandling, utan det 
hafwer Presidenten Kjellmann med de andre af hans FursL 
Durch. Råd hållit derutofwer med Kongens Commissarier åt- 
skillige conferentier och altid frilt deruppå afhemtat Hertigens 
godtfinnande, till dess att Presidenten Kjellman år kommen 
med den Resolutionen, att Hans Furst. Durch. honom autho- 
riserat hade, att sluta den opsatta accord, hwilket ock skedde 
utan något motsågande, hafwandes Herr Kjellman låtit påskina 
storre propension att låta desse saker komma till sin riktighet, 
an man af honom wål formodat hade, sålunda att Hertigen 
med sin Herr broder uti Rensburg sig ifrån Kungen separeral 
hade med all kårlig omfattande, betygandes att wara forndyd. 
Om fåslningarnes cederande sade H. Griffenfeldt. att Kungen 
dem både for sin egen så och for Hertigens såkerhet med 
guarnison hade låtit besåtta; men icke destomindre skulle 
desamma med all ammunition och hwad eljest deruti fanns 
hora hans Furst. Durch. till, och woro deraf betjente, borgare 
och undersåtare med deras forrige plickt och lydno till Hans 
Furst. Durch. devotion lemnade. Udi den Oldenburgiska saken 
wor så wida forafskedadt, att Herligen hade updragit Kongen 
att forse bågge Grefskapen Oldenborg och Delmenhorst med 
nodigt manskap, på det samma provinser icke målte stå wid 
dessa oroliga tider blottade for allehanda fara och oiågenhet; 
Och efter som Kongen hade foreslagit bågge dessa wilkor for 
Hertigen, antingen att wilja hålla den hår uti Kopenham slutna 
contract om dess då tillhdrige andel uppå ofwanbemålte Gref- 
skaperne, hwaruti Hans Maj* (der Hertigen skulle Kungen 
derom anmode) af generositet wille låta Hans Furst. Durch. 
tillkomma den stipulerade summan af penningar; heller och 
att Hertigen ernade att fdrblifwa wid det projecterade byte 
emot annat gods, med dess hårlighet, så hade Hans Furst. 
Durch. skjutit allt sådant uti Hans Maj48 egen discretion, och 
formente H. Canzleren Griffenfeldt, att Hertigen skulle hafwa 
sin fornojelse efter-den Kopenhamske sista contracten, såsom 
Herr Kjellman forwåntades hit att upgora denna oriktighet.
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Ifrån denna reiation kom H. H. Griffenfeldt uppå det talet, att 
de allierades ministers (!) hade uti Rensburg mycket presserat 
Kungen om den assistens, hwiiken de i kraft af de forriga 
alliancer pretenderade; men såsom han ifrån detta krigets 
forstå begynnelse hade sokt att hålla Danmark utur all wid- 
lyftighet, så hafwer han ånnu bemodat sig hårtill att forhindra 
igenom något inkast allt, hwad en storre orolighet kunde for- 
osaka; hållandes de allierade, hwilka icke eller kunde så platt 
stotas for hufwudet, så gåndes med en forhoppning, till dess 
tiden af denna campagnen skulle sig forlora, och altså Hans 
Maj‘ hårefter måtte hafwa ett båttre tillfåile att contribuera 
dess tanker och medel till att avancera den allgemena freden. 
Jag tackade Hans Excell. for den goda communication, flatte- 
randes honom med den beromliga conduite, som han fordt 
hade, att afhålla all orolighet ifrån dessa Nordiska Riken, och 
skulle Eders Kongl. Maje jag underdånigst widare referera, 
hwad stadig inclination som Hans Excell. låt sporja till att 
formera dett goda forståndet emellan Eders Kongl. Majtfc och 
hans Herre och Konung.

Ehuru man hår till Hofwet ånnu gor mig goda miner 
och Canzleren sig sålunda med en hop af complimenter utlåtit 
hade emot mig, så befinner jag likwål alla omstånder af det, 
som han sig hår foretager, sålunda beskaffadt, att de intet 
komma ofwerens med deras contesterade fredliga tånkesått, 
utan hår presseras mera ån forr uppå sio equippagen, och 
kan det omojligen annat wara att formoda, ån att de dagliga 
conferencer, som hår och hemligen hållas med de allierade 
ministrarne, hvarest och nu <wå dagar efter hwarandra Com- 
mandeuren uppå de Hollåndske hår liggande skepp sig hafwer 
infunnit, någon dessein sammanfattat hafwå, som tor galla 
uppå Eders Majta Provincier.

G. Lilliecrona, Kjobenh., 26. Juli 1675. Mina under- 
dåniga tankar om allt, hwad Frankriket igenom Ambassadeuren 
Terlon hår hafwer låtit negoliera, hafwa intet ånnu kunnat 
afse, att Frankriket rått med alfwar skulle hafwa sokt att binda 
Danmark till en nårmare wånskap, mycket mindre att hafwa 
welat något dertill contribuera, att emellan Eders Kongl. Maj‘ 
och Kongen i Danmark en fullkomlig union skulle stiftas. 
Suiten af denna handlingen lårer och nogsamt utwisa, att
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Frankriket en annan reflexion uppå Danmark giort hafwer, än 
wäl i förstone syntes, att Frankriket årnade att hålla på allt 
giörligt satt Danmark engageradt till det goda interesse. Am
bassadeuren Terlon är endels skuld dertiil, i det han igenom 
sina rapporter hafwer alltid giordt sin Konung och Herre så 
säker om Danmarks goda intention, att derutaf allt, som denna 
neutralitets tractat angick, är kommen dem der till Hofwet så 
lätt före, och hafwa de altså negligeerat detta werket, hwilket 
nu torde spännas af Danmark högre, sedan de sig har så 
lyckligt uti en längt considerablare estim satt hafwa. Jag 
fruktar ännu, att Herr Ambassadeuren Terlon sig af de flatte- 
rier, som Herr Canzleren Griffenfeldt med så stora löfter emot 
honom betygra, sig låter intagas, och wid sina relationer till 
Hofwet icke rätt gifwer tillkänna, hwad han dagligen für ögo- 
nen ser och billigt borde tro, efter Danmark sig intet så stärkt 
utrustar att sitta stilla.

Brev fra Griffenfeld til Carl XI.1).

Kjøbenhavn, 5. Augusti A2 1675.

Stormægtigste Konge og Herre 1
Eders Kongelig Mayestets Naadigste skrifvelse, som De 

mig med beæret haffver, har jeg med underdanig Ærbødighed 
aabnet og deraff fornummet den naadige Behag, Eders Kong. 
Maj4 har hafft udi huis ringe dog velmeente tieneste jeg udi 
des Ambassadeur Extra Ordinare Her Greff Brahes forehaffte 
Negotiations Befordring kand haffve beviist. Det er mig veil 
den høyeste Gunst, min Lycke mig bevise kand, at den mig 
een saa høy og mægtig Konges og Monarques yndeste og 
Naadige approbation forhuerffvet haffver, huilket jeg dog icke 
min eygen fortieneste eller meriter, mens meere den Kjærlig- 
hed tillskriffver, som Eders Kongelig Mayestet till Hendes 
Kongelig Høyhed min Naadige Arffve Printzesse bær, som det 
volder, at Eders Kongelig Mayestet icke kand andet end veil 
ville og med all Naade bevaagen være den, som baade Hendes 
Høyheds Her Fader, Salig og Höylofllig i amindelse, og nu des 
Her Broder till fornøyelse tjent haffver, og endnu den Ære og

/ Original.
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Naade haflver at tjene, der dog heller de, som skarp og nøye 
dømme wille, vel mueligt Aarsag kunde haffve at sige, dette 
den eeniste faute at være, som Hans Kongelig Mayestet min 
Allemaadigste Konge og Herre siden sit høyslpriselig Regi
mentes tiltrædelse beganget haffver, mig saa mange andre saa 
veli udi alder som meriter og experientz mig viit offverlegne 
at foredrage. Og som jeg denne Eders Kongelig May4s Gunst- 
bevaagenhed og Kongelig Æstime og yndest billig for een 
stor Lycksalighed skatter, saa veed jeg ingen vissere middell 
eller maade mig den at erholde og Conservere, end at jeg 
udi mit Embede till det algemeene Bestes Befordring slig een 
Conduite fører, at den Eders Kongelig May1 Aarsag giffve 
kunde, den om mig allerede fattede naadige tanke og avanta
geuse opinion og meening snarere at forøge end at for
mindske.

f1) Som jeg og elfter Greff Brahes skrifvelse fornemmer, at 
Eders Kongelig Mayestet har behaget mig till ydermeere des 
Naadige Bewaagenheds Beteelse saa anseenligen at regalera, saa 
aflegger jeg herved hos Eders Kongelig May4 underdanig tack 
for saadan Höy Kongelig Naade. Kand dog veil derhos med 
sandhed sige, at den Ære og Lycke, att halfve saa Mægtig 
een Konges Naadige approbation og Yndest, udi mit Sind og 
Gemytt een langt större og dyrbarere skatt er, end all Verd
sens presenter. Ynskende af inderste Hjerte, at delte udi een 
lykksalig stund begyndte gifftermaals forbund maa geraade till 
Eders Kongelig Majestets og samptlige høye Vedkommendes 
uaffladelige glæde og fornøyelse og disse nordiske Riger till 
stedsvarende flor og fremtarff. Jeg recommenderer mig for 
det øffrige i Eders Kongelig Mayestets fremturende gunst og 
Hyldest, og forblilfver med dybeste respect og veneration Eders 
Kongelig Mayestets Wnderdanigste og Lydigste Tjener.

G. Lilliecrona, Kjöbenh., 13. Aug. 1675. Lppå Eders 
Kongl. Maj48 sista creditif, anlangandes Heiraths afhandlingen, 
hwilkat jag Kongen i Danmark uti egna hander med tjenliga 
expressioner och all underdånig respect öfwerlemnat hafwer, 
swarade Hans Maj4 mig sjelf, att Hans Maj4 gerna skulle hafwa 
sett, der Prinssessa Ulrika uti denna Höst hade kunnat blilwa

1 Det tilsvarende Tegn mangler i Ms. U. A.
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afhemtad till Eders Kongl. Maj18 betygade åstundan, men så
som tiden war allt for korrt till att skaffa alla de nodiga medel 
wid handen, som till Prinssessans utfård åndteligen requirera- 
des, helst uti dessa oroliga conjuncturer, som allahanda hinder 
och swårighet med sig fora, så formodade Kungen, att Eders 
Kongl. Maj1 delta drojsmål icke illa wille uttyda, och sig for- 
såkra, att det for ingen annan orsak, ån att det omojligt 
skulle falla, alt skynda sig med Prinssessans afresande till Iwå 
månaders tid, hwilka ånnu af delta året wore derlill tjenliga; 
och emedlertid hafwer sig Hans Maj1 så hårdt presseråd att 
gora något for sina allierade, att såsom Hans Maj1 hårtill dem 
hade upskjutit och med flit sokt att låla sålunda denna cam- 
pagnen framskrida, så skulle Hans Maj1 ånnu på allt gjorligt 
sått forblifwa wid sin intention att hålla all widare orolighet 
emellan bågge Cronorne tillbaka, och anwånda all omsorg, huru 
detta farliga Kriget kunde en gång nederdåmpas; onskandes 
derhos, att Eders Kongl. Maj1 på sin sida och wille sig låla 
wara angelåget att gifwa sådane forslag, som till den allge- 
mena rolighetens befordrande af de andre wederborande ej 
kunde utslås. Eljest bewiljade Kongen mig de begårda Com- 
missarier till att tractera med mig om åktenskaps posterne; 
betygandes uti det ofriga, hwad jag forebragte om Eders Kongl. 
Maj18 opriktiga affeetion och benågenhet till alt secondera Hans 
Maj18 fredålskande consilier, att wara helt wål fornojd.

G. Lilliecrona, Landscrona, 16. Marts 1676. Eders 
Kongl. Maj1 kan jag underdånigst for denna gången beråtta, 
att jag åndteligen år sluppen utur de Danskas Hånder, hwilka 
mig uti så många månader uppehållit hafwa till att gora mig 
allenast all den fortret och wederwårdighet, som de kunde 
uptånka; Det skulle falla for långt Eders Kongl. Maj1 att gifwa 
tillkånna, på hwad sått de mig hanterat hafwa, sedan jag ige- 
nom Ceremonimåstarn hade låtit taga mitt underdåniga afsked 
hos Kongen och den Kongliga familien, excuserande milt 
sjukliga tilis tånd, att jag sjelf min skyldighet deruti icke till- 
borligen kunde efterkomma; ånteligen hafwer jag bekommit en 
af Kongens Jakter, som mig i går ofwerbragte. Warandes 
winden helt contraire, att jag intet kunde hinna fram till Malmo, 
såsom jag mig eljest hade årnat. Det synes som Gud 
det sålunda hafwer welat skicka, att jag intet forr skulle
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resa från Kopenhamn, forrån jag hade sett ett mårke- 
ligt exempel af Guds krafft uppå en af de fornåmste Danska 
ministrar, hwilken hafwer bragt sin Konung att bryta all tro 
och lofwen, till att begynna ett krig emot Eders Kong,, M^jt., 
der han sjelf sin falska intention med så styra forsåkringar af 
Kongens roliga upsåt, allt intill den sisla timman, då rupturen 
skedde, ofwerskylade. Forliden Lordag, der Riks Cansleren 
Griffenfelt wor kommen uppå slottet att gå uti Rådet med 
postbrefwen, blef han uti Drabantsalen tagen uti arrest af Ge
neral. Lieut. Ahrendorff och straxt ledsagad efter Kongens or- 
dres till bibliotheket, der han sattes uti en kammare bewakad 
af en Lieutenant och 8 Drabanter. Imedlertid woro Ståthålla- 
ren Gref Ahlfeldt och Riks Marskalken Corbits skickade att 
forsegla allt hwad de funno uti Griffenfeldts hus, lålande stå 
igen fenster och dorrar till några tusende menniskors åskå- 
dande, hwilka denna hastiga forandring så oformodeligen fore
kom. Wid samma tid blef och Griffenfeldts Swåger Stads Of- 
wersten Fock upbragt uti det blå tornet och hans hus uti lika 
måtto forsegladt. Klockau 4 eflerrniddagen fordes Griffenfeldt 
borrt ifrån Bibliotheket igenom Gen. Lieut. Ahrendorff och 
General Lieut. Rosencrantz till citadellen, der han ånnu år, 
och måste en af dessa twå Generals personer blifwa hos ho- 
nom uti kammaren natt och dag. Honom tillågges stora och 
grofwa beskyllningar, hwilka dpckåro præsurpptioner; , dqck ar 
intet att twif|andes, att efter bap sålpnda straxt blef fortsatt 
och bewarad, han ju måtte wara befunnen att hafwa begått 
något crimen læsæ Majestatis; såsom Kongen sjelf hafwer sagt 
den andra dagen till de utlåndske ministers, att når saken 
blifver for den Hogste Råtten examinerad, skall hans egna 
bref och andras swar utvisa, att hans hogmod hade bragt ho
nom till helt farliga tankar emot Kongens Authoritet och Rik- 
sens båsta.

G. Lilliecrona, Malinø, 20. Marts 1676. Hertigen 
Ploen och Gref Ahlfeldt, hwilke till Griffenfeldts fall rnycke,^ 
underhulpit hafwa, åro nu desamme ibland Rådet, som alla 
atfairerna under Hånder hafwa, och will jag hoppas, att $e 
bagge ej eller långe skola stå uti en, lika jppnipg tijlsamnians; 
ty Ståthållaren Ahlfeldt hafwer ifrån forstå begyppelsep ogillat 
den fattade resolutionen till kriget, och sedan rådt dertill, att 
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man skulle temoignera någon storra benågenhet till den all- 
manna fredens fortsåttande; deremot år Hertigen begifwen med 
stor animositet, att tånka allenast uppå krigets continuation, 
och confirmerar sig deruti efter Kongens egen inclination. 
Det blef allreda omtalt uti Kjopenhamn, att Herr Juni war wo- 
cerat att hafwa Directorium uti Cancelliet, som år en Herre, 
hwilken altid fredliga tånkesått hyst hafwer, och skulle han 
hafwa mdda att finna sig uti denna oreda af fråmmande affai- 
rer. Ambassad. Terlon behåller ånnu den meningen, att Frank- 
riket nu uti otid skulle bryta med Danmark, efter ingen anstallt 
war giord med någon eftertryck, att tillfoga Danmark någon 
skada, hållandes fordenskuli rådligast, att man ånnu några 
månader skulle dermed innehålla, och att han wål kunde der 
till Hofwet taga med godt manér sitt afsked lemnandes sin 
Secreterare, som emedlertid kunde underhålla correspondencen 
med Mons, de Fevquieres; han lågger och hårtill en annan 
reflexion, att Hannover icke långre skulle hålla sig uti neu
traliteten, der Danmark forkunnades krig af Frankrike.

G. Lilliecrona, Malmo d. 22. Marts 1676. Det kunde 
wål wara, att Griffenfeldts fall hafwer suspenderat Kongen i 
Danmarks consilier, såsom ofelbart något af serdeles stor im
portance hafwer formått Kongen till att gora den stora forån- 
dringen med hans person vid dessa Tider, der både sjelfwa 
Rikets welfårde och detta begynta krigets fullfoljande nåstau 
af denne ene ministers inrådande och conduite dependerade: 
så lårer Hans Maj4 icke desto mindre forblifwa wid den reso
lutionen, att poussera till det yttersta sådan formån, som ly- 
ckan uti forledne året hafwer kastat Danmark i hånderna, på 
det de åndteligen skulle kunna nå det foresatta målet, att 
bemåktiga sig någon af de uti forriga kriget forlorade provin- 
cer. Sedan Kongen kom tillbaka ifrån Wismar, hafwer Hans 
Maj4 med måkta stor omsorg och bekostnad drifwit deruppå, 
att de forswagade Regementerne, isynnerhet af fotfolket, uti de 
båsta quarteren blefwo forlagde, och åro med friskt manskap 
recruterade, hwartill och straxt de fyra Compagnier, som af 
hwart Regemente hade blifwit quar uti garnisonerne, hwilka 
gjorde tillhopa 3000 man, njarscherade ut till deras Re- 
gementer, och hafwer man dessforutan på landet, der 
inga wårfningar kunde gå for sig, tagit folk med ge-
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walt. Igenom foriidna årets utskrifning utofwer hela landet 
forstårktes militien till 5000 knektar, och uti detta året hafwer 
man allenast hållit utskrifningen uti Jutland och bekommit ett 
par tusend knektar tillhopa, så att Eders Kong. Maj* jag un- 
derdånigst wål kan forsåkra, att fotfolket uti Danmark, guarni- 
sonerne med inberåknade, kan beråknas till 26000 man, båraf 
måtte nu behållas till fåstningarnes besåttning till det aldra- 
ringaste 13000 man och till att bemanna Skeppsflottan 3000 
Soldater, det ofriga manskapet kan utforas uti campagnen. 
Det Danska Rytteriet hafwer sig båttre conserverat och år 
effective slarkt 8000 man och 1000 Dragoner, deraf de åtmin- 
stone måste låta blifva till landssens fdrswar 4000 Ryttare, så 
att altså ofrigt blifwer 5000 håstar med Dragonerne. Jag gor 
denna calculation ungefår, att Danmark skall till det hogsta 
kunna bruka till den foresatta expedition 15000 man, och skall 
åndock Rytteriet neppeligen kunna marschera utfor landet så 
starkt, med mindre Kongen will retirera allt cavallerie ifrån 
Mechlenburg; wårfningarne, som nu upråttas, will jag intet 
rakna, som Kongen patenter hafwer utgifwit på twå Regemen- 
ter till håst och ett Regemente Dragoner, hwiika skola wårfwas 
uti Tyskland. Medlen felas intet for Kongen att continuera 
uti detta året kriget, ty forutan de 300000 Rdl. Subsidier, som 
Holland nu uti April, Maji och Junii månader riktigt will be- 
tala, drager Hans Maj* hwar månad utaf den pålagde skatten 
uti Hollstein 100,000 Rdl., desslikes skall den Kopskatten, 
hwarom jag underdånigast tillforene formålt hafwer, belopa sig 
uti detta året till utofwer Tio tunnor guld, hwartill de andre 
ordinarie och extraordinarie contributioner komma, hwiika lan
det till stora summor måste utgifwa, så att aldrig någon Ko- 
nung i Danmark hafwer fordt krig med så stort forråd af pen- 
ningar som denna.

G. Lilliecrona, Landskrona, 27. Marts 1676. Ambas- 
sad. Terlon skref mig med honom *) till, att de twå 
sist ankomna paquetter ifrån Ambassad. de Fequier hade 
warit upbrutne af Hertigen af Ploen, for det, att samma 
paquetter hade warit adresserade till Riks Canzleren Griffen- 
feldt, och hade man till Hofwet alla brefwen igenomlåsit forr

*) Mons, de Crois.
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ån de såndes lill Terlons hand, och år H. Terlon mest der- 
dfwer bedrdfwad, att Mons. de Fequier utan Ziffror hafwer 
skrifwit något om Frankrikes dessein att bryta med Danmark, 
hwilket, såsom den Engelske Envoyen detsamma beråttar, 
skall mycket hafwa alarmerat dem der wid Hofwet, och be- 
fruktar Herr Terlon, att hårefter correspondencen med Mons. 
de Fequieres intet skall kunna underhållas, med mindre några 
åf hans bref måtte passera under de Engelska paqueterna, 
under Mons. de Fequieres couvert.

(Fortsættes).
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Udtog af 14 af Kong Christian IV’s hidtil nudgivne 

Skrivkalendere.
Meddelte af C. F. Bricka.

Som Nr. 874 blandt Folianterne i GI. kgl. Saml, findes et 
Manuskript, der i Katalogen betegnes som Villum Worms 
egenhændige Dagbog over Christian IV’s Regering. Det er et 
ret anseligt Foliobind, indrettet til to Kolonner paa Siden, men 
den meste Plads i det er — ubenyttet. Til hvert Aar af de 
70, Bogen omfatter, er der indrømmet nogle Blade (indtil 4), 
og paa disse har Forfatteren til forskjellig Tid indført korte 
Notitser, hentede fra trykte og utrykte, navngivne ug tfnavn- 
givne Kilder, et Kompilationsarbejde uden videre Værdi, naar 
undtages det, som her har foranlediget dets Fremdragelse. 
Del er en Snes trykte Skrifter, som nævnes, foruden enkelte 
Piecer (Relationer, Manifester o. desl.); blandt hine figurere f. 
Ex. Sleidani continuatio, Chytræus’ sachsiske, Meteretis neder
landske, Olearius’ holstenske og Strelows gullandske Krøniker, 
Jonæ Koldingensis descriptio Daniæ, de bekjendte kronologiske 
Arbejder af Helvader og Svaning og nogle faa Ligprædikener. 
Bøgerne ere benyttede, men for de flestes Vedkommende i paa
faldende ringe Omfang; næppe en eneste er blot nogenlunde 
fuldstændig excerperet. Af Manuskripter har Worm ikke heller 
brugt mange, og da de fleste af dem endnu ere til1) eller

*) Saaledes Kancelliets Protokoller, der vel ere den Kilde, hvoraf han næst 
Kongens egne Optegnelser har øst mest. Uddragene aagaa fornemme
lig Flaaden.
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endogsaa nu ere udgivne, vilde ogsaa denne Del af hans Ar
bejde være uden synderlig Betydning for os, hvis ikke den 
Omstændighed var, at han til sin Raadighed har haft en Række 
af Christian IV’s Dagbøger. Alle de 13, vi nu have i 
Originaler og Afskrifter, har han ikke kjendt eller i hvert Fald 
ikke benyttet (saaledes ikke den fra 1629), men han har, hvad 
der maa have ulige større Interesse for os, gjort Uddrag af 14 
andre, som vi nu savne. Desværre ere disse hans Uddrag kun 
kortfattede, ikkun medtagende enkelte Sider af Originalernes 
rige Indhold, nærmest hvad der angaar Kongens Rejser og 
Besøg af fremmede Fyrster og Gesandter o. des!., medens næ
sten alt, hvad der kan give et Billede af Kongens Personlig
hed og daglige Liv, saa vel som alle Oplysninger i almindelig 
kulturhistorisk Retning ere forbigaaede; men selv i denne 
tarvelige Skikkelse og selv i den Grad berøvede deres op
rindelige Præg, at Forfatteren — paa enkelte Undtagelser nær 
— indføres som fremmed Person under den staaende Beteg
nelse »Rans Majestæt«, selv trods disse Mangler have Uddra
gene dog formentlig Betydning nok til at fortjene at frem
drages af deres Skjul, hvor de have været saa godt gjemte, at 
det næsten synes, som om alle nyere danske Historikere — 
F. H. Jahn alene undtagen1) — have overset dem.

Worm har i Begyndelsen ved hver Notits, han uddrog af 
Christian IV’s Skrivkalendere, tilføjet et C4 og derved givet os 
et godt Vink om, hvad han har hentet fra dem. Men ikke at 
tale om, at man aldrig er sikker paa hans Nøjagtighed i at 
anbringe Mærket alle Steder, er han snart bleven kjed af over
hovedet at tilføje det noget Sted, og af de Aargange, som her 
meddeles, er det kun den første, hvor jeg har haft Mærket 
til Vejledning; i alle de andre findes det kun nogle faa Gange, 
sædvanlig for at betegne, at Originalens egne Ord ere bevarede. 
Foran alle de Notitser, som altsaa paa denne Maade ere mær
kede af Worm, er der i denne Udgave sat en Stjerne. — 
Det er dog ingenlunde vanskeligt der, hvor Navnecifret mang-

*) F. H. Jahn, Christian IV’s Krigshistorie II. (Kbh. 1822) S. 499, 502, 504. 
Af ældre har Gram ifølge sin Stilling baade kjendt og benyttet dem 
(i hans Bearbejdelse af den anden Halvdel af det Slangeske Værk); 
ogsaa Langebek har brugt Worms Haandskrift (se nedenfor, Tillæget 
under A. 1590).
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ler, at udfinde, hvad der er taget af Kongens Skrivkalendere, 
og jeg trøster mig til at mene, at jeg ikke har taget nogen fra 
anden Kilde hidrørende Notits med, uden hvor jeg har an
givet min Tvivl (ved Kursiv, hvorom slrax nedenfor), og jeg 
tror ikke heller, at jeg har forbigaaet nogen fra Christian IV’s 
Haand stammende. Sagen er nemlig den, at Ordenen i Ma
nuskriptet, naar man undersøger dette lidt nøjere, vil give En 
det rette Fingerpeg. Efter at Worm ved Begyndelsen af hvert 
Aar har opført en Del Uddrag af sine forskjellige Kilder hulter 
til bulter efter Tid og Lejlighed; indfører han i stræng krono
logisk Bækkefølge og øjensynlig paa én Gang Excerpterne af 
hver af Dagbøgerne, hvormed saa næsten gjennemgaaende Op
tegnelserne om Aarets egentlige Begivenheder ende, thi der
efter følge Udtog af Kongebreve, og endelig sluttes det hele 
med en kort Opregning af de vigtigste Forordninger. — Med 
Kursiv er det sat, som ifølge sin Plads eller af andre Grunde 
ikke uden Tvivl formodes at skrive sig fra Kongens Haand, og 
ligeledes et og andet, som sikkert intet har med hans Dag
bøger at gjøre, men som formentlig burde medtages som 
ydende nyt Bidrag til vor Kundskab i en eller anden Hen
seende. At skille disse to Arter af Optegnelser fra hinanden 
syntes mig overflødigt og tildels ugjørligt; men jeg burde 
maaske have medtaget noget mindre af det, som med størst 
Sandsynlighed maa antages ikke at vedkomme Kongens 
Skrivkalendere, skjønt det i og for sig fylder saa lidet, havde 
jeg ikke haft den Hensigt, samtidig med at disse meddeltes i 
de levnede Udtog, at uddrage af Haandskriftet, hvad der ellers 
kunde have nogen Interesse, og derved spare andre lidt 
Ulejlighed. Heri ligger ogsaa Grunden til Optagelsen af det 
medfølgende lille Tillæg, hvori jeg har meddelt fra samme 
Kilde nogle enkelte Notitser fra de Aar, hvorfra der ikke er 
leveret Udtog af Skrivkalenderne, og desuden et Par ogsaa fra 
disse Aar, naar de udtrykkelig angave sig at være fremmede 
for Hovedafdelingen. Jeg antager ikke, at der i Worms Manu
skript er stort tilbage, som fortjener Opmærksomhed.

Der har ingen Grund været til at bevare den Wormske 
Orthografi, og den er derfor ombyttet med en nyere. 
Denne Forandring har imidlertid for Navnenes Vedkommende 
medført en Vanskelighed, eftersom de ved at være gaaede
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gjennem flere Penne langt fra ere bievne lettere at gjenkjende, 
hvilket især gjælder om de mange tydske Stedsnavne, som fore
komme under Kongens Deltagelse i Trediveaarskrigen. Jeg 
har allevegne gjengivet ogsaa dem med nyere Retskrivning, 
for saa vidt jeg har kunnet finde dem, og kun hvor det ikke 
ér lykkedes mig, har jeg beholdt den Wormske Stavemaade, idet 
jeg saa tillige ved Anførselstegn har betegnet denne Afvi
gelse fra Reglen (og tillige flere Steder Navnets tvivlsomme 
Rigtighed). Hvor Forskjellen mellem Stavemaaden hos Worm 
og andre syntes mig for stor til at forbigaas med Tavshed, har 
jeg i en Note tilføjet den, som den findes hos ham.

Her ligger en Bemærkning nær, og det er den, at man 
ikke maa glemme, at Villum Worm just ikke udmærker sig 
ved stor Nøjagtighed1), og en vigtig Garanti for Uddragenes 
Paalidelighed savnes saaledes; men ligesom man nu vel maa 
vogte sig for at drive sin Forsigtighed for vidt og særlig i 
dette Tilfælde ikke lade den voxe til en Mistillid, der er ube
føjet, saaledes er der maaske nogen Grund til at antage, at 
Afvigelserne fra det rette i de her udgivne Partier næppe ere 
mange eller betydelige, naar man erindrer sig Beskaffenheden 
af Materialet til disse: Christian IV’s korte og klare Stil og 
hans tydelige Haandskrift, som vi kjende fra hans bevarede Dag
bøger, ere letté at gjengive og vanskelige at tage fejl af9). Men 
Fad nu hver dømme herom, hvad han vil. —

Da Molbech 1850 udgav sine Uddrag af Christian IV’s 
Skrivkalendere, ytrede han om de mange manglende Dagbøger, 
åt det var »et for Historien beklageligt og næsten uforklarligt

1) Jvfr. Konfr. Wegeners Fortale til Werlauff, Om Danebrog og Danebrogs- 
ordenen, S. xxiii f. Fejl i det her benyttede Wormske Manuskript lade 
sig let paavise, som f. Ex. lige i Begyndelsen under A. 1588: «26. Avg. 
protesterede Jakob Ulfeld offentlig udi Roskilde Domkirke og det 1 al 
Adelens Nærværelse, at han i mange Aar havde tjent Frederik 11 og 
var ilde bleven belønnet. Vid. Acta.« Acta vil her sige Sjællandske 
Tegneiser, og Datoen i en Regeringsskrivelse, som indeholder Svaret til 
Jak. Ulfeld, er uden videre overført som gjældende for dennes Optræden. 
Jvfr. Hist. Tidsskr. 4. R. IV. 238. Under A. 1598 hedder det, at Albert 
Skeel 4. Novbr. blev forordnet til Hovmester for Hertug Ulrik. Den 
nævnte Dag fik han imidlertid Kvittance for denne Stilling. V. Skeel, 
Optegnelser om Familien Skeel S. 135 f.

*) Forudsat, at Worm har haft Originalerné for sig.
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Savn, som maaske dog ikke udelukker alt Haab om, at en
kelte af de savnede Aargånge endnu kuhde komme for Dagen« *), 
og 1869 , da de tre sidste hidtil uudgivne af de 13 kjendte 
Kalendere meddeltes in extenso, udtaltes det samme Haab9). 
Nåar nu disse Brudstykker træde frem, mindende i hele deres 
afklædte Skikkelse kun altfor stærkt om Tabets Størrelse, då 
er det ikke, fordi Udgiveren har opgivet sit Haab: tidligt eller 
sent ville nok enkelte af Christian IV’s Skrivkalendere dukke 
frem; men om det netop bliver dem, af hvilke her leveres Ud
tog, turde være tvivlsomt3), og kun lidet sandsynligt er det i 
hvert Fald, at alle 14 Aargange skulde gjenfindes. Skulde det 
ske, er nærværende Udgave gjort overflødig. Mén ligesom man, 
saa længe den kostbare Ladning hviler paa Havets Bund, tager 
til Takke med de enkelte Gjenstandé, som føres ind paa Ky
sten, uvis, om hin Skat nogensinde vil hæves op over Bøl
gerne, saaledes bør man vel ogsaa her med Resignation mod
tage disse Rester af fordums Herlighed og ikke ubillig overføre 
Sorgen over Tabet paa de frelste Fragmenter.

1609.

24. Jan. *Drog Hans Majestæt med alt Hoffet fra Skan
derborg til Horsens til Herredage.

27. Jan. *Blev Albret Skeel til Jungetgaard halshuggen 
paa Torvet i Horsens4).

*) Særtrykket S. 4. (Findes ikke i N. hist. Tidsskr. 4. Bd.)
*) Danske Samlinger V. 49.
3) Det kan bemærkes, at Holberg citerer Aargangen 1632, som Worm ikke 

har brugt (se hans Danm. Hist. 2. Ed. III. 578).
4) Datoen for Alb. Skeels Henrettelse, hvorom baade Kongen, Eske Brock

(Danske Saml. 2. R. II. 279) og de gamle Optegnelser, der ere anførte 
i Hofman’s Danske Adelsmænd I. 39 og i Øst’s Archiv f. Psychologie, 
Hist. osv. I. 195, ere enige, er altsaa 27.Jan. og ikke den foregaaende 
Dag, som Kall-Rasmussen har rettet det til i Vedel Simonsen, Eske 
Brock II. 79; han er bleven vildledet af Peder Hegelund, i hvis Alma
nak der under 26. Jan. 1609 læses: »Paa Freddagen bleff Albret Skeel 
hålshuggen oc Friherren henførd«. Men d. 26. Jan. var 1609 en Tors
dag, hvoraf ses, at Hegelund har skrevet rigtigt, men henført Opteg
nelsen ved en Streg til den urette Dag. Slange (S. 252) har den rette 
Dato. **

24
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*Samme Dag blev H« Sivert Rindschat sendt til Dragsholm, 
sammesteds at holdes udi et evigt Fængsel.

30. Jan. *Blev Christoffer Rosenkrands til HejbMe ført 
fangen til Skanderborg1).

7. Marts. *Kom H. Maj.s Søster Hertuginden af Holsten 
til H. M. til Haderslev.

18. Marts. *Blev Prins Frederik født paa Haderslevhus. 
— *Blev døbt 21. Maj.

8. Maj. *Mønstrede H. Maj. den jydske Adel uden for Vi
borg og delte den udi 3 Faner.

13. Maj. *Kom H. Maj.s Fru Moder til H. M. udi Haders
lev. — Drog bort d. 26.

20. Maj. *Kom Hertugen af Gottorp og H. M.s Søster, 
Hertugen af Brunsvigs Gesandter og Hertug Hans af Sønder
borg til H. M. til Haderslev. — Droge bort d. 24.

29. Maj. *Blev den fynske Adel mønstret uden for Odense, 
og fik de samme Dag baade Fane og Befehlhebber.

21. Juni. *Blev Jakob (Jlfeld Rigens Kansler.
1. Juli. *Blev H. M. hel syg paa Kjøbenhavn.
29. Okt. *Kom til Kjøbenhavn en Gesandt fra Kurfyrsten 

af Brandenborg. — *Havde Avdiens 3. Nov. — *Fik Afsked
7. Nov.

13. Nov. Tik D. Jonas Charisius sin Affærding og drog 
til gesandtsvis.

Worms Tilføjelse: »Denne Chrff. Rosenkrands blev for Herredage taget 
hans Guldkjæde af Halsen og hans Kaarde fra Siden og ledet baglænds 
fra Retten og saa ført til Skanderborg, siden til Kjøbenhavn, hvor han 
blev d. 23. Maj balshuggen, fordi han krævede efter en falsk Haand- 
skrift 5000 Rdl. En ved Navn Anders Pedersen, som havde skrevet 
den falske Haandskrift, blev og halshuggen, 9. Maj.« Ligesom Worm 
fejler ved at kalde hans Gaard Højbølle (for Høgsbro), saaledes er der 
ogsaa Fejl i Tilføjelsen. Scenen i Retssalen og Henrettelsen forefaldt 
først A. 1610. Dommen er af 17. Marts, og to Dage efter Domfældelsen 
halshuggedes Rosenkrands ifølge Slange (S. 267), medens paalideligere 
Efterretninger henføre dette sidste til 23. Marts (Danske Saml. III. 347 
og P. Hegelunds Almanakker, der ikke, som Holberg, Danm. Hist. 2. Ed. 
II. 607, siger, have 25. Marts) eller 24. Marts (Dsk. Mag. 4. R. IV. 32), 
hvorimod Worms Dato 23. Maj (der ogsaa findes hos Hofman, Danske 
Adelsmænd 11. 92) aabenbart er urigtig. Ogsaa Optegnelsen i Øst’s 
Archiv f. Psychol. I. 196 er fejlagtig. Derimod er det rigtigt, at Herreds - 
skriveren Anders Pedersen halshuggedes 9. Maj 1609 (Hegelund).
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1622.

9. Jan. Havde den By Bremens Gesandter Avdiens til Kjø- 
benhavn.

30. Jan. Var Julius von »Wytersen«1) gesandtsvis fra Her
tugen af Brunsvig hos H. M. til Kjøbenhavn.

23. Febr. Bleve 3 Sole sete over Kjøbenhavn fra Klokken 
8 til 10 om Middagen.

I. Marts. Havde muskovitiske Gesandter Avdiens hos H. M.
5. Marts. Kom Camerarius gesandtsvis fra Kurfyrsten af 

Heidelberg. — Fik Avdiens d. 7.
II. Marts. Laante H. M. det ostindiske Kompagni 3000 Rdl.
Kom tvende Skibe hjem igjen fra den Insel Ceilon udi Ost

indien, nemlig Elefanten 30. Marts og David 29. April, hvor- 
paa var Niels Bosenkrands. Kjøbenhavn*) d. 27.

21. Apr. Løb det ostindiske Kompagnis Skib Vandhunden 
fra Kjøbenhavn til Ostindien.

26. [el. 25.] Apr. Kom Gabriel Oxenstjeme gesandtsvis 
fra Sverrig. — Havde Avdiens d. 27.

26. [el. 25.] Apr. [?J Ankom muskovitiske Gesandter til Fre
deriksborg.

8. Maj. Havde Hertugens af Lyneborg [Gesandt] Julius von 
Bulow Avdiens hos H. M. paa ibstrup.

18. Juli. Sejlede H. M. med Prinsen fra Kronborg til 
Bergen i Norge. Flaaden bestod af Patientia, St. Anna, Rid
deren8), Justitia, Raphael. — Ankom 24. Juli4) til Bergenhus.

26. Juli. Begyndte Herredagene til Bergen.

*) Er vel Julius Adolf v. Witersheim.
2) Ogsaa Navnet paa et Skib, som kom fra Indien. Optegnelsen om dette 

Skibs Hjemkomst er senere tilføjet, men maaske er Maanedens Navn 
glemt, da det er mindre sandsynligt, at der er underforstaaet April. 
Ifølge A. Olearius, Kurtzer Beg ri ft’ einer Holsteinischen Chronic S. 188, 
naaede det tredje Skib hjem i Slutningen af Avgust. Samme Angivelse 
i Helvader, Sylva chronolog. circuli Baltici p. 315.

*) Læs: Rytteren (den sorte . Iblandt Skibene var endnu Nældebladet, 
s. Brasch, Vemmetofte I. 129; Nicolaysen, Norske MagaBin II. 187.

*) Kongens Ankomst til Bergen henføres af Rørdam (And. Arrebos Levnet 
og Skrifter I. 141) til 25. Juli, men denne Angivelse, der er hentet fra 
Eske Brocks Dagbog, er maaske mindre nøjagtig anvendt paa Kongen, 
da Eske Brock mulig kun anfører, paa hvilken Dag han selv og de, 

24*
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28. Juli. Vare Garperne hos H. M. Forærede hannem et 
stort Kredens, hvorudi laa 30 Rosenobler, 4 Amer Rinskvin, 
P/s Ame Rødvin, 4 Læster og 1 Fad 01. Prinsen forærede 
de Halvparten saa meget.

2. Avg. Gik H. M. til Sejls fra Bergen1). — Kom udi 
Sundet d. 5.

30. Avg. Kom en Gesandt fra Hertugerne af Lyneborg.
17. Sept. Forstrakte H. M. det ostindiske Kompagni 

2000 Rdl.
8. Okt. Sejlede Skibet Christianshavn til Ostindien.
19. Okt. Fik H. M. Bud, at hans Farbroder var død, Her-* 

ttig Hans.
11. Nov. Begyndtes Landgerichten udi Holsten.
19. Nov. Kom den regerende Herre af Holsten til Ha

derslev.
19. Dec. Vare nogle af Raadet til Kolding.
28. Dec. Kom Christoffer Hans von Biilow gesandtsvis 

fra Biskoppen af Bremen.
31. Dec. Var Raadet samlet i Horsens.
[Uden Dagsangivelse.] Lod H. M. forsøge at lægge Kyl

linger ud udi Bagovne paa Frederiksborg foruden Høns.

1624.

3. Jan. Kom en Gesandt fra Hertug Alexander og Hertug 
Adolf2) af Sønderborg. — Havde Avdiens d. 6.

20. Febr. Udi Havnen for Kjobenhavn bleve sjunkede ad
skillige store Skibe og tvende Bolværker der paa bygte. Iblandt 
de Skibe, som bleve spinkede, var der tvende, som gjorde den 
første Rejse til Ostindien.

12. Marts. Var Raadet forsamlet udi Kjøbenhavn.
31. Marts. *Annammet af Nicolas Schwabe 140 Rdl. in 

Specie, som han gjorde af det norske Sølv, Deo soli gloria,

der vare paa samme Skib, kom til Bergen. Af Nicolaysen, Nsk. Mag. 
li. 180 synes netop at fremgaa, at Kongen er kommen tidligere end de 
andre, skjønt Tidsangivelsen der næppe er ganske rigtig. Slange ende* 
lig har, aabenbårt urigtig, 26. Juli (S. 478).
Samme Dag har Eske Brock, hvorimod Nsk. Mag. II. 187 har 1. Avg. 

*) Vistnok Johan Adolf.
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hvilket jeg forærede mine Børn altsammen, saa at enhver Ok 
noget deraf.

24. Apr. Gik H. M. til Skibs ved Kronborg. — Kom til 
Bragnæs d. 26. — Var paa Bjergværket og lod maale Sølv
gruben d. 29, hvilken befandtes at være 71/« Alen Vv Kvart 
dyb, 171/« Alen 1 Kvart lang. — Drog derfra d. 30. Kopi 
til Aggershus I.1) Maj. — Drog .fra Aggershus d. 4.2) — Satte 
udi Land ved Dronningens Mølle3) d. 7. Kom samme Aften 
sildig til Kronborg.

16. Maj. Havde Hertug Adolf4) Frederik af Meklenborg, 
Hertug Alexanders og Hertug Frederiks af Sønderborg Gesand
ter Avdiens hos H. M.

17. Maj.; - Drog Prinsen paa Vejen til Lånte Meklenborg 
til Hertug Ulriks Begravelse. ,— Kom igjen d. 30.

20. Maj. Stod der et Møde imellem Danmark og Sverrig5), 
hvortil bleve Kommissarier forordnede: Kansler Christian Friis, 
Eske Brock, Christian Holck og Jakob Clfeld, Rigens Kansler. 
— Kom derfra 2. Juli.

27. Maj. Kom det Skib Christianshavn vel beladet fra Ost
indien.

5. Juni. Kom Hertug Frederik af Sønderborg til Frede
riksborg.

8. Juni. Laante H. M. det ostindiske Kompagni 5000 R(J).
10, Juni. Kom H. M.s Søstre Hertuginden af Brunsvig 

og Hertuginden af Holsten til Frederiksborg til H. M. ,— Droge 
bort d. 24.

18. Juni. Ankom Hertug Frans Karl af Nedersacbsen til 
H. M. til Kjøbenhavn.

21. Juni. Begyndtes Herredagene6).

Tallet er utydelig skrevet.
*) Slange S. 510, har 1. Maj. .
3) I Esbønderup Sogn.
4) Afskriften har: Adam.
5) 1 Afskriften staar: Norge.
6) Naar Rigsraadet 1625 udtalte, at »der i det næst forgangne Aar ingen 

Herredage ere holdte« (Molbech, Christian IV’s Breve I. 210, jvfr. Mol- 
bech, Dansk Glossarium I. 406), er det altsaa urigtigt, hvis Udtrykket 
• næst forgangne Aar« opfattes som gjældende A. 1624; da man imid
lertid paa ingen Maade tør tiltro Rigsraadet en saadan Fejltagelse, maa 
hint Udtryk angaa selve Aaret 1625, hvilket vistnok lader sig gjøre,
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2. Juli. Kom Greven af Oldenborg gesandtsvis fra Kej
seren. — Havde Avdiens d. 4. — Var paa Frederiksborg d. 
10. — Drog bort d. 14. Fik til Foræring et Smykke paa 750 
Rdl. in Specie.

17. Juli. Kom Robert Anstruther gesandtsvis fra Kongen 
udi England.

2. Avg. Blev Frederik Giinther sendt til Halberstadt.
14. Avg. Ankom til Frederiksborg en Brandenborgs Ge

sandt, Christian von Bellin, og den svenske Agent med Breve 
fra Sverrig.

2. Sept. *Sejlede H. M. fra Kjøbenhavn til Gulland1). —- 
*Kom til Lands d. 6 i Sandvig. Drog saa til Visby. — *Sad 
Retten paa Visby Slot d. 8. — *Drog til Slite d. 10. — 
*Sejlede ud af Slite Havn d. 11. — *Kom til Hammershus 
paa Bornholm d. 13. — *Mønstrede Folket paa Bornholm d.
14. og gik samme Aften ti! Skibs. — *Kom til Kjøbenhavn 
d. 15.

17. Sept. Gik H. M. til Sejls fra Kronborg. — Kom til 
Bragnæs d. 20. — Var paa Kongsberg d. 21. og besaa alle 
Sølvgruberne. — Drog derfra d. 23. — Kom til Aggershus 
d. 24.

27. Sept. Var H. M. geskæftig med at stikke den nye 
Kjøbsted af uden for Aggershus.

28. Sept. Fuldendte H. M. Fundationen paa Byen, og 
blev den kaldet Christiania. — Saa H. M. smelte og afdrive 
Sølvet paa Værket, og fik H. M. et Skippund 672 Lispund og 
3 Skaalpund Blysølv af »Drief-Herten«2), hvilket blev raffineret
6. Okt., og blev der fint Sølv 741 Mark lødig.

7. Okt. Drog H. M. til Ellingegaard til H. Jens Bjelke, 
den norske Kansler. — Drog derfra d. 9. — Sejlede H. M. 
fra Koster til Bahus d. 13., hvor H. M. mønstrede Folket og 
besaa Fæstningen. — Drog saa til Varberg, Halmstad. — Kom 
til Kjøbenhavn d. 19.

naar det huskes, at Ordene ere faldne i de sidste Dage af Aaret. Lige 
saa sikkert det er, at der 1624 holdtes Herredage, lige saa vist er det, 
at der 1625 ingen holdtes.

*) Slange S. 510 har andre Datoer for denne og den umiddelbart paa
følgende norske Rejse.

*) o: Treibeherd.
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Bleve Anders Bilde og Tage Thott skikkede til Bahus at 
erfare om nogen Irring imellem Danmark og Sverrig1).

9. Nov. Ankom H. M. til Haderslev og fandt for sig hal- 
berstadtske Gesandter, som havde Avdiens d. 10* — Droge 
bort d. 13.

14. Nov. Ankom til Haderslev Gesandter fra Hertug Alex
ander af Holsten.

27. Dec. Kom Kongen af Frankrigs Gesandter2) til Fre
deriksborg. — Havde Avdiens d. 30.

1626.

8. Jan. Ankom Gesandter fra Landgreven af Hessen.
10. Jan. Kom Greven af Schaumburgs Drost gesandtsvis, 

Münchhausen.
15. Jan. Kom Hertug Frederik Ulrik af Brunsvig til Ro

tenburg.
4. Febr. Kom Hertug Frederik [Ulrik] af Brunsvig til Ro

tenburg igjen.
7. Febr. Kom Gesandter fra begge Hertugerne af Meklen- 

borg.
8. Febr. Kom Bispen af Bremen til Rotenburg.
9. Febr. Drog Prinsen til Nienburg.
13. Febr. Drog H. M. fra Rotenburg til Bergen.
14. Febr. Drog H. M. fra Bergen til Beedenbostel.
15. Febr. Drog H. M. fra Beedenbostel til Meinersen.
16. Febr. Drog H. M. fra Meinersen til Wolfenbüttel.
18. Febr. Var H. M. til Brunsvig hos sin Søster, hvorhen 

kom Kur-Sachsens og Kur-Brandenborgs Gesandter.
26. Febr. Droge Klavs Daa og Sivert Powisk til Brunsvig, 

sammesteds at gjøre en Ende paa Traktationen.
13. Marts. Blev Frederik Urne sendt til Nederlandene 

med de Breve, som hørte til Konføderationen. Drog Hertug 
Christian3) fra Wolfenbültei paa et Anslag.

*) Dato mangler.
’) □: Gesandt
’) Hertug af Brunsvig. Notitsen staar efter den følgende.
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14. Marts. Marscherede Folket af Wolfenbüttel, som skulde 
med Hertug Christian. Blev Greven af Schlick fangen1).

2. Apr. Var den unge Fyrste af Anhalt, Hertug (Christian, 
til Wolfenbüttel hos H. M. Kom Fahrensbach2) fangen til Wol- 
fenbüttei.

8. Apr. Begyndt es Herredage, til Kolding. — Endt es 22. 
Juli3).

12. Apr. V#r H. M. udi Haven til Wolfenbüttel og havde 
Gjæster paa sin Fødselsdag.

30. Apr. Kom Fyrst Ludvig af Anhalt til Wolfenbüttel. 
Item Hertug Johan Ernst4).

8. Maj. Drog Sivert Powisk til Sachsen og Brandenborg.
17. Maj. Kom H. M. til »Kaalbe«.
18. Maj. Kom H. M. til Wolfenbüttel.
6. Juni. Kaldede Gud i Himlen Hertug Christian mellem 

5 og 6 om Morgenen.
13. Juni. *Falder Sproget mig tungt.
22. Juni. Kom Tidinger, at Wiedenbrück5) var over.
3. Juli. Var H. M. til Riddagshausen.
5. Juli. Var D. Müller hos mig med Kejserens Brev til 

Landskabet.
13. Juli. Fik jeg Steuerwald ind.
15. Juli. Var fi. M. i Brunsvig. *Kom En ved Navn Her- 

mannus Beckmann fra Bethlen Gabor med gode Tidinger. Gud 
give, det var ikkun Sanden6).

18. Juli. Drog H. M. fra Wolfenbüttel til Schöningen.

*) Den bekjendte Grev Heinrich v. Schlick kan det ikke være, da han i 
April s. A. deltog i Træfningen ved Dessauer Broen. Skulde Efterret
ningen bero paa en Misforstaaelse?
Han henrettedes i Maj 1633 for forræderisk Forbindelse med de Svenske. 
F. W. Barthold, Gesch. d. grossen deutschen Krieges 1. 70; F. Förster, 
Wallensteins ProCess vor d. Schranken d. Weltgerichts u. d. K. K. Fi
scus zu Prag S. 97. Jvfr. B. Dudik, Waldstein 1630-1632 S. 484; 
Moibech, Christ. IV’s Breve I. 235.

•) Jvfr. Nyt hist. Tidsskr. IV. 150 f.
4) Hertug af Sachsen-Weimar.
5) Navnet er utydelig skrevet, men maa vistnok læses saaledes (jvfr. Slange 

S. 569), thi naar denne Fæstnings Indtagelse ved deTilly’ske Tropper i 
adskillige ældre og nyere Skrifter henlægges til det tidlige Foraar, maa 
dette sikkert bero paa en Fejltagelse.

e) Jvlr. J. Grossmann, Deq Grafen Ernst von Mansfeld letzte Pläne u. Thaten, 
Breslau 1870, S. 78.



19. Juli. Drog H. M. til Hotensleben og fik det ind; si
den for Sommerschenburg og fik det og ind. Døde Chr. 4.s 
Søster Hertuginden af Brunsvig.

20. Juli. Drog H. M. fra Sommerschenburg til Schftnin- 
gen, derfra til Barnsdorf.

21. Juli. Drog H. M. til Wolfenbtittel; imod Aften til 
Schladen og tog det ind.

26. Juli. Drog H. M. til Liebenburg og beskød det og 
laa om Natten paa Schladen.

27. Juli. Begyndte H. M. at beskyde det igjen; fik det 
ind samme Dag ved 2 Slet.

28. Juli. Belejrede H. M. Wiedelah og plantede Stykker. 
Saa jeg saa stor en Ring om Solen, som jeg aldrig saa før.

29. Juli. Gav Kaptajnen, som laa paa Wiedelah, Slottet op. 
Samme Dag drog H. M. til Wolfenbtittel.

31. Juli. Drog H. M. fra Wolfenbtittel til Schladen; var 
samme Dag til Hornburg1).

2. Avg. Fik H. M. Tidinger, at hans Folk havde taget 
»Yslessiigen« fra Fjenden.

4. Avg. Marscherede H. M. med Armeen fra Schladen 
og »Kramperidts« uden for Lutter. Og var samme Nat saadan 
et Lyned, som jeg aldrig saa.

5. Avg. Om Morgenen tidlig lod H. M. fordre Lutter op, 
som Fjenden og opgav og drog ud med Sak og Pak. Samme 
Dag begav H. M. sig til Seesen3) og tog sit Kvartér der.

6. Avg. Drog H. M. fra Seesen3) for Nordheim, undsatte 
det og logerede samme Nat i Nordheim, og maatte Tilly med 
hans ganske Armé drage derfra om Natten.

9. Avg. Kom Gesandter af Stift Bremen.
10. Avg. Marscherede H. M. med alt Folket fra Nordheim 

til en Landsby kaldet Wulften; d. 11. til Ebergotzen; d. 12. 
til Bodensee; d. 13. til »Boensen«8); d. 14. til Duderstadt4); 
d. 16. til et Bjerg for Seesen og logerede sammesteds. *Samme 
Nat saa vi en lang Streg paa Himlen fra det øverste og oVér

1) Saaledes maa Afskriftens Homborg rettes.
2) Worm har læst Schum (Skum), hvilket maa være en Fejl.
s) Maaske Bodenstein.
4) Worm: Dorsted.

* 
Danske Samlinger. 2den Række. III.
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Halvparten tykkere i den øverste end i den nederste Ende og 
noget kroget og aaben i Enden.

17. Avg. Sloges vi med Fjenden og mistede Slaget 
Samme Dag drog jeg til Wolfenbüttel.

20. Avg. Drog H. M. med Rytteriet fra Wolfenbüttel til 
Meinersen.

21. Avg. Marscherede H. M. til »Eissens«; d. 22. til 
Isenhagen; d. 24. Uelzen forbi; d. 25. om Natten igjennem 
Lüchow, i den Skanse ved Schnakenburg.

26. Avg. Satte Folket over Elben.
30. Avg. Drog H. M. fra den Skanse ved Elben imod 

Schnakenburg til en Ladegaard, hedder »Forgium«.
31. Avg. Drog H. M. til Stipelse.
8. Sept. Drog H. M. fra Stipelitz til Lauenburg.
16. Sept. Blev gjort en Skibsbro over Elben ved Lauen- 

burg.
22. Sept. Drog H. M. fra Lauenburg til Reinbeck.
23. Sept. Drog H. M. fra Reinbeck til Blankenese.
24. Sept. Drog H. M. fra Blankenese til Buxtehude.
26. Sept. Drog H. M. fra Buxtehude til Stade.
2. Okt. Var H. M. paa Raadhuset udi Stade og trakte

rede om Garnison at tage ind.
26. Okt. Kom Prinsen til Stade.
2. Nov. Drog H. M. fra Stade til det Kloster Zeven1) og 

havde et Parti Fodfolk med.
3. Nov. Drog H. M. fra Zeven J) til Ottersberg.
4. Nov. Drog H. M. fra Ottersberg til Ottersen; d. 5. til 

Rethem, siden derfra uden for Verden og kastede om Natten 
Broen af, som gaar over Aller; d. 6. fra samme Bro til Hoya 
og lod samme Nat approchere.

8. Nov. Fik H. M. et Skud i Armen for Hoya og Prins 
Christian 2 Skud.

11. Nov. Gav Hoya sig, og drog H. M. samme Aften til 
Rethem.

12. Nov. Drog H. M. fra Rethem til Ottersberg^ og be
gav Folket sig i deres Kvarter.

13. Nov. Drog H. M. fra Ottersberg til Stade; d. 24. til 
Steinburg; d. 25. til Rendsborg.

*) Saaledes har jeg rettet Worms Zerhut (og Zelhun).
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29. Nov. Var den holstenske Adel til Rendsborg og blev 
mønstret.

1. Dec. Drog H. M. fra Rendsborg til Steinburg; d. 4. 
til Haseldorf; d. 5. til Stade.

5. Dec. Fik H. M. Brev fra Christian Thommesen, at han 
sad fangen til Lingen.

9. Dec. Var Kongen af Sverrigs Gesandt hos H. M., 
Christoffer Ludvig Rasch.

19. Dec. Blev Hertug Frans Karl taget an for en Oberst 
over et Regiment til Fods og til Hest.

27. Dec. Drog H. M. fra Stade til Steinburg; d. 28. til 
Rendsborg; d. 29. til Oldemorstoft; d. 30* til Haderslev.

1627.

3. Jan. Drog H. M. fra Haderslev til Nyborg; d. 4. til 
Vordingborg; d. 5. til Nykjøbing1); d. 7. til Vordingborg; d. 
8. til Antvorskov; d. 9. til Korsør; d. 10. fra Korsør til Ny
borg og gik et stort Stykke paa Isen; d. 11. til Haderslev; d.
15. til Oldemorstoft, til Rendsborg.

18. Jan. Fik jeg fat paa Anne Lykkes Troldkvinde, som 
kaldes Lamme Hejne.

25. Jan. Drog H. M. fra Rendsborg til Bollerslev; d. 26. 
til Middelfart; d. 27. til Dalum.

28. Jan. Gjorde Hans Lindenov, Just Høg og Fräns Rantzau 
deres Ed at være Rigens Raad2).

29. Jan. Vare Stænderne forsamlede i Odense.
5. Febr. Drog H. M. fra Odense til Nyborg; d. 6. til 

Kjøbenhavn.
10. Febr. Drog H. M. fra Kjøbenhavn; d. 13. til Korsør; 

d. 14. [til] Odense.
19. Febr. Gjorde Frans Rantzau sin Ed for Statholder8).

l) Jvfr. Nye Dsk. Mag. VI. 333.
*) Jvfr. Vedel Simonsen, Jørgen Brahe S. 42.
a) Med Urette henfører Molbech, Christ. IV’s Breve 1. 386, denne Ud

nævnelse til 1629. Slange (S. 692) burde ikke have forledt ham her
til, da han seJv havde meddelt Aktstykker, som godtgjorde Slanges Fejl 
(Chr. IV’s Breve I. 253, 266, 275, 313). Slange har desuden det rig
tige S. 615 (jvfr. S. 612).
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Samme Dag drog H. M. fra Dalum til Haderslev; d. 20. til 
Gottorp; d. 23. til Gluckstadt; d. 25. til Vands til Stade.

10. Marts. Drog H. M. fra Stade til Gluckstadt; d. 11. 
til »Horumsted« *); d. 12. til Kiel; d. 15. til Segeberg; d. 16. 
til Kiel.

13. Marts. Gjorde Wolf von Buchwald og Kaj von Ahle- 
feldt og Kansler Eltz deres Ed.

23. Marts. Fik Landdagen Ende til Rendsborg.
1. Apr. Delte Administratoren2) en Orden ud iblandt en 

Del af Officererne.
9. Apr. Blev en Skanse begyndt paa hin Side af Weseren.
14. Apr. Drog Hertug Ulrik til Stade paa Vejen til 

Frankrig3).
16. Apr. Forlod Fjenden Thedinghausen.
20. Apr. Blev begyndt en Skanse ved Toldboden til Dreye 

udi det Amt Syke.
24. Apr. Faldt Fjenden Skansen ved Dreye an og rettede 

intet ud, men tabte temmelig. Folk.
27. Apr. Drog H. M. fra Waterbaden til Skansen, som 

Toldboden til Dreye ligger udi, og side# igjennem Katte- 
taarnet, og siden til en Skanse tvært over for »Stindummen« 
til Wartetaarnet og saa langs ad Weseren til Vegesack og lo
gerede samme Nat til Osterholz. Derfra til Stade.

4. Maj. Drog H. M. fra Stade til Gluckstadt.
9. Maj. Var H. M. til Tremsbuttel og ordinerede .en 

Skanse.
11. Maj. Drog H. M. fra Oldeslohe til Trittau; d. 12. til 

Lauenburg.

*) Et Sted af dette Navn kjender jeg ikke. Det skulde vel ikke være en 
Fejllæsning for Henstedt (i Kellinghusen Sogn)?

*) Markgrev Christian Vilhelm af Brandenborg.
8) Senere Tilføjelse af Worm: 23. Apr. begav Hertug Ulrik sig paa sin 

Udenlandsrejse. Kilden angives ikke af Worm, der, dengang han ned-* 
skrev dette, synes at have overset, at samme Begivenhed omtales af 
Kongen, men under en anden Dato. Det kan bemærkes, at Worm un
der Aaret 1628 har: 12. Apr. kom Hertug Ulrik til Sundet fra sin Uden
landsrejse, og under A. 1629 : 4. Maj begav Hertug Frederik sig paa 
sin Udenlandsrejse, medens Kongen henfører dette til 9. Maj (s. Danske 
Saml. V. 63). Jvfr. endvidere 1630, 21. Juli. Disse fire Tilføjelser ere 
øjensynlig gjorte paa én Gang.
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16. Maj. Drog H. M. med Armeen fra Lauenburg [til] 
Boitzenburg1).

19. Maj. Drog H. M. over Elben og belejrede Bleckede.
21. Maj. Beviste Gud mig en storNaade, idet at det Lod, 

som slog mig udi Munden, gjorde ingen Skade.
26. Maj. Drog jeg fra Bleckede og retirerede mig udi eb 

Skanse tvært over fra Boitzenburg.
10. Juni. Blev Christian Ulrik sendt til Fru Moder med 

det engelske Halsbaand.
21. Juni. Drog H. M. fra Boitzenburg til Zollenspieker 

og begyndte tvært over fra paa dét Lyneborgerland at slaa 
underskedlige Skanser, saa og brændte omkring Wmséti.

22. Juni. Om Natten faldt H. M: Byen til Winsen an og 
stak den i Brand.

23. Juni. Var H. 'M. paa Stilhorn og saa, hvorledes man 
Fjenden kan skære Passen af.

8. Juli. Var H. M. ude og havde et Anslag paa Fjenden, 
mens forrettede ikkun lidet.

11. Juli. Kom Tilly for Liidershausen.
25. Juli. Stod en Landdag til Rendsborg.
18. Avg. Blev til Kolding i Himlen set nogle Jærtegn ved 

Solen, imod at Solen vilde gaa neder.
23. Avg. Om Morgenen ved 4 Slet saa de ved Krempe 

falde fra Maanen som en Fjerbold. <
8. Sept. LeVefede jeg Obérst Ørsfelet deV'éngeléke Bæger 

og et af min Gemal SallgS Halsbaand til at 'Étøétte Rytterne i 
Pant.

13. Sept. Drog H. M. til Vands fra GlQckstadt og var i 
Søen om Natten; d. 14. kom i Land i Ditmarsken, hvor Folket 
var hel ubeskeden; derfra til Tønningen, saa til Husnm.

5. Nøv. Bleve holdne Herredage i Slagelse2).
14. Nov. Havde svenske Gesandter Avdiens hos H. M. 

paa Antvorskov.
16. Nov. Blev Anne Lykke given løs.
3. Dec. Drog H. M. fra Antvorskov til Dalum. — DeTfri 

kom til Nakskov d. 10.

) Worm har: Boudigenborg.
‘) Jvfr. Nyt hist. Tidsskr. IV. 151 f.
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11. Dec. ’ Besaa H. M. Pladsen, der som Engelborg haver 
lejen [o: ligget], saa og besaa Byen sammesteds.

15. Dec. Ankom til Kjøbenhavn en statisk Gesandt.
17. Dec. Bleve holdne Herredage i Kjøbenhavn.
22. Dec. Drog H. M. fra Kjøbenhavn til Frederiksborg. 

Paa Vejen løb Hestene og løb en Slagbom op, som var 
nys sat.

1630.

1. Febr. Forærede H. M. Administratoren paa Frederiks
borg 100 Guldgylden og 100 Rosenobler.

1. Apr. Drog H. M. til Holsten.
26. Apr. Betalte H. M. Hertug Bernhard af Sachsen for 

hans Tjeneste, han havde gjort, 3500 Dir.
28. Apr. Sejlede den Hamborger Flaade med ringe For

del Gluckstadt forbi og satte paa Elben der, som H. M.s Skibe 
plejede at ligge.

6*. Juni. Var en forf ærdelig Storm.
8. Juli. Ankom lybske og bremiske Gesandter.
18. Juli. Kom H. M. til Kjøbenhavn igjen.
21. Juli. Kom Hertug Frederik hjem igjen fra sin Uden- 

landsrejse1).
6. Avg. Sejlede H. M. ud med Flaaden9).
7. Avg. Gik under Kulien begge Master itu paa Sophia, 

saa at H. M. maatte løbe ind i Sundet igjen.
10. Avg. Gik H. M. til Skibs udi Sundet paa Hummeren.
15. Avg. Kom H. M. i Flækkerøen og fandt den anden 

Flaade der.
18. Avg. Sejlede H. M. ud af Flækkerøen med Flaaden.
28. Avg. Kom H. M. med Flaaden for Munden af Elben.
31. Avg. Imod Aften kom hastig et hart Vejr paa os, 

saa at vi udi en Hast maatte sætte tvært fra det nye Værk. 
Om Natten drev Nældebladet paa Spes, at vi maatte slippe 
Tovet.

*) Jvfr. Anmærkningen til 14. Apr. 1627.
*) Jvfr. Molbech, Christ. IV’a Breve I. 425. Slange (S. 709) har aamme 

Dato aom ovenfor.
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I. Sept. Den Tid H. M. vilde vinde op [og] gaa ud ad 
Søen, da fattede Ankeret det Tov, som de havde sluppet om 
Natten tilforn, saa at de fik baade Anker og Tov.

4. Sept. Vare vi i Tag med de Hamborger.
5. Sept. Var jeg i Tag med de Hamborger og drev Flaa- 

den for os indtil imod »Krickshafvena *) tvært over for Bruns- 
buttel.

6. Sept. Fægtede vi med de Hamborger, saa længe som 
Floden varede, og stod der en stærk Skjærmydsel samme 
Dag.

7. Sept. Jagede Hr M. den Hamborger Flaade bag ved 
Krautsand og satte saa ved Bilenberg2).

8. Sept. Kom H. M. til Gluckstadt.
24. Sept. Havde Foppius von Aitzema Avdiens. — D. 26. 

forærede H. M. hannem en Ring paa 65 Dir.
29. Okt. Kom D. Salvius gesandtsvis fra Sverrig.
3. Nov. Landdag til Kiel.

1633.
5. Jan. Kom en polnisk Gesandt til H. M. til Frederiks

borg.
5. Marts. Vare Rigens Raad forsamlede i Kjøbenhavn.
II. Apr.a) Holdt H. M. sin Fødselsdag paa Kjøbenhavn.
25. Apr. Drog H. M. til Vands til HolBten.
1. Juli. *Slog H. M. 104) Riddere og konfererede Hertug 

Alexanders Sønner Lenet5).
22. Juli. Drog H. M. atter til Vands til Holsten.

’) Jeg har forgjæves paa gamle Kaart ledt efter dette Navn. Tør man an
tage, at det er en Fejl for Kuxhafen? Worms Afskrift er aabenbart 
Kilden til Slanges Beretning (S. 710), hvor samme Form «Kriks-Hafnen« 
er bevaret.,

s) Worm har: Lybenberg, som ogsaa findes hos Slange, men utvivlsomt 
maa rettes, som sket er.

•) Vel snarere 12. April.
♦) Slange S. 767 sætter Tallet til 12, hvoraf han navngiver de 11, maa- 

ske efter Triumphus nuptialis Danicus, Cop. 1635, 4°, Bl. Cij; men Ole 
Worm taler i et Brev fra Sept. 1633 ogsaa kun om 10 (Epistolæ p. 
411).

5) Sønderborg Len.
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18. Avg. Blev det Fyrværk med de Hamborger Privilegia 
forbrændt,

26. Avg. Begyndte H. M. først at dage Told paa Elben 
ved Gluckstadt. Og haver Tolden paa Elben fra 26. Avg. ind
til 1. Sept. om Aftenen indbragt 1206 Dir., fra 1. Sept. til d.
8. 1677 Dir.

16. Sept. Vare lybske og bremiske Gesandter til Gluck
stadt; bleve ikke hørte, mens henviste til Danmark.

6. Okt. Kom H. M. til Kjøbenhavn igjen.
28. Okt. Drog H. M. til Jylland.
19. Dec. Vare en Del af Rigens Raad forsamlede paa 

Skanderborg.

1634.

5. Jan. IJrog Christian Ulrik til Hispanien.
3. Marts. Havde de Hamborger Gesandter Avdiens. paa 

Skanderborg.
15. Marts. Fik Axel Urup 3000 Rdl. til Christiansprises 

Bygning. -
28. Apr. BegyndtesUanddagen uø KieL
7. Maj. Kom H. M. til Kjøbenhavn igjen.
15. Avg’( Skibene at sejle fra Kjøbenhavn [sic].
17. Avg« Kpm den spanske Gesandter pn fra Danzig 

til Kjøbenhavn ; laa 4 Dage paa Reden og kunde ej komme 
i Uand1).

30. Avg. Blev Grev Henrik Holck begravet udi Køben
havn.

5. Sept. Ankom den svenske Gesandt.
23. Sept. Kom Kejserens Gesandt.
30. Sept. Kom Pripsens Brud til Kjøbenhavn.
å* Qkt* Prinsens Bilager holdt her udi København

med Prinsesinde Magdalena Sibylla af Sachsen. Slog H. M. 
12 Riddere.

10. Okt. Stod Christian Pentzes Bryllup i Kjøbenhavn.

*) Ifølge Ogier holdt hån sit Indtog d. 27. Avg. (6. Sept. n. St), efter at 
Kongen Dagen i ForVejen havde erfaret håns Ankomst (Ephemerides p. 
52). Jens Lauritzsøn Wolff, Et Bibelske Cronologia p. 583 har ogsaa 
27. Avg.
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10. Nov. Drog H. M. til Jylland.
22. Nov. *Imellem Løverdag og Søndag ved to Slet 

hørte jeg skyde nogle Gange, ligesom det havde været ud paa 
Marken uden for Flensborg, at der havde standet 200 Mand 
udi Slagtordning og løst deres Musketter.

6. Dec.1) Fik den holstenske Herredag Ende.
13. Dee. *Drog min Søn Hertug Frederik paa Vejen hen 

ad det Stift Bremen. Den alsommægtigste Herre og Gud give 
Naade og Lykke dertil.

MJHL

7. Jan.2) Drog H. M. fra Haderslev til Kolding og lagde 
en Jagt an, som der blev bygt.

4. Febr. Blev Christian Rantzau stukken af Knud Ulfeld.
22. Febr. Vare H. Hans Lindenov og Fr. Lisbeth Sophia 

hos H. M. og bade om Frøken Lisbeth Avgusta.
28. Marts. Var Landdag udi Kiel.
2. Maj. Bleve holdne Herredage udi Kjebenhavn.
13. Maj. Kom Ulrik Christian ned i Byen til D. Jesper3).
26. Maj. Kom H. M. til Glückstadt.
20. Maj. Köm Hertugen af Würtembefg tfl Glückstadt.
8. Juni. Kom H. M. ‘til,!Kjøbenhavfl igjen. u
10. Juni. Gik H. M.Htü Bkrbs för Kronborg ad Norge, 

blev Syg Og kVitterteHe Rejsen.' ; ‘ °
2. Juli. Drog H. M.' fra Kjøbenhavn* til Holsten.
28. Juli. Var Prinsen af Polen, Casimirus4), hos H. M. 

i Glückstadt og vilde være ubekjendt.
' 7. Avg. Korn Gesandter fra Hertugerne af Lyneborg.

’) Denne og den følgende Notits angives at være fra November, men da 
de staa bag efter de foregaaende, ei’Maaædeps Navn ovenfor rettet til 
December, som ogsaa indre Grunde synes at kræve.

*) Maanedens Navn mangler hos Worm. Slange (S. 836) har 7. April, et 
Bevis paa, at han (ellér Gram) har benyttet det Wormske Maniiékript, 
eftersom den foregaaende Notits i dette (som ikke er taget af Kongeog 
Optegnelser) er fra 26. April, og den derpaa følgende altsaa er antaget at 
være fra samme Maaned. I Begyndelsen af April var Kongen i Holsten.

•) Jesper Brochmand.
4) Johan Kasimir.

25
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25. Avg. Kom H. M. til Kjøbenhavn igjen.
2. Sept. Kom H. fyL til Kolding.
3. Sept. Vare Rigens Raad paa Koldinghus.
6. Sept. Var H. M. til Glückstadt.
30. Sept. Kom H. M. til Kjøbenhavn.
3. Okt, Stod Korfits Uljelds Bryllup her udi Kjøbenhavn.
13. Okt. Begyndtes Herredagene. — Endtes d. ßl.
1. Dec. Var Alexander Forbus hos H. M. med Kongen 

af Englands Brev om en Stapel at gjøre for de Skotter.

1637.
12. Jan. Var et Mede af Rigens Raad her i Kjøbenhavn,
18. Jan. Var H. M. udi Varberg og gav Ordre, hvorledes 

Fæstpingen skulde flyes.
20. Jap. Var U. M. udi Halmstad og gav Ordre, hvorledes 

Fæstningen skulde flyes.
24. Jan. Var H. M. udi Christiansstad og gav Ordre, 

hvorledes Fæstningen skulde flyes.
27. Jap. Var H. M. til Christianopel og gav Ordre, hvor

ledes Fæstningen skulde flyes. ,
8. Febr. Forærede H. M. sin Søn Hertug Frederik til Hjælp 

at gjøre sit Indridt i Bremen 3000 Dir.
22. Febr. Sendte jeg Livkarlen hen ad Haderslev og gav 

hannem 30 Dir. med, at han skal føre Fr. Kirstens Datter1) 
hen ad Hamborg i Lorens Horstmanns Hus.

11. Marts. Kom Hertug Hanses Lig fra Rusland og blev 
nedsat udi vor Frue Kirke udi Kjøbenhavn*).

27. Marts. Havde en engelsk og en pfalzisk Gesandt Av- 
diens hos H. M. i Rendsborg.

31. Marts. Var en gruelig stor Storm med Torden, Lyn
ild og Hagel af umaadelig Storhed.

14. Apr. Kom H. M. til Kjøbenhavn.
5. Maj. Var H. M. i Glückstadt.
16. Maj. Forærede H. M. Hertugen af Würtemberg 

2000 Rdl.

’) Dorothea Elisabeth, »den kasserede Frøken*.
*) Liget kom ifølge Slange (S. 861) først 27. Marts til Kjøbenhavn.
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29. Maj1). Gik H. M. til Skibs ad Flækkerøen.
1. Juni. Kom H. M. til Flækkerøen.
4. Juli. Kom H. M. under Prædiken ind for Blokhuset

til Glückstadt.
9. Juli. Gav II. M. de første Pas ud for de Hambor

ger, som vilde sejle Glückstadt forbi, for hvilke H. M. fik 
260 Rdl.

29. Juli. Gav H. M. for et Smykke, som H. Tage Thott 
skal give den unge polniske Dronning til Bryllupsgave, 
3300 Dir.

9. Okt. Blev en Skanse ved »Rønnis« afstukken.
4. Nov. Kom Skibet Anna fra Ostindien igjen.
5. Nov. Kom H. M. til Kjøbenhavn.
16. Nov. Vare H. M. og Rigens Raad forsamlede i 

Odense.
Fra Nytaarsdag indtil d. 18. Okt. var Tolden i Glückstadt 

70203 Dir.

1638
9. Marts. Kom H. M. fra Holsten til Kjøbenhavn.
18. Apr. Laante H. M. de Holstener 8000 Rdl.
11. Juni. *Drog jeg fra Glückstadt til Oldeslohe. Paa 

Vejen imellem Glückstadt og Krempe fløj der tvende Duer 
nogle Gange ved min Vogn frem og tilbage og hver Gang gik 
en Tid lang ved Vognen, indtil jeg befalede mig Gud udi Him
len, saa fløj de bort.

25. Juni. Holdt Rigens Raad et Møde udi Odense.
28. Juni. Kom H. M. til Kjøbenhavn igjen.
11. Juli. Kom Landgreven af Darmstadt til H. M. i Glück

stadt.
18. Avg. Kom H. M. til Kjøbenhavn.
14. Sept. Kom H. M. til Glückstadt.
15. Sept. Døde Biskoppen D. Hans Resen.
29. Sept. Kom Hertug Jørgen af Brunsvig til Glückstadt.
2. Dec. Kom den ældste Pfalzgreve*) til Glückstadt.

*) Slange S. 860: 29. Juni. 
*) Karl Ludvig.

25*
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[Uden Dagsangivelse.] Disputerede de Polakker med os om 
Rettigheden i Østersøen, men vandt intet.

Fra Nytaarsdag indtil 27. Nov. var indkommen udi Told
kisten til Gliickstadt 51305 Dir. 19 Skilling.

1640.
30. Jan. Fik Christian Ulrik til sin Rejse 3000 Dir.
7. Febr. Kom den engelske Ambassadør Thomas Roe til 

Gliickstadt.
14. Marts. Kom U. M. til Kjøbenhavn.
13. Apr. Begyndtes Landgerichten.
5. Maj. Begyndtes Herredagene udi Kjøbenhavn. Chri

sten Thommesen blev Kongens Kansler. Just Høg blev Rigens 
Kansler.

5. Juni. Gav H. M. til Grev Valdemar Christians Rejse 
7000 Rdl., til den spanske Legation 20000 Rdl.

25. Juni. Laante H. M. sin Søster Kurfyrstinden af Sach- 
sen 15000 Dir.

14. Juli. Blev holdt Kriminalret udi itzeho.
Okt. Gik .Langebro imellem Kjøbenhavn og Christians- 

havn i Stykker, iog jcom .mange Folk deroveriSkadet • 
: ; < 22. Nov. Havde den kejserlige Gesandt Avdiens hosH. M.

1641.
2. Jan. Kom Pfalzgreven til Kolding.
20. Jan. Blev Afregning gjort med det holstenske Raad 

paa, hvis Penning de have lovet for, som befandtes 399300 Dir.
9. Febr. Annammede jeg af Søren Frost, fordi at han 

havde siddet for længe i Borgmesters Sted1), 3000 Dir.
17. Maj. Forærede H. M. Enkedronningen af Sverrig 

i rede Penge 3000 Rdl. og i Klæde, Borat og Linned 
6757<b Dir.

21. Maj. Drog Raadet over til Stade.
Maj. Faldt en stor Mængde af Oldenborrer og andet Utøj, 

som fordærvede alle Træer og Urter. — Blev en stor Bel af 
Kommunitetets Huse udi Kjøbenhavn opbrændt.
________________________________ ; I. .> \

’) Borgmester i Aarhus.
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5. Juni. Annammede H. M. af de Kalvinister i Altona 
400 Rosenobler.

10. Juni. Kom H. M. fra Gliickstadt til Kjøbenhavn.
12. Juni. Kom Enkedronningen af Sverrig til Kjøbenhavn.
17. Juni. Gik H. M. til Skibs og sejlede ad Bergen i 

Norge.
29. Juni. Begyndtes Herredagene udi Bergen. — Endtes

6. Juli.
9. Juli. Gik H. M. til Sejls fra Skarholmen til Danmark. 

— Kom til Kronborg d. 13.
19. Juli. Var H. M. i Gliickstadt.
20. Avg. Var Rigens Raad samlet paa Haderslevhus.
6. Sept. Havde de hollandske Gesandter Avdiens.
10. Okt. Stod Hans Ulrik Gyldenløves Bryllup..
9. Nov. Drog H. M. fra Gliickstadt til Lejren.
26. Nov. Døde H. M.s Søster1).
2. Dec. Var Prins Robert2) hos H. M. i Fulsbuttel Mølle.
15. Dec. Blev Mønstring holdt, og fandtes i Lejret til 

Fulsbuttel 6033 friske og 300 syge.

1642.
1. Febr. Var Paudissen3) gesandtsvis hos H. M. paa Kon

gen af Polens Vegne.
2. Febr. Var Oberst Henderson hos H. M. paa Kongen 

af Englands Vegne.
10. Febr. Forærede H. M. Hertugen af Meklenborgs Søn 

1000 Rdl. at rejse med.
18. Apr. Bleve holdne Herredage udi Kj obenhavn.
24. Maj. Slog Lynild ned udi Aarhus Domkirketaarn og 

brændte det op. [Senere Tilføjelse:] smeltede Blyet og 6 Klokker*).
6. Juli. Kom den kejserlige Gesandt Greven af Auersberg 

til Gliickstadt.
17. Juli. Kom H. M. til Kjøbenhavn.

*) Kurfyrstinde Hedvig af Sachsen.
*) Ruprecht af Pfalz.
8) Skrives ogsaa Baudissen.
*) Jvfr. C. V. Hertel, Beskriv. ov. Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 

I. 2. 36 f.
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27. Juli. Havde muskovitiske Gesandter Avdiens hos H. M.
7. Sept. Var H. M. inde og besaa Pladsen, som den nye 

By skal bygges, strax ved Ballum1), hvilken blev afstukken 
d. 8.

18. Sept. Var Landdagen til Kiel.
25. Sept. Begyndtes Landgerichten til Haderslev.
14. Okt. Forærede H. M. Enkedronningen af Sverrig 

200 Dir.
6. Nov. Stod Frøken Christian® og Hedvigs Bryllup i 

Kjøbenhavn.

Som Tillæg til ovenstaaende meddeles her endnu nogle Notitser af det 
Wormske Manuskript, som i en eller anden Henseende kunne antages at 
have nogen Betydning®), men som ikke skyldes Kongens Optegnelser. 
Hvor der ikke er anbragt Anførselstegn, har jeg forkortet det optagne.

1589. 18. Jan. Mogens Hejnesen henrettes. (Jvfr. om Datoen Annaler 
f. nord. Oldkynd. 1856 S. 330.) — 23. Nov. Kong Jakob Vl’s og Prinsesse 
Annas Bryllup i Oslo. (Bemærkes, fordi Slange og flere andre urigtig have 
24. Nov.)

1590. (Hvad der findes om Kong Jakobs Ophold i Danmark er i alt 
væsentligt meddelt af Rørdam , Universitetets Hist. 1537—1621 111. 21 f., 
efter Langebeks Excerpter; kun skal jeg, da der er Uoverensstemmelser i 
Datoerne i de forskjellige Beretninger, man har, anføre, at Worm sætter 
den skotske Konges Ankomst til Helsingør til 21. Jan., Indtoget i Kjøben
havn til 21. Febr., Besøget paa Universitetet til 1. Marts og Udflugten til 
Roskilde til 9. Marts.)

1592. 12. Avg. Pest i Kjøbenhavn.
1593. 25. Avg. »Jakob Rostrup, som havde plyndret i Søen, blev 

skikket fangen fra Koldinghus til Kjøbenhavn og sat paa det blaa Taarn. 
Hans Folk bleve stejlede ved Helsingør, efterdi de havde Jadet sig bruge som 
andre Sørøvere at indtage 3 Skibe.«

1594. 2. Sept. »Rejste H. M. til Holsten med Raadet og en Del af 
Adelen, som dertil vare forskrevne.«

1599. Christian IV’s ældste Søn, Frederik, fødtes 15. Avg. og begrave
des 9. Septbr. (Slange S. 151 henfører med Urette hans Død til sidstnævnte 
Dato. Jvfr. Schumacher, Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Danne
mark 1. 392 ff.)

Ved Ballum (paa Slesvigs Vestkyst) vilde Kongen anlægge en Krigshavn. 
Trap, Danmark II. 1025.

*) For saa vidt det ikke er kjendt andet Steds fra, især Slanges Bog, i 
hvis sidste Halvdel, som bemærket i Indledningen, Manuskriptet oftere 
spores. Om jeg overalt har undgaaet at medtage, hvad man forud 
vidste, er vel tvivlsomt; jeg vilde dog hellere give for meget end 
for lidt.
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1625. 10. Febr. »Var saa stor Vandflod øster i Landet, at man
kunde sejle igjennem mange Byer, og voxte der mangesteds Byg og Havre 
ud af Stumperne af Træerne.« — 25. Nov. «Fik Frederiksborg Kirke Skade 
af Storm.« (Henføres til A. 1627 i Dsk. Atlas II. 314, jvfr. Rørdam, Anders 
Arrebo I. 64; til A. 1624 i Danske Saml. I. 24.) — »Blev Langebro imel
lem Kjøbenhavn og Christianshavn af Storm og Uvejr ruineret.«

1628. 28. Jan. «Blæste Nicolai Taarn ned og ruinerede hartad den 
hele Kirke« (jvfr. J. L. Wolff, Cronologia p. 579; Pontoppidan, Orig. Hafn. 
S. 275). — 13. Marts. »Blev Bremerholms Kirkegaard indviet.«

1629. Decbr. 2 Skibe gik til Ostindien.
1635. 20. Juni. «Kom et Skib rigt ladet fra Ostindien.« — 7. Dec. 

Blev Alhed, Mads Ravns, halshugget. »Mads Ravn selv blev såt paa det 
blaa Taarn, hvor han blev kvalt af en Kulild ved Uagtsomhed.« (Datoen 
7. Dec. maa rettes til 7. Sept., s. Skand. Lit. Selsk. Skr. 1816 og 1817 S. 
386 f. Manden døde det følgende Aar.) — 18. Dec. Herredage i Odense.

1636. 26. Apr. 2 Skibe sejlede til Grønland. (Som Kilde anføres en 
haandskreven Relation. Kun Datoen har Betydning, da den afviger fra 
Slanges, hos hvem der ellers S. 837 findes mere om Expeditionen end hos 
Worm.)

1637. 26. Avg. »Døde min Moder udi Roskilde af Pest.« (OleWorms 
anden Hustru, Susanne Madsdatter. Urigtige Datoer i Pontoppidan, Marmora 
Dan. I. 46 og St. Friis, Roskilde Domkirke S. 124.)

1645. 27. Maj. »Blev Otto Brokkenhus udi Duel ihjelstukket.«
1647. 25. Apr. Herredage i Kjøbenhavn. (De begyndte efter Slange 

S. 1452 d. 20. Apr.) — Maj. »Kom en usigelig stor Mængde af de Insec- 
tis, som vi kalde Guldsmedde, hvilke fløj vester paa.« — 23. Nov. »Græd 
et Barn udi Moders Liv uden Kjøbenhavns Østerport.«

1648. 24. Febr. »Døde Rentemester Melkior Oldeland.«
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Tillæg «g lettelser.

Til Anden Række, 2. Bind.
Side 372, L. 20, hos, læs: for.
— 375, L. 12, Kongen, læs: Prindsesse Anna.
— 377, L. 8 f. n., Llandoff, læs: Llandaff.
— 377, L. 5 f. n., Landian, læs: Laudian.
— 381, L. 15 f. n., Alle, læs: soeur.

Til Anden Række, 3. Bind.
— 235, L. 27, timefactus, læs: tremefactus.
— 280, Anm. 6. Argumentationen i sidste Halvdel af Anm. kan endnu

suppleres med et Par Bemærkninger. Hvis de mangelfulde Aftryk 
vare tagne først, måtte det vel være rimeligst, at Mangelen også 
var gået over i Registrene. Nu er der ganske vist den Mulighed, 
at Fejlen kunde være bleven opdaget, og vedkommende Ark om
trykt, inden man var kommen til det tilsvarende Sted i det første 
Register (der er 8 Ark fjernet fra det mangelfulde Text-Ark); men 
hvorledes skal man da forklare den ved et så vigtigt Arbejde 
dobbelt påfaldende Skjødesløshed, at man ikke har tilintetgjort de 
kasserede Ark, men ladet dem komme ud blandt Folk? — Såle
des som jeg har tænkt mig Sagen, er jeg gået ud fra, at man 
først har taget et Antal Aftryk og så, af Hensyn til en mulig stærk 
Efterspørgsel, ladet den hele Sats stå indtil videre. Siden har 
man da taget et nyt Antal Aftryk, og i disse kunde da en Fejl 
som den omtalte let komme ind.

— 282, L. 2, «s kjere sig«. Mulig kan det også forståes som: rense sig.
Dog synes det mig, at i den givne Sammenhæng passer det nok 
så godt at betragte Udtrykket som en kejtet Fordanskning af det 
tyske «sicli scheren«.

Danske Samlinger. 2den Række. III.
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Meyer, dansk Afseuding, 346.
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Ebbe, 142. 204. Frederik, 138. 
Jens, 134. Kirsten, 386. Søren, 
134.
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Nyerup, 281. 292; »Histor.-statist. Skil
dring«, 147.179; N.s og Rahbeks 
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291—92.
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317.

Refkjærgaard, 134.
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Rytterdistricterne, 183. 
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Såchs, Hans, 241—44. 255. 260. 261. 
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sør, 151.
Schütz, Capitain, 118.
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Skaane, 22. 24—26. 28. 53. 82. 85. 
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Skolekomedie, den danske, 220. 226. 
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Skovkjær, 200. 205.
Skovbo (i Fyen), 141.
Skovsbo (paa Langeland), 144. 
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Stege, 130; Skoler, 153—54.
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Stubbekjøbing, Skole, 164. 
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Sundet, s. Øresund. 
Sundtolden, 25; 27. 78. 83.
Susanne Madsdatter, Ole Worms an- 

anden Hustru, 391.
Svaning, 365.
Svanwedel, Ritmester, 117. 
Svelle, Chordegn i Kallundborg, 154. 
Svend Estridsøn, 124—26.
Svend Grathe, 124. 
Svendborg^ Skole, 158; < . > : : 
Sverrig, 1. 8. 16—18; 15—18. 20--

33. 40—41. 43—49. 51. 53-57.
62. 64. 66-68. 72—87. 89—100. 
102—4. 108—10. 112. 115. 142.
297. 308—12. 316. 317. 821.348. 
351—53. 371. 373-76. 379. 383.

• 388—90.
Swingoskandse, 94. 
Syke, Amt, 380.
Syv, Peder, 275—76..
Sæby, 131;-Skoler, 176. 
Sæby Kirke (Løve Herred), 233. 
Sæbygaard, 137. . 
Sædingegaard, 299.
Sødal, 134. 
Søgaard (paa Holmsland), 183. 
Søgaard, s. Hønningesøgaard. 
Søholt, 299.
Søllerød Kirkegaard, 305—6. 
Sønderborg, 370. 372. 373. 883; Skole, 

168. ■
Sønderbæksgaard ell. Beg, 1371 '■ <

Søndergaard (i Vendsyssel), 137.
Søren Andersen i Veile, 200.
Søren Jensen, Raadmand 1 Randers, 

217.

Talmud, 266.
Tanderup, 140.
Taranto^, Æmilia, Enkeprindsesse af, 

114.
Tauer, Chordegn i Slangerup, 150.
Tausani »Brevia quædam de ludis mo- 

nita., 277.
Terlon, Chev. Hugues de, 8—33. 40. 

41. 44—46. 51—52. 54. 55. 62 
—64. 67. 70. 72. 73. 75. 79. 85. 
89. 91. 112. 115. 322. 324. 327. 
330. 331. 341. 342. 344. 845. 347 
—51.354-55. 357-58.362-64.

i Tersløse, 151.
Thedinghausen, 380.
Theophilus, Skuespil og Sagn om, 238. 

254.
Theramo, Jacobo de, 276.
Thieles «Danmarks Folkesagn«, 238.
Thisted, Skoler, 176—77; den thi- 

* stedske Besættelsersag, 283—84;
291. - :

Thorup, 200. 217.. 218.
Thott, Christen, 142. Tage, 141 375; 

387.
Throndhjem, 334.
Thulstrup, 216.
Thumai, Myntsted, vistnok Tumathorp, 

126.
Thustrup-Kjær, 213.
Tideman, P., >En deylig Bøne-Bog«, 

231—83.
Tidemandsholm, 133.
Tieloos, Cornelis, hollandsk Søcapi- 

tain, 96.
Tigris, 230. 268.
Tilly, 376. 377. 381.
Tim, 13L
Tirsbæk, 139. 211.
Tiørnelund, Cand. theol., Skoleholder 

i Roskilde, 156.
Tjered, 134.
»Tobiæ Bog«, 263. 266.272. «T. Ko

medie«, 230—32. 263—73. 291.



417

Tobias, den unge, Ä30. 268—73« 
275.

Tocht, hollandsk Gesandt i Branden
borg, 94.

Todboi, 137.
Tode, J. C., 185.
Tord Pedersen, 143.
Torpegaard, 140.
Torstedlund, 132.
Torupgaard, 143.
Tostrup, 107. 131.
Toxwærd, Student, Chordegn i Ma

riager, 171.
Tredie, 139.
Trediveaarskrigen, 297. 368.
Treia, 211.
Trellerup (nu Munkebogaard), 142. 
Tremouille, Charlotte Æmilia de la, 

Prindsesse af Taranto, 17—20.
Tremsbüttel, 380.
Trene, 208 — 10.
Treschow, Amtmand, 182.
Trier, Grosserer, 305. 
Tripelalliancen, 101. 102.
Trittau, 380.
Trolddom, 280—84.
Trolle, Corfitz, 84. Holger, Ritmester, 

116. .
Tromp, Gornel., Admiral, 57. 86. 91 

• -*97- ...
Troppestyrke, døn danske og norske, 

ved den akaanjske Krigs Begyn
delse, 42—43; jfr. Krigsmagt.

Truydemann, 95.
Trøiborg, 188.
Tumathorp, 126.
Tustrup, 133.
Tvede, 217.
Tvis, 140.
Tydskland, 2. 16. 17. 23. 24. 26. 27.

30. 35. 43. 67. 85. 109.127. 242. 
278. 324. 338. 346. 352. 363. <

TylUs, s. Tyssis.
Tympe, Andreas, 34.
Tyssis (ell. Tyllis), Ritmester, 117. 
Tønning, 87. 381.
Tønsberg Amt, 107.

Ud byhav, 214.

Uelxen, 378.
Ugge, Claus, 143.
Uggerslevgaard, 143.
Ulcken, Hertugen af Holsten-Gottorps 

Fuldmægtig i London, 57.
Uldsund, 136.
Ulfeld, Christian, 140. Christine, 139. 

Corfitz, 66. 386. Jakob, 368. Ja
kob, Rigscantsler, 129. 132. 142. 
205. 207. 211. 214. 251. 370. 373. 
Knud, 385. Grevinde, s. Leonora 
Christina.

Ulfstand, Helvig, 139. Sophie, 214 
—16.

Ullerupgaar^ 137.
Ulif (Ulf), Myntmester, 122.
Ulrik, Hertug (Frederik II.s Søn), 211. 

368. 373.
Ulrik, Hertug (Christian lV.s Søn), 380.
Ulrike Eleonore, dansk Prindsesse, 15. 

17. ,18. 25. 27. 46. 49. 67. 76. 
79. 80. 353—54. 358—60.

Ulriksdab 299.
Ulstrup, 133.
Underviisningsinstituter, private, 180 

—81. ,184-87.
Ungarn, 77.
Universitetet, 146—47. 179. 182.183.
- . 390.
Uranienborg, 39.
Urgatilok, en Djævel, 234. 246. 248.' 
Urne, Axel, 137. Axel,Ritmester, 116* 

Frederik, 375. Major, 117.
Urnholt, Christen Klokker og Lær?? 

i Viborg, 172.
Urup, Axel, 384.
Usedom, 94. ,
Utgaardsloke, 246.
Utheio, Uthenshoe, Odense, 126.

Valdemar d. Store, 125.
Valdemar Christian, Greve> 388.
Valden,. 193. 216.
Valkendorf, Henning, 141. 
Vallensbæk, 151; Kirke, 233. . 
»Vandhunden«, Ostindiefarer, 371. 
Vang, 133. g
Varberg, 374. 386«.
Varde, St. Jacobi Kirke, 167; Skole, 167.

27



418

Varho, 138.
Vaschergaard. 135.
Vedel, Anders Sørensen, Mag., 229; 

hans Oversættelse af Saxo, 246.
Vegesack, 380.
Veile, 200. 211. 214. 215; Skole, 166. 
Vemmetofte, 195.
Vendilskage, 239.
Vendsyssel, 205.
Venedig, 63.
Venersborg, 77.
Verden, 57. 378.
Versatiles, 16. 17.
Vestervigkloster, 68. 135.
Vestindiske Compagni, 339.
Vetter, F., »Zum Muspilli«, 250. 251. 
Vexling, Jørgen, 218. Morten, 195.
Viborg, 124. 140. 194. 198. 200. 212. 

370; Skoler, 172—73; V. Stift, 
172.

Videnskabernes Selskab, det kgl. dan
ske, 303. 304.

Viersen, hollandsk Ambassadeur, 98. 
Viffertsholm, 137.
■ Vildmanden«, Fregat, 329.
Vilhelm IH. afOranien, 73. 106. 107.

112. 332.
Villestrup, 134.
Vind, Albert, 141. Anna, 141. Chri

sten, 139. Iver, 140.
Visborggaard, 135. 
Visby, 374; Slot, 374.
Visselbjerg, 141.
Vitruvius, den danske, 302.
Vlie i Holland, 98.
Voergaard, 133.
Vogelsang, H. C., Adjunct i Odense, 

276.
Vogn Vognsen, 135. 
Vogth, Oberst, 119 
Voigt, Asmus, Major, 118.
Voldborg Herred, 181.
Vordingborg, 130. 379; Skole, 155. 

156.
Værum-Kjær, 214.

’Wage, Ritmester, 117.
Wandal, Hans, Biskop i Sjælland, 9.

65.

Warnstedt, Oberstlieutenant, 118.
Warschau, 335.
Wartmann, Ritmester, 117.
Waterbaden, 380.
Wedel, Præst i Søllerød, 306.
Wegen, v. d., Major, 118.
Wegener, Conferentsr., 368.
Weich, Joach., Capitain, 118. 
Weinsberg, v., keiserlig Gesandt, 79. 
Weise, Chr., tvdsk Skolemand og Skue

spilforfatter, 277.
Wensin, Godske, 210.
Werckendam, Dan. van Wyngaerden, 

Herre til, hollandsk Gesandt i Kjø- 
benhavn, 67. 68. 102—7. 109— 
15.

Werden, v., Capitain, 118.
W’erlauff, 305; »Antegnelser til Hol

bergs Lystspil«, 280. 283; »Om 
Danebrog og Danebrogsordenen«, 
368.

Wesel, 95.
Weser, 86. 380.
Westenie, Anna, 137.
Westergaard, Ole, Lærer i Lemvig, 

166.
Weyer, Joseph, Chordegn i Nysted, 163. 
Weyes, General, 42.
Weyle, Peter, Lærer i Aarhus, 168.
Weyse, Andreas, Conferentsraad, 300 

—1.307. Daniel Benjamin, Justits- 
raad, 301—2. Frederikke Louise, 
301—2. 307.

Whitmarck, Oberst, 43.
Wiedelah, 377.
Wiedenbrück, 376.
Wien, 316. 318. 335.
Wigmann, Capitain, 118.
Wilcken, Oberstlieutenant, 120.
Wllliamson, Joseph, engelBk Statsmi

nister, 39. 46. 48.
Wind, Holger, 34. 77. 102.
WindischgråU, Grev, keiserlig Am

bassadeur, 41. 111. 112. 115.
Windsor, 192.
Winsen, 381.
Winterfeldt, 334.
Winther, Thom., Student, Chordegn i 

Stubbekjøbing, 164.



419

Wirtz, Feltmarschal, 34=1.
Wisch, 210.
Wisch, Bendix v. d., 136. Hans v. d., 

208. 210. Jørgen v. d., 140.
Wismar, 21—22. 24. 25. 30. 50. 83. 

84. 362.
Witersheim, Jul. Adolf v., 371.
Witt, Cornel, de, 104. Joh. de, 101 

—2. 104.
Wolfenbüttel, 72. 112. 375—78. 
Woller, 208.
Wollin, 29.
Wonsflet, Ritmester, 116.
Worm, Organist og Skoleholder i Ma

riager, 171.
Worm, Villum, 365—91. Ole, 391. 
Wrang, Lærer i Horsens, 170. 
Wrangel, svensk Feltherre, 13. 78. 
Wuchters, Abrah., Maler, 298. 
Wulften, 377.
Wyk i Holland, 313.
Wyngaerden, Dan. van, s. Wercken- 

dam.
Wytersen, s. Witersheim.
Würtemberg, Fyrsterne af, 316. 317. 

332. 385. 386.
Wærn, Lars, Lærer i Aarhus, 168.

Yslessiigen, 377.
Ystad, 93.

Zarncke, F., 250. 251.
Zeeland, 91.
Zeven, Kloster, 378.
Zimmermann, Bogbinder, 168. 
Zitzenau, s. Sitzenau.
Zollenspieker, 381.

Øllufgaard, 140.
Ølstedgaard, 143.
Ørbeklunde, 144.
Øresund, 45. 54. 78. 81. 83. 91. 95.

97. 351. 352. 372. 380. 382; Ø.s 
Toldkammer, 156.

Ørndrup, 134.
Örnstedt, Frants Juel, svensk Stats- 

secretair, 95. 308—10.
Ørridslevgaard, 144.
Ørseler, Oberst, 381.
Ørsø, 136.
Ørtofte, 193. 216.
Østeralling, 200.
Østergaard (i Fyen), 142.
Østergaard (i Tulstrup Sogn), 139. 
Østerrig, 111—13.
Østersøen, 20. 22. 54.58.78. 81—83. 

85. 87. 92. 94. 95. 98. 100. 104, 
337. 388.

Østrup, Jens, Lærer i Nibe, 173. 
Østrupgaard (i Fyen), 144.


