
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



Danske Samlinger
for

Historie, Topografi, Personal- og 
Literaturhistorie.

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 Universitetsbibliotheket.

Anden Række. Andet Bind.

Kjøbenhavn 1872—73.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel).

G. S. Wibes Bogtrykkeri.



89

Dagbogsoptegnelser fra Rigsdagen 1660.
Udgivne af Chr. Bruun.

Den danske historiske Literatur mangler, især for de tid
ligere Aarhundreder, i høj Grad ikke alene udførligere Me
moirer, men ogsaa blot tørre, korte samtidige Optegnelser. 
Denne Mangel er meget følelig navnlig for Personalhistoriens 
Vedkommende; næsten bestandig maa Stoffet skaffes tilveje med 
Møje og Besvær, og næsten bestandig savner man den Vejled
ning til at dømme rigtig og til at danne sig den rette Fore
stilling om Personen og hans Handlinger, som kun hans egne 
Udtalelser og Domme kunne yde. Hvor let vilde det ikke være 
at nævne hele Rækker af Navne paa Mænd, som have spillet en 
fremragende Rolle i vort Fædrelands Historie, men hvis Biogra
fier endnu ikke ere skrevne, ja maaske aldrig ville blive det.

Et sært Held er det, at der er bevaret Optegnelser om 
Rigsdagen 1660, skrevne af Mænd, som selv have taget Del 
i Forhandlingerne — bevaret, ja det vil da sige i Afskrifter, 
thi de originale Dagbøger kjendes saagodt som slet ikke mere. 
Memoirer kunne de ikke kaldes, Bidrag til Personalhistorien, 
navnlig for deres Vedkommende, som have nedskrevet dem, 
indeholde de ikke, men dog ere disse Optegnelser Hovedkilderne 
til Rigsdagens Historie, som man uden dem næppe vilde have 
været istand til at skrive. (Protokoller over Rigsdagens For
handlinger ere jo ikke bevarede). Saaledes er den omfattende 
Skildring af Souverainitetens Historie, som Jacob Langebek 
skrev og som han havde haabet at kunne udgive 1760, da den 
store Jubilæumsfest holdtes, væsenlig skrevet paa Grundlag af 
Dagbøgerne eller de samtidige Optegnelser. Rigtignok udmærke 
de sig ikke ved Righoldighed, endnu mindre ved interes
sante, tydelige Skildringer af de vigtigste fremtrædende Perso-

Danske Samlinger, 2den Række. 2. *
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ner, de indeholde et for det meste kort Referat af Gangen i 
de vigtige Forhandlinger Dag for Dag; for at faae et fyldigere 
Hele frem, maa de sammenarbejdes og suppleres andetstedsfra, 
saaledes som Langebek har gjort.

Af disse Optegnelser, som alle ere benyttede af Fr. Hamme
ri ch i hans interessante Afhandling: Enevældens Indførelse i Dan
mark og Norge, skreven 18571), ere nogle udgivne allerede for lang 
Tid siden. For fruldstændighedens Skyld skulle de nævnes her:

1) »Journal over alt hvis hver Dag passerede in Anno 1660, da 
Arverettigheden til Konge Riget Danmark blev K. Friderich III og 
hans Kongel. Hus af de til Kiøbenhavn foreskrevne Stænders Depu
terede overdragen fra 6te September, da alle Stænders Fuldmæg
tige vare udi Kiøbenhaun tilsammenkomne, til 17de Nov., da 
Arvehyldingen var overstanden, og Alting blev slutted; holdt og 
sammenskrevet af Een, som selv ved samme Forandring tilstæde 
var, og som en Deputered paa Ministerii Veigne i Sielland selv 
alting saae og hørte.«

Forfatteren, Peder Willadsen, Provst, Præst i Slagelse, 
døde 1673 som Biskop i Viborg. Hans Søn Niels Slange, den be- 
kjendte Forfatter til Christian den Fjerdes Historie, som 1720 
havde fuldført sin Historie om »Regjeringens Forandring udi Dan
mark, da det af et Wal-Rige blev giort til et Arfverige, som 
skeede Aar 1660«, og dediceret den til Frederik den Fjerde®), 
siger i Indledningen, at hans Arbejde er samlet og uddraget 
af adskillige Papirer og Opsatser, skrevne og forfattede paa 
hin Tid af hans Fader P. Willadsen, udsendt af Sjællands Gejst
lighed til at være dens Fuldmægtige, som blev »eenstemmigen 
udvalgt til at være det gandske Riges Geystligheds Secreterer 
baade for at holde Bog og Protocolle over alt hvad, som udi 
de Geystliges Forsamling forefaldt (som siden til Erkebiskop 
Svane blev overleveret), saa og for at føre udi Pennen Alt 
hvad, som fra dennem saavel til Kongen self, som og til Ri
gens Raad blev indgivet; hvorfor det var læt for ham, naar 
hånd kom for sig self, alt hvad som udi deres Forsamling var 
forefaldet, til sin egen Fornøyelse korteligen og nøye at op-

’) Nordisk Universitets Tidsskrift, 1857, 1, S. 55 — 190.
®) Slanges Værk findes i Manuskript i det st. kgl. Bibi., gi. kgl Saml., Fo

lio Nr. 905. Excerpter af det ere trykte i Suhms Nye Samlinger til den 
danske Historie, I. S. 243. ff.
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tegne.* »Slange fik Originalen i Hænder og lagde den til 
Grund for sin Historie. Samme Bog eller Protocol bestod af 
43 Ark i stor folio, og gav temmelig udførlig Efterretning om 
alt. hvad paa Rigsdagen forefaldt og havde givet Anledning til 
samme.« (Notits af Langebek).

Willadsens Journal bevares i Geheimearkivet, en Afskrift 
findes i det store kgl. Bibliothek, gi. kgl. Saml., 4°, Nr. 2705. 
Journalen blev trykt 1760, uden at Forfatterens Navn anførtes, 
med følgende Titel: »Nøyagtig Efterretning om Souverainitetet 
eller hvad som har tildraget sig paa Kjøbenhavns Mode fra den 
10. Sept. til den 17. Nov. Anno 1660, da Den Stormægtigste 
Konge Kong Friderich den Tredie fik absolut og u-omskrænket 
Magt.« 8°, 62 SS. hos A. H. Godiche.

2) En Dagbog af den Deputerede fra Nyborg, KnudWulff, 
Raadmand, fra 7de Sept. til 30te October, er trykt af Riegels 
i hans Christian den Femtes Historie, Kbh. 1792, S. 27—54.

3) «Den Relation og Arve-Bet, som H. K. M. til Danmark og 
Norge saavelsom det kongelige Residenz-Huus Kiøbenhavn Slot 
af alle samtlige Rigens Stænder, de endrægteligen overgiven er, 
saa og den Arve-Uylding som derpaa fulgte den 18. Oct. paa 
Slotspladsen, ud for den Kongelige Residenz, med samtlige 
Kongelige Børn af forbemeldte Stænder deres Eed aflagt A. 1660«.

En Afskrift bevares i det st. kgl. Bibi., ny kgl. Saml., 
Fol. Nr. 913. Langebek har skrevet foran: »Denne Relation 
om Souverainiteten synes ei alene opsat af en Ustuderet el
ler Lægmand, men endog den Copie, hvorefter dette er ud
skrevet, af en slet og skiødesløs Skriver at være skreven. 
Er mig af Hr. Biskop Harboe communiceret 1764.«

Afskriften er fra c. 1750. Originalen er benyttet i A. M. 
Hiør ings Leyerpolitie, Kbh. 1661, hvor største Delen er ailrykt 
Fol. K. 5—P. 3., og det Øvrige ogsaa forekommer med ubety
delige Forandringer.

4) Axel Hr up s »efterladte Papirer«, som nu ikke mere 
vides at være bevarede, har Holberg, efter hvad han selv har 
bemærket, benyttet i sin Danmarks Riges Historie, se tredie Del, 
Bl. Mmm 9 verso.

5) Excerpter af Vice-Statholder i Norge Friderich v. 
Gabels Papirer, trykte i Suhms Nye Samlinger til den danske 
Historie, i, S. 230. Indholdet grunder sig paa Meddelelser af 
hans Fader Christopher Gabel.
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6) »Documenta til Souverainitets-Historien«, Haandskrift i 
det st. kgl. Bibi., ny kgl. Samling. Folio Nr. 649. Det er en 
Samling af de under Rigsdagen udfærdigede Breve, Indlæg, 
Forslag m. v. samt nogle samtidige Optegnelser hertil hø
rende. Foran findes følgende Notits af Langebek: »Denne 
Samling har været Doet. Ludvig Pouchs, som paa Riber 
Capitæls Vegne var Deputeret ved Herredagen 1660, hvilken 
med egen Haand har skrevet Rubriqverne bag paa ethvert Do- 
eument, saavelsom Annotata med videre her og der. Sal. Et. 
Rd. Gram har ladet Samlingen indhefte og skrevfet Titel bag 
paa.« Nogle af disse Dokumenter ere trykte i Suhms Nye Sam
linger, H, 2, S. 115 ff. —

Da det maa være af Interesse, at alle de samtidige Opteg
nelser kunne blive let tilgjængelige, udgives her tre Dagbøger 
nemlig Oluf Parsbergs, den saakaldte Lercheske og 
Hans Rhumans, af hvilke navnlig de to sidste maa anses 
for at være de vigtigste af dem alle.

I.
Extrakt af Rigens Raad Oluf Parsbergs Kalender for Aar 1660.

Aftrykt efter en Afskrift, som er besørget for Niels Fo s s 
og nu bevares i det st. kgl. Bibi., gi. kgl. Samling 4°, Nr. 2701, 
sammenholdt med en anden Afskrift samme Sted, Nr. 2703.

Oluf Parsberg til Jernit døde Natten mellem den 18. og 
19. Juli 1664; han var, som bekjendt, en meget anseet Mand, 
og blev brugt i flere vigtige Forretninger, saaledes i Freds-Un
derhandlingerne 1660. Han blev Rigsraad 1640.

Den 10. Septembr: ware alle Stenderne forsamlede paa 
Slottet paa den store Sall, hvor Rigens Hoffmester proponerede 
fornufteligen, men Henrich Gyldenstiern svarede slet og ret.

Den 13. Septembr: Denne dag war Christopher Gabel hos 
mig, og sagde mig at miin Søn Envold Pasbierg schal wære 
den ældste Printzefiinde Anne Sophies Hofmester, och de an
dre Frøkeoers och Hertug førgens Hofmestere med.

Den 27. Septembr: Denne aften ware wi alle hos Rigens 
Hofmester, och talte med hannem om militiens aftackning, ef-
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ter det som wi hafde gifuet schriftlig ind, saa och huad der 
schulde suares paa Borgerschabets indlagde supplicatz.

Den 30. Septembr: Denne dag war Adel Standen med de 
Tre Deputerede af Rigens Raad til Rigens Hofmesters, och de 
bewilgede der at gifue Told paa deris Gaarde af Rug, Mehl 
och Malt lige wed deris Bønder, Saa der er nu ingen vnderscheed.

Den 5. Octobr: Samme dag ware alle Rigens Raad for
samlede hos Rigens Hofmester, om et Indleg de wilde gifue 
til Kongl. Mtet. Der efter war Hr. Axel Urup hos mig.

Den 6. Octobr: suarede Wi Hans Kongl. Mt. fierde gang 
paa hans forige Indleg om militiens aftackelse; Kand det iche 
nu hielpe, saa hielpe Gud den Allernaadigste.

Den 8. Octobr: blef den Geistlige og den Borgerlige 
Stands Supplication indleveret om Danmarckis Riges Arfue- 
Rige; War dateret den 8..Octobr. 1660 under deris Nafne.

Den 10. Octobr: Denne Eftermiddag war oppe hos Kon
gen Bispen, samt Borgemestere och Raad, och giorde en stoor 
oration, taksigelse och Lyckønschning til Kongen, Huorpaa Kon
gen suarede dennem sieif, och tackede dennem for deris Er- 
biudelse, De schulde faa widere bescheden, naar hånd hafde 
talt med Hans Rigens Raad derom.

Den 11. Octobr: Denne dag ware alle Rigens Raad oppe 
hos Kongen, och talte med hannem om dette Arfue-Rige. 
Denne dag schref wi det suar vnder paa Gejstlighedens och 
Borgerschabets supplication, anlangende Danmarckis Riges Arve- 
Rige. Samme aften sendte Kongen Bud til Rigens Hofmester, 
Hr. Sivert Orne och nogle andre af Rigens Raad, at de wilde 
wære snart at resolvere sig, De andre Stænder trengede paa 
Suar, Dersom noget andet kom efter, da wilde Kongen wære 
vndschyldt.

Den 12. Octobr: Denne morgen wed Syv slet ware alle 
Rigens Raad kaldet til Rigens Hofmesters; Samme dag schref 
wi alle vnder, at Kongen och hans Mandelig linie schal her 
efter wære Arfue-Herre til Danmark uden modsigelse, dog at 
de af Adel her i Byen det ochsaa samtycker.

Den 13. Octobr: Denne dag schref jeg det Suar vnder til 
Kongl. Mtet., anlangende baade Mande-linien og Quinde-linien 
at følge hin anden. Denne aften blefue alle Rigens Raad ha- 
steligen kaldet til Rigens Hofmesters, af aarsag at Kongen
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vilde see Handfestningen. Samme aften wed 10 slet gick en 
Kongelig befahling til Ofve luel, Henning och Otto Powisk, 
sambt Hans Friis, at de med Bisper och Borgemestere schulde 
møde paa Slottet i morgen til 10 slet.

Den 14. Octobr: war Søndagen, som man hafde det Evan
gelium om den Waltersotige: Denne dag schede Tacksigelse 
vdi alle Kirkerne for den gode enighed om Rigens Arf. Denne 
dag war vdi den grønne Sahl forsamlede 4 af Rigens Raad, 4 
af Adelen, 3 Bisper, och 2 Borgemestere, for at deliberere om 
Landsens welstand.

Den 15. Octobr: Denne dag ware alle RigensRaad baade 
Formiddag och Eftermiddag hos Rigens Hofmester, for at de
liberere om wores privilegier vdi dette Arfue-Rige. Denne ef
termiddag loed Rigens Hofmester sig kiøre op til Slottet, och 
førte Os meget got Suar fra Kongen, Ære wære Gud!

Den 16. Octobr: Denne dag talte jeg med Kongen paa 
miin Søn Envold Passbergs och mine egne wegne, och fick 
meget got Suar. Samme dag ware wi til Rigens Hofmesters, 
og schref Handfestningens cassation vnder. Eftermiddagen ware 
wi til Rigens Hofmesters med Adelens Fuldmechtiger, angaa- 
ende deris nødvendigste privilegier efter Handfestningen.

Den 17. Octobr: Denne Formiddag ware Rigens Raad 
samtlige hos Rigens Hofmester; Der efter foere wi paa Slottet, 
och wed Peter Reedtz ofuerlefuerede den casserede Handfest
ning. Huorpaa Hans Kongl. Mtet. sielfuer suarede, och tackede 
den gandscke Adelige Stand, med løfte och tilsagn, at de det 
iche schulde fortryde; Der efter lefuerede Rigens Cantzler 
Hans Kongl. Mtet. copie af de privilegier, som samtlig den 
Adelige Stand vnderdanigst begierer.

Den 18. Octobr: giorde alle Stænder deris Arfue-Eed for 
Kongl. Mtet. och Dronningen, och bar jeg Scepteret for Kongen.

Den 20. Octobr: Denne Aften war Kongen sielf med Erich 
Krag, Christopher Gabel och flere vdi Raadstuen, och toog 
alle wores Brefue ud af Schabene, och lood bære dem paa 
Slottet.

Den 26. Octobr: giorde Jochim Gersdorff sin Eed at wære 
Rigens Drost, Hr. Hannibal Sehsted at wære Rigens Schatme- 
ster, och Peter Reedtz at wære Kongl. Mtets. Cantzler.

Den 2. Novembr: ware disse 5 Ministri forsamlet udj Raad-
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stuen, Rigens Drost, Rigens Schatmester, Kongens Cantzler, 
Bispen, och Borgemester Hans Nansen.

Den 7 Novembr: Denne Dag giorde Jeg och de andre 
Rigens Raad wores Raads-Eed igien.

Den 15 Novembr: Denne dag suor Resten af den Jydsche 
och den Fynsche Adel, och bar jeg da Æblet.

Den 16 Decembr: hafde Ulrich Friderich Guldenlew och 
Jomfrue Marie Grubbe Bryllup vdi Kiøbenhaun.

II.

Den Lercheske Dagbog.

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

Møde, berammet 1660, d. 8. Septemb. og endtes d. 4. 
Decemb. i Kiøbenhavn.

10. Sept. Kl. 9. Vare alle Stænderne sat Møde paa 
Slottets store Sal, at fornemme Kongens Villie.

Kongl. Maists. egen Person og Rigens Raad præsenterede 
sig for Stænderne.

Deputerede af Rigens Raad vare disse:
Gunde Rosenkrands Befalingsmand over Skanderborg Lehn.
Otte Krag Befalingsmand over Nyborg Slot.
Peter Reetz Befalingsmand over Møen.

Deputerede af Adelskabet:
Henrich Gyldenstierne, Ifver Krabbe, Ove Juul1). Med disse 

forsamledes gierne i Sessionen mange andre af Adelen.

’) I Knud Wulfs Dagbog hos Riegels, Christian den Femtes Historie, S. 31’ 
nævnes desuden som Deputerede for Adelstanden: Erik Rosenkrands, 
Christen Skeel Jørgensen, Frantz Rantzau.
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Deputerede af Geistlige Stand:
1. Paa Academiets vegne, Rector Doctor Johan Wandel og 

Doctor Thomas Bang.

For Fuldstændighedens Skyld meddeles her efter Slange 
(se ovenfor S. 90) Medlemmerne af Danmarks Riges Raad: 
Rigens Hofmester Jochum Gersdorph, Rigens Admiral Ove 
Giedde. Rigens Kansler Christopher Orne, Oluf Parsberg, Jør
gen Seefeld Christophersen, Henrik Rantzau, Gunde Rosen- 
krantz, Otte Krag, General-Lieutn. Axel Orup, Peter Reetz, 
Rigens Viceadmiral Henrik Bielke, Rentemester Sivert Urne, Felt-
marchal Hans Scha« 
stede samme Tid.« 
Henrich Lindenau. 
Ove Krabbe. 
Eiler Hoick. 
Oluf Brochenhuus. 
Henning Pogvisk. 
Mogens Krag. 
Otto Lindenau. 
Hugo Lützou. 
Lauge Rodsteen. 
Christopher Sehe- 

sted.
Christian Urne. 
Diderich Skult. 
Henning Qvitzou. 
Henrich Tholt. 
Jørgen Reedtz. 
Manderup Brahe. 
Erich Sehested. 
Palle Urne. 
Hans Oldeland. 
Lauge Bilde. 
Erich Rosenkrantz. 
Ulrich von Deurtz. 
Kield Krag. 
Erich Banner. 
Henrich Juul.

k. — samt: »De af

Niels Banner, 
iver Krabbe. 
Jørgen Kruse. 
Jørgen Rosenkrantz. 
Johan Brochenhuus. 
Hans Friis.
Steen Bilde Henrich- 

sen.
Steen Bilde. 
Niels Lykke.
U. Fr. Gyldenløve. 
Jens Juul.
G. v. Vittinghof. 
Mogens Friis. 
Steen Hondorph. 
Steen Rodsteen. 
Niels Juul. 
Lauge Bilde. 
Niels Rosenkrantz. 
Hans Stensen. 
Steen Brahe. 
Jørgen Kaas. 
Niels Kruse. 
Oluf Rosenkrantz. 
Jørgen Enevoldsen. 
Steen Brahe.

Adelen, som vare til-

Martin Tanke.
Knud Holck.
Corfitz Ulfeld til Mat

trup.
Abrah. Podebusk.
Christen Skeel Jør

gensen.
Joh. Frid. Vind. 
Jacob Bulow.
Marcus Giøe.
Otto Skeel Ottesøn. 
Anders Sandberg. 
Otto Pogvisk.
Ove Juul.
Jacob Sparre. 
Holger Wind. 
Corfitz Trolle.
Joh. Cph. v. Kørbilz.
Mogens Giøe.
Claus og Hans Ahle- 

feldt.
Christopher Parsberg. 
Mauritz Podebusk. 
Johan Graboe.
Ove Brochenhuus. 
Jørgen Seefeld.
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2. Paa Stifternes vegne,
Doctor Hans Svane Biskop i Siælland. 
Doet. Anders Andersen Biskop over Wendelbo Stift. 
D. Lauritz Jacobsen Biskop over Fyen.
D. Peter Kragelund Biskop over Riber Stift.
D. Johan Dirichsen Biskop over Wiborg Stift.
M. Hans Brochman Biskop over Aarhuus Stift ved sin 

Fuldmegtig Svaning.
3. Paa Capitlernes vegne, Canikerne, nemlig,

Wiborg.
Jørgen Rosenkrands Hofmester paa Sorøe.
D. Johan Dirichsen Biskop i Wiborg.

Ribe.
Erich Krag Secreterer. 
Ludvig Pouch Medicinæ Doctor.

Aarhus.
D. Simon Pauli Medicinæ Doctor.
Mag. Hans Ruman.

Roskild.
M. Thomas Michelsen Lector.
Mag. Hans Calundborg Rector i Roskild.

4. Paa Præsteskabets vegne Provster og Præster.
Siælands Stift.

Mag. Erich Olsen Torm Sognepræst til vor Frue Kirke i 
Kiøbenhavn og Provst.

Mag. Christen Madsen Sognepræst i Kiøge og Provst. 
Mag. Peter Willadsen Sognepræst i Slagelse og Provst. 
Hr. Jens Calundborg Sognepræst til Herfølge og Provst.

Jørgen og Albrecht 
Skeel Ottesøn.

Nicolai Giintelberg.
Frands Rantzau.
Styge Høeg.
Jørgen Høeg.
Christopher Orning.
Jørgen Lykke. 
Erich Rodsteen.

Mathias Budde. 
Hans Wind. 
Enevold Parsbierg. 
Jocob Rosenkrantz. 
Otte Steen Christen

sen.
Jørgen Kruse.
Jens Høeg.
Henrich Giøe.

Jens Rodsteen.
Jørgen og Berent 

Due.
Christopher v. Ulcken.
Steen Bilde Holger- 

søn.
Ulrich Sandberg. 
Hartvig Kaas.

7



98

Fyens Stift.
Mag. Peder Nielsen Sognepræst til S. Hans Kirke i Odense 

og Provst.
Mag. Mads Hvid Sognepræst til Brenderup og Provst. 
Mag. Knud Lerche, Sognepræst i Laaland og Provst. 

Wendelbo Stift.
Mag. Jacob Hansen Sognepræst i Aalborg og Provst.
Hr. Anders Andersen Sognepræst i Wensyssel.

Aarhuus Stift.
Mag. Jesper Hansen Sognepræst i Skanderborg og Provst. 
Hr. Christen Pedersen Sognepræst i Birke og Provst. 

Riber Stift.
Mag. Jens Schøtte Sognepræst til Lønborg og Provst. 
Mag. Ancher Søfrensøn Sognepræst til Kolding og Provst. 

Wiborg Stift.
Mag. Lars Trane Sognepræst til Domkirken i Viborg og 

Provst.
Mag. Jacob Faber Sognepræst i Skifve og Provst.

Deputerede af Verdslig Stand:
1. Siællands Stift.

Kiøbenhafn. Hans Nansen, Christopher Hansen, Borgemestere. 
Frederich Tursen, Hans Pedersen Klein, paa de 32 Mænds 
vegne.

Christianshafn. Hans Søfrensøn Borgemester, Hans Johansen 
Raadmand.

Helsingøer. Johan Hansen Raadmand, Hans Jensen Borger. 
Køge. Christen Caspersen, Detlef Bartram, Borgemestere. 
Roskilde. Christen Steensen Borgemester.
Slagelse. Clemen Pedersen, Jens Knudsen, Raadmænd. 
Nestved. Peder Sejersen Borgemester.
Calundborg. Peder Trælund Raadmand.
Holbek. Niels Nielsen Raadmand.
Corsøer. Casper Brandt Borgemester.
Store Heding. Tillemand Knudsøn Borger.
Skielskør. Anders Mogensen, Borgemester, Morten Persen.
Nykiøbing. Dines Andersen.
Ringsted. Claus Pouelsen Borgemester.
Wordingborg. Anders Koch Raadmand.
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Præstøe. Laurids Schiøtte.
Slangerup. Hans Atchen Borgemester»
Stege. Mads Hansen ’).

2. Fyens Stift.
Odense. Thomas Brodersen, Knud Jacobsen, Borgemestere, 
Nyborg. Knud Wulf Raadmand.
Medelfart. Herman Friis Borgemester.
Assens. Johan Moritzen Byfoged.
Kierteminde. Hans Nielsen.
Bogense. Hans Jørgensen Borgemester.
Faaborg. Iver Nielsen.
Rudkiøbing. Morten Panch.
Svendborg. Søfren Willemsen.

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

Falster.
Nykiøbing. Jørgen Lauridsen Lund, Hilarius Heine, Borge- 

mestere.
Stubbekiøbing. Hans Wolsin Byfoged.

3. Jyllands Stifter.
Ribe. Carsten Tønnesen, Jesper Hansen, Borgemestere. 
Aalborg. Claus Thomesen Raadmand, Hans Søfrensen Borger. 
Aarhus. Anders Lydichsen, Mads Weener, Borgemestere.
Wiborg. Claus Christensen Borgemester, Peder Jensen Biering 

Raadmand.
Randers. Michel Tygesen Raadmand, Michel Søfrensen Borger. 
Kolding. Morten Nielsen Panch Borgemester, Baltzer Nielsen. 
Horsens. Oluf Hansen Borgemester.
Grinnou. Peder Pedersen Borgemester.
Skagen. Claus Thomesen Raadmand i Aalborg efter Fuldmagt.

*) De med Petit trykte Navne findes ikke i den Lercheske Dagbogs Liste, 
de ere optagne fra den næsten enslydende Liste i Rhumans Dagbog.

7*
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Skifue. Søfren Hansen Borgemester.
Ringkiøbing 
Lemvig, og 
Holstbroe

Oluf Jepsen Borgemester.

Weile. Jørgen Staalsen Raadmand. 
Warde. Steffen Nielsen Borgemester. 
Ebeltoft. Jens Madsen.
Hobroe. Christen Biering Borgemester. 
Tisted. Peder Pedersen Fouged paa Vestervig. 
Mariager. Hans Nielsen Borgemester.

Saa mange Stænder vare foreskrevne ved Hans Kongl. 
Maists. special Brev til det Kiøbenhavnske Mode at ankomme 
d. 8. Septemb. Den 9. ditto tinge de Ordre, at de d. 10. 
ditto Klokken 8. skulde møde paa Slottets store Sal.

bandagen 10. Sept. ved 10. Slet vare alle forsamblede, da 
præsenterede sig Hans Kongl. Maytt. i egen Person. Jocbum 
Gersdorf Rigens Hofmester holdt en Tale i Kongens Nær
værelse til Stænderne, deducerende denne Krigs ulyckelige Be
gyndelse og Fremgang formedelst deres Skyld, som Militien 
havde at dirigere, og Victualiernes defect, enddog Fienden 
fandt nok for sig, og endelig hendes Udgang, da nu Gud havde 
givet os igien den edle Fred. Hånd berømmede endog Hans 
Kongl. Majsts. store Aarvaagenhed og Tapperhed udi denne 
sidste Beleiring, Item om Kjøbenhavns Flid og Troskab, hvorfor 
de havde et berømmeligt Navn af ald Verden. Og endelig 
udgik hans Tale derpaa, at meenige Stænder vilde tænke paa 
Middel, 1) Hvorved Hans Kongl. Maytt. og det Kongl. Huus 
kunde have deres tilbørlige Ophold, 2) Hvorledes Militien, 
Floden, og Fæstningerne kunde holdes ved lige, 3) Hvorved 
Rigets Gieid kunde betales^ og Kronen hos fremmede Nationer 
ved sin Credit blive. Hr. Henrich Gyldenstierne med faa Ord 
paa Stændernes vegne tackede Hans Maytt. for denne christelig 
Omsorg for Riget, og svarede, at Adelstanden med Stændernes 
Deputerede vilde derom raadføre sig. Fra den Dag forsam
ledes Adelstanden i det Islandske Compagnie, Geistligheden i 
Hellig Geistes Kirke og undertiden paa Convent-Huuset, og 
Byernes Deputerede i Brygger Laugs Huuset Formiddag og 
Eftermiddag.
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Tiisdag d. 11. ditto Formiddag1). Mødte i det Islandske 
Compagnie alle, og blev da giort Forslag om en Consumptions 
Told. Effter at Academiet ved Rector Doet. Johan Wandel 
lod sig forstaae, at de, som nogle faa Mænd, effter andre Aca- 
demiers Maneer paa fremmede Steder, formodede at blive fri for 
denne Comsumptions Told. Hvorudi Otte Krag, og Adelen, som 
tilstede var, samtlige med alle de andre Stænder faldt dem bi.

De Forslag og Middel, som Hans Kongl. Maytt. med Ri
gets Raad begierede at alle Stænder vilde paa en vis Tid be
vilge og indgaa, ere disse: At noget lideligt maa gives og 
paa legges alle Varer, som enhver bruger, behøver og fortærer.

Raadstuen d. 11. Sept. 1660.
Gimde Rosenkrantz. Otto Krag. Peter Retz.

Og der Stænderne om Eftermiddag efter Adelens Begiering 
vare forsamlede, proponerede Hr. Iver Krabbe paa Adelens 
vegne, om ikke Stænderne vilde supplicere om en Canceller 
og en Rigens Marsk, at Hans Kongl. Maytt. vilde med det 
første forsyne to saa høye Charger. Hvortil Doet. Svaningius 
svarede, at vi derudi ikke kunde foreskrive Kongen noget, som 
vel selv ramte sin Tid.

Onsdag 12. Sept. Mødte alle i Bryggers Laugshuus og be
vilgede en Consumptions Told, dog Taxten vilde de selv sette, 
saa vilde Rigens Raad i Raadstuen derom siden conferere.

2) Her ligger i Langebeks Afskrift et løst Blad, med Bemærkningen: »Af 
Geh. R. Lerches Samlinger«, indeholdende Følgende (afskrevet af 
Langebek):

Tirsdagen d. 11. Sept. om Formiddagen blev udi det Islandske 
Compagnie Huus ved trende Rigens Raad, Gunde Rosenkrantz, Ottn 
Krag og Peter Redtz giort og indleveret efterfølgende Proposition.

De Forslag og Middel etc.
Efter Begiering blev af dennem alle Species, hvoraf der skulde 

gives, og Taxten derpaa, efter Hans Kongl. Maists. og Rigens Raad Be
tænkende, overleveret.

Species vare mange, og syntes accisen stor, derimod blev anlovet, 
at ald den tid det bevilgedes og gaves, skulde ald Skat, Contribution og 
Indqvartering ophøre og afskaffes, saa Soldåtesken skulde tære for 
deres Penge, hvor de ligger.

Derom blev meget handlet, men intet kunde da endeligen sluttes. 
Adelen stod høyt paa deres Frihed, Academiet ogsaa, men det kunde 
aldrig bleven samtykt, uden det havde kommen paa alle, ingen Stand 
eller nogen Stands Person undtagen.

Ved Eet Slet forsamledes den Private Stand om endelig Slutning.
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Her begyndte Sænderne at referere 6ig til andre Middel, som 
de vel vilde paafinde. Saa Adelen icke vel befaldt, de vare 
saa mange forskrevne. Hvorfore Henrich Gyldenstierne bad de 
Deputerede Rigens Raad paa Stændernes vegne, at de fleste 
maalte dimitteres, og nogle faa af hver provincie blive tilbage. 
Over dette bleve Stændernes Deputerede underlige, negtede. at 
aldrig var af dem andet betænkt eller begiert, end at de vilde 
blive tilsammen, begierede at vide, om Hans Maytt. vilde have 
mere delibereret om Landets conservation, det da maatte pro
poneres, at det ene mod det andet des hastigere kunde ligoes, 
at saa Svar der paa følge maatte. Rigets Raad svarede, Hans 
Kongl. Maytt. kunde ikke vel proponere meer, før Hånd saae, 
hvad dette med consumptions Tolden vilde inddrage. I denne 
Forhandling handlede endnu Professores flittig om Frihed, fast 
indbildende sig, at der var ingen Tvifl om meere. Her om 
skulde nu Stænderne hver for sig, Adelen, Geistlige og Verdslige, 
samles til at deliberere. Capitulerne havde ønsket at coniun- 
gere sig med Academiet, at de med dennem kunde have 
delibereret, ligesom Bisperne med Ministerio, og anholdte hos 
Otto Krag om lige Forskaansel for Consumptions Tolden som 
Professores. Det blev afslagen. Doctor Ludvig Pouch og 
Mag. Hans Rhuman ginge til Rectorem, og begierede, de vilde 
tage de faa Canonicos udi deres partie, hvilket og blev af
slagen, dog saae de gierne, de for consumptions Told maatte 
forskaanes. Saa gik Capitels Herrerne til Bisperne og Mini
sterium paa Convent Huuset, sig at offerere i lige coniunction 
pied dem, hvor de da sluttede en conjunclion i denne Act med 
Staden Kiøbenhavn, med hvilke de andre Byers Deputerede sig 
havde conjungeret til samptlig deliberation og Slutning at staae 
med hinanden. Hvilken conjunction foraarsagede det, som 
Adelen ikke var tilfreds med. Dog formodede Adelen, at den 
ene Stand intet proponerede den anden Stand til despect og 
præjudilz.

Fredag 14. Sept. Adelskabets Deputerede ved de Depu
terede Rigens Raad i Islandske Compagnie Kl. 8. overleverede 
consumptions species med Taxten, saa disponeret, at Adelen 
vilde være fri, fordi de havde hiulpet Professsores.

Efter 2 Slet sluttede de Conjungeredes Mediator Doet. 
Svane, at alle Conjungerede under Kiøbenhavns Frihed vilde
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være indsluttede i lige Frihed med Adelen og Professorerne; 
Og saafremt ingen i denne consumptions Told, hvo det og var, 
vilde prætendere nogen Privilegier, saa vilde Episcopi, Cano
nici, Kiøbenhavns og andre Byers Deputerede, som Privilegier 
havde, ei heller, men med lige Hielp gribe Hans Majestet 
under Armene.

Løverdag 15. Sept Klokken 1 forsamledes Stænderne om 
denne consumptions Told i Brøgger-Laugshuuset, og fordi 
ickun faa mødte, bad Adelen dem sidde hos sig ved Bordet, 
og begyndte de at forstændige disse, at de vilde indlade deres 
Ugedags Bønder under contributionen, som aldrig Kong Chri
stian IV. kunde erlange, de vilde og afstaae deres Told og 
Accise, og, naar de vare i Kiøbstederne, være under con
sumptions Tolden, men paa deres Gaarde vilde de være fri for 
consumptions Told. Dette begierede Adelen at nyde, som en 
Umbra Privilegii, formodende, ingen dem den misunde vilde. 
Dertil svarede Doet. Lauritz af Fyen paa Bispernes og Mini
sterii vegne, at de havde været sammen i gaard, og conclu
deret, at, vilde den ene deponere sine Privilegier, saa vidt dette 
consumptions Forslag angik, og intet i nogen Maade derpaa 
prætendere, Saa vilde og Bisperne sampt Ministerium giøre det 
samme. Ligesaa blev svaret paa Capitulernes vegne. Borge
mester Hans Nansen svarede i lige Mening paa Kiøbenhavns 
vegne. Ligesaa svarede de andre Stæders Deputerede, som 
dog ingen privilegier havde at prætendere. Imidlertid dette 
passerer, da kommer Doet. Johan Wandel og Doet. Bang, noget 
derefter Biskop Svane, og samles saa alle Stændernes Depu
terede. Da begyndte Hr. Henrich Gyldenstierne og Adelen 
denne samme Materie, vilde paa ny høre alles vota, besyn
derlig refererede sig til Geistlighedens humanitet, og begierede 
Biskop Svanes Betenkende. Hånd svarede, Rector Wandel var 
for hannem, hånd skulde svare først. Da svarede Wandel, det 
ikke syntes ubilligt, det Adelstanden begierede, at der jo en
delig burde i alting være Forskiel imellem en Bonde og en 
Herremand. Biskop Svane spurde, om Hånd og Academiet vilde 
da give denne consumptions Told? Wandel svarede, det var 
en anden Qvæstion? Doet. Svane svarede end ydermere, om 
der da ikke buide være Forskiel imellem en Bisp og en Bonde? 
Men efterdi Kongen ingen Forskiel vilde giøre i denne con-



104

sumptions Told paa sig selv, men saa vel som en anden give 
Told, saa vilde Bisperne og Clericiet icke hellen Efter lang 
debatering sluttede Adelen, at de vilde referere det hen til 
Hans Maytts. eget Behag, de havde icke Behov deris Privi
legier med nogen at disputere, da det stod til dem selv, hvad 
de vilde lade og giøre. Efter den Dag absenterede Professores 
sig, gandske forladende sig paa Adelen. Paa saadau deris 
disjunction fortykte Mayesteten, sigende, Hånd maatte vide, 
enten de havde deris Privilegier af Adelen, eller af fremfarne 
Konger? Med de andre Stænder var Hans Maytt. vel tilfreds.

Søndag 16. Sept. Conciperede Stænderne efterskrefne Ind
læg til Adelens Deputerede, saasom deris Resolution, anlangende 
den Consumptions Told, fra hvilken Adelen vilde være fri paa 
deres Gaarde.

Høyædle Velbaarne Herrer,
Gunde Rosenkrands, Otte Krag, Peter Retz, 

Danmarks Høyviise Raad.
Eftersom Hans Kongl. Maytt. vor Allernaadigsle Herre først 

ved Hans Excellentz Hr. Rigens Hofmester, siden ved Eders 
Excellentzer etc. etc.

lKandag 17. ditto. Blev dette Indleg Rigens Raad, i Raad- 
stuen forsamlede, leveret af Doet. Johan paa Bispernes vegne, Mag. 
Thomas Michelsen paa Capitulernes vegne, Hans Nansen og 
Christopher Hansen paa Kjøbenhavns og de andre Byers vegne, 
efter 8 Slet. Ved KJ. 10 Slet blev Doet. Johan af Viborg, 
fornæfnte Borgemestere, og nogle af de Deputerede opkaldet 
for Raadet og tiispurt af Otte Krag, hvad de indbildede sig, 
om der icke burde være Forskiel paa en Herremand og en 
Bonde? Borgemester Christopher Hansen svarede: Vi ere ikke 
Eders Drenge, at I haver Behov at snurre os saa over. Rigens 
Raad lod sig da forlyde, der var ingen Stand, som havde Pri
vilegier., uden Adelen, hvis Privilegier vare 300 Aar gamle, og 
Kiøbenhavn havde Privilegier, som vare nu snart 2 Aar gamle.

Tisdag 18. Sept. Fra samme dag og til d. 8. Octob. blev 
ideligen imellem Adelen og de andre Stænder giort Tvistighed 
om Consumptions Paaleg. Imidlertid havde de mindre Stænder 
giort Forslag om Lehnenes Indkomster at kunde af Kongl. 
Maytt. lade oppeberges til dend almindelige Nytte. Men Raadet 
hensaae til Lehnene, at Adelstanden dem ubeskaaret beholde
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kunde, og Kongen kunde have saa stor Intrade af Consump- 
tionen, som de vilde foreskrive Geistligheden og Borgerstanden 
saa høy, at Kongen behøvede ikke Leenene. Men om den 
fattige Almue kunde udstaae saadan consumption, gave de sig 
ingen Tanker om, naar Adelstanden ickun kunde conserveres. 
Stænderne formerkede vel, at Kongen saa var af Haandfæst- 
ningen forbunden, at Hans Maytt. ey kunde betage Adelstanden 
Lehnene til consumptions Forringelse.

mandag 8. Octb. Klokken 8. forsamledes derudover Geist
ligheden paa Convent Huuset, og Byernes Deputerede i Bryggers 
Laugs huuset, at raadslaae, ved hvad Middel de kunde rive 
Hans Maytt. løs, og bringe sig og deres Effterkommere i nogen 
bedre Tilstand. Intet bedre Middel siuntes, end Hans Maye- 
stet, det Hånd havde bekommet formedelst Vall, og var for
bunden til formedelst visse Love, kunde for sig og sine Ar
vinger herefter nyde det som en Arv, og ikke være forbunden 
ved nogen Haandfæstning, som tilforn.

Herom confererede Hans Nansen og Christopher Hansen 
paa Raadstuen med de andre Borgemestere og Raad, samt de 
32 Mænd, hvad dem siuntes, som derudi strax consenterede. 
Derfra ginge de ned, og lode Bispen D. Hans Svane deris 
Meening forstaae, sampt og de andre Stændernes Deputerede, 
som vare i Brøggers Laugs huuset, for hvilket den inderste og 
ydersle Dør tilluktes, og proponerede, at Kiøbenhavns Byes 
Forsæt var, at lade anmelde Rigets Raad, om mand icke burde 
for Hans Maysts. meriter, denne Tid at tilbiude Hans Maytt. 
Kronen som en Arve-Krone, hvorom de nu uden Tvil trac- 
terede med de andre Stænders Deputerede i Brøggers Laugs 
huus, saa mange der vare forsamlede, enten Borgemestere, 
eller Raad, eller Svoren Borgere, fuldmegtigede af de andre. 
Og saasnart Hans Nansen havde for dem dette Kiøbenhavns 
Forslag proponeret, strax resolverede sig Stædernes Deputerede 
derpaa. Men Geistligheden, for videre Udseende, bad Biskop 
Svane og Doet. Anders af Wendelbo Stift at ville gaae til 
Brøggers Laugs Huus, der at forfare samptlige deres resolution, 
og om de derom bleve eens, dem da maatte foreviises deris 
Instrumentes forfattede Stiil, som i dend Sag skulde indlegges 
for Rigens Raad. Hvilket de gode Mænd efterkom, og noget 
derefter kom tilbage med dend Afskeed, at Byernes Deputati

Danske Samilnger, 2den Række. 2. *
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vare alle eens derom, førde og med sig deris derom forfattede 
Instrument, liudende som følger.

Høyædle og Velbaarne Herrer, Danmarkes Riges Høy- 
viise Raad,

Vi samptlige underskrevne, fuldmegtigede af Geistlig og 
Borgerlig Stand, med største Glæde os erindrer dend meget 
tænkværdige og høyfornuftige Tale etc.

Der Geistligheden dette Instrumentum havde considereret, 
som et Forslag, bade de alle Gud om et got Raad, og derpaa 
i Jesu Navn underskreve de det, og fultes saa alle ad fra 
Conventhuuset ned til Brøggers Laugs Huuset til Stædernes 
Deputerede, som da iligemaade alle underskreve. Og som det 
lackede ad Aften, og Raadet var gaaen af Raadstuen, da sendte 
de dette Instrument, der Klokken var 5, ved Frederich Tursen 
og Hans Petersen Klein, som vare af de 32 Mænd, til Rigens 
Hofmester, hos hvem da var Secreterer Erich Krag, som til- 
spurte dem, om det var nu klart med den Consumptions Told? 
De svarede: Saa, og ginge dermed hen og leverede Rigens 
Hofmester Instrumentet. Der hånd læste det, blev hånd meget 
altereret, og skickede strax Bud efter alle Rigens Raad, som 
kom til hannem, og blev der en lang Tid. Derfra samledes 
de i Raadstuen, og den heele Nat vare de hos andre Rigens 
Raad, som vare syge, saa de vare meget altererede derover. 
Samme dag blev læst for Stænderne en Rigens Raads Forord
ning om det trykte Papir, af Stænderne aldrig samtykt, derfor 
vilde Kiøbenhavns Borgemestere icke læse dend, men føre 
Hans Maytt. dend til Gemyt.

Tisdag 9. Octob. Gik Borgemester Hans Nansen og nogle 
af Byernes Deputerede til Hans Maytt. at giøre relation om 
den udgangne Forordning om det trykte Papir, at meget deri 
var indført, som blev usamtykt, og for sær Aarsagers skyld ey 
kunde samtyckes.

Onsdag 10. Octob. Der Stænderne fornam, at Rigens Raad 
intet vilde lade sig merke, at de havde faaet noget Forslag om 
dette Arve-Rige, da forsamledes de i Islandske Compagniet 
Klokken 9, herom videre at raadslaae. Fattede derfor den 
resolution, at alle samptlige vilde forføye sig til Rigens Raad i 
Raadstuen, at forfare deris Betænkende herom. Hvorpaa Stæn
derne ginge i en meget lang Rad, en Geistlig og en Verdslig
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sammen, fra Islandske Compagnie til Raadstuen, hvis Indgang 
i Raadstuen Hans Maytt. med Dronningen besaae ud af Vin
duet. Som de kom ind i Raadstuen, var ingen tilstede, uden 
Gunde Rosenkrands, Sivert Urne, og Erich Krag, men strax 
efter indkom Otto Krag af Cancelliet, og Peter Retz af Rente
kammeret. Doet. Hans Svane førte sin Tale saaledes: At 
Geistlige og Verdslige Stænders Deputerede d. 8. Octoh. ved 
Frederich Tursen og Hans Petersen Klein lode indlevere til 
Rigens Hofmester en Begiering og et Forslag, anlangende 
Danmarkes Rige herefter arvelig at følge Hans Mayestet og 
Hans Kongl. Huus, saasom Hans Maytt. næst Gud havde været 
den høyeste Aarsag, at samme Rige icke var kommen under 
fremmed Herskab. Hvorfor de vare nu her tilstede, at forfare 
derom de gode Herrers Rigens Raads gode Svar og Betenckende. 
Derpaa delibererede nærværende Rigens Raad. Men Gunde 
Rosenkrands sagde, at til 4. Slet skulde alle Rigens Raad findes 
samlede i Raadstuen, saa kunde de komme igien. Saa toge 
de Afskeed, og ginge derfra til det Islandske Compagnie, og 
derfra hiem til sit. Klokken 3. forsamledes de i det Islandske 
Compagnie. Kl. 4. kom Bud, at Raadet var samlet, med Be
giering, nogle faa af de Deputerede vilde komme op til dem. 
Men de svarede, sig alle at have underskrevet, og derfor vilde 
de alle følges ad. Derpaa fulte de strax, en Geistlig og en 
Verdslig, igiennem en meget stor Forsamling paa Slots Pladsen 
ind i Raadstuen. Som nogle faa vare indkomne, blev befalet 
af Otto Krag 2 eller 3 gange, at Døren skulde lukkes. Men 
Stænderne indtrængde sig paa hverandre, at Døren icke kunde 
lukkes, til med befoel Gunde Rosenkrands, de skulde lade Døren 
staae aaben. Af Rigens Raad vare samlede: Niels Trolle, 
Gunde Rosenkrands, Otto Krag, Henrich Rantzov, Axel Urup, 
Peter Retz, Henrich Bielke, Sivert Urne, Hans Schack. Otto 
Krag paa ganske Raadets vegne læste op af Papir efterskrevne 
Poster: (1) Alle Rigens Raad, de som i Byen vare tilstede, 
var icke at deliberere med, eftersom de fleste af dem vare 
syge, dog havde de confereret derom med Rigens Hofmester, 
som og var syg, og befandt hånd med de andre, at som der 
mange desidereredes i Rigens.Raad, da burde deris Tal først at 
completeres, at hvad som herudi skulde svares, kunde svares 
af pleno Senatu. (2) Var denne proposition til dette Mode
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ikke af nogen proponeret, at derom skulde delibereres, halv 
mindre sluttes noget. (3) Saa var og icke Stænderne heller 
til saadant Forslag at giøre fuldmægtigede af nogen deris 
Principaler. (4) Saa var og dette icke af alle Stændernes De
puterede Geistlige og Verdslige proponeret, da mange af dem 
allerede vare hiem reiste; Saa at om her udi noget skulde 
foretages, burde herom et særdeles Mode forskrives, som og 
skee kunde, om det var af saa stor Fornødenhed. (5) Havde 
man vel i saadanne deliberationer at see paa vor Naboe, som 
passer os paa i alle Leiligheder. (6) Torde de intet . frygte 
for det Kongelige Huus, at jo Danmarkes Rigens Raad skulle 
der for drage den Omsorg som de burde. (7) Var ey heller 
i Danmarck hørt saadant før, som de nu begyndte, Var og 
icke heller Hans Maytts. Villie, Vidste derfor icke, i denne 
farlige Tid, udi saadanne ufornødene og usædvanlige actioner 
paa denne Tid at consentere.

Bispen Doet. Hans Svane begierede, at dette maatte med- 
delis dem skriftlig, hvortil Otto Krag svarede: Ney, og sagde 
derhos, at Rigens Raad havde overleveret baade Stændernes 
Indleg saa og dette Svar til Hans Mayestet, og remonstreret 
Hans Maytt. alting1). Bispen Doet. Hans Svane hverken re
sumerede eller svarede in specie til disse Otte Krags rationes, 
men in genere discurrerede, at det faldt dennem underligt, at 
de i saadant lovligt Verk, som syntes at kunde være Gud til 
Ære, Hans Maytt. og det Kongl. Huus til Glæde og gode, og 
vores Fæderneland til Velstand, ikke ville consentere, Om det 
var nu aldrig andet, sagde hånd, end Hans Maytts. meriter i 
denne Tid, havde hånd forskyldt det af os alle, og allermest 
af Eder, I gode Herrer, som haver den meste og bedste deel 
i Landet, de største Privilegier, hvorved I ere, næst Gud, ved 
Hans Kongl. Maytt. conserverede, at I burde derfor først og 
fremmest Eders Taknemmelighed mod Hans Maytt. contestere, 
og lade see og kiende saadant et Taknemmelighcds Teign mod 
det Kongl. Huus. Belangende, sagde Doet. Svane, at nogle 
faa og ikke alle Stænders Deputerede skulle herudi have con- 
senteret, da kand I gode Herrer herom nu forfare deris Mee- 
ning. Adspurde saa Doet. Hans i det samme Stænderne, om

) I Marginen: NB. Raadets remonstration.
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det icke var alles deris Meening? Da raabte de alle i hver- 
andres Munde med høy Lyd: Det er vor Meening, ja det er 
alles voris Meening. Da gav det sambtlige høye Anraab Rigens 
Raad en stor Forundring. Doet. Hans spurde, om her var 
ingen anden resolution hos dem at formode? Da svarede Ri
gens Raad: Ney. Hvorpaa Doet. Hans svarede, de gode Herrer 
da icke vilde fortænke dem, at de gik samtlige op til Hans 
Maytt., at berette ham selv alting. Otto Krag svarede: De 
kunde giøre, hvad dem selv tyktes. Derpaa udginge de ordentlig, 
en Geistlig og en Verdslig, af Raadstuen, op paa Dravanter- 
Salen, hvor de fornam, at Hans Maytt. icke var oppe, fortøvede 
derfor til Hans Maytts. Ankomst noget der efter igiennem Løn
gangen, og gik hånd med sit bare Hoved forbi Stænderne ind 
i sit Gemach. Da gik Hannibal Sehested, som stod hos Bispen 
Svane, først ind, der efter Doet. Johan Badscher, at tale med 
Kongen selv, at alle Stændernes Deputerede, Geistlige og 
Verdslige vare der ude og vilde gierne tale med Hans Maytt. 
Og gik Hans Maytt. strax ud i den grønne Sal, hvor Stænderne 
da kom ind alle og enhver. Og som Kongen kom til dem, 
begyndte Doet. Hans Svane Talen, taekende Hans Maytt. næst 
Gud, at de med deris Hustruer og Børn icke vare komne under 
fremmed Herskab, at de havde Fred, og hver dag haabede til 
bedre Tilstand, hvorfore samptlige Stænder ønskede saa gierne 
at findes Hans Maytt. taknemmelige i alle de Maader de kunde; 
Til hvilken Ende de havde skriftlig forfattet noget. Og dermed 
leverede Hans Maytt. et Instrument in originali, som var det 
selv samme de havde overleveret Rigens Raad, og derom med 
dennem confereret, og havde vist formodet, at som det var 
billigt og af Hans Maytt. vel fortient af dem og os alle, at de 
og skulle med samptlige Stænder derudi consenteret, men be
fandt dog imod Forhaabning, at samme Forslag blev noget 
quæstioneret, Icke dis mindre vilde de som Rigens Stænder 
hermed have deris Villie og Begiering Hans Maytt. forstæn- 
diget, i Forhaabning, Hans Kongl. Maytt. alting best betænker, 
og bliver dem en naadig Herre og Konge, og tager dem frem- 
deeles udi sin Kongl. protection. Borgemester Hans Nansen 
svarede paa Kiøbenhavns vegne, at del var ogsaa alle og en
hver i Kiøbenhavn deris affeetion mod Hans Maytt. og det 
Kongl. Huus, som Bispen havde berettet, efter Instrumentet, 
baade Hans Kongl. Maytt. og Rigens Raad overleveret. De
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bleve saa staaende, imedens Kongen spadserede frem og til
bage og talede til ingen uden Hannibal Sehested. Men Bispen 
Doet. Hans Svane gik til Hans Maytt. og berettede, at Rigens 
Raad i Raadstuen havde givet Stænderne at forstaae, at de 
deris Meening skriftlig til Hans Maytt. skulde have leveret, 
Hvortil Hans Maytt. svarede: Ney, men nogle vare oppe hos 
Hannem, og læste noget for ham af et Stykke Papir, de havde 
forfattet, men de overgav intet skriftligt. Omsider sagde Kon
gen til dennem: Jeg vil læse det igiennem, I have leveret mig, 
saa skulle I faa Beskeéd i Morgen. Og efter derpaa aflagte 
reverentz, gik hver hiem til sit.

1 denne Aften blev Vagten paa Voldene og Gaderne sat 
dobbelt, Portene bleve og tillukte den næste dag, fordi Adel
standen lavede sig til at reise af Byen, til at spilde dette lov
lige Verk, Og at ingen til Lands eller Vands bortreise skulde, 
blev alt Eartøy lagt ud fra Landet paa Strømmene, og Bom
mene tillukte, saa ingen kunde bortreise enten til Lands eller 
Vands. Og om endskiønt Hans Kongl. Maytt. forundte nogle 
af Adelen Pasport, som det begierte, at komme ud af Porten, 
saa vegrede dog Vagten sig derudi, foregivende, at Kongens 
Brev skulde de vise Borgemester Hans Nansen, og derpaa tage 
en Seddel eller et Tegn af hannem, saa skulde de komme 
ud. Der var og Ordre udgaaen i hvert qvarter, at de skulde 
være armerede i Beredskab, naar de hørde Storm Klokken.

Torsdag 11. Octob. Adelstanden lod sig forlyde, som Ordet 
gik, det maatte gieide deris Liv eller icke, vilde de icke sam- 
tycke den Arve Regiering. Rigens Raad gik imidlertid til og 
fra Kongen, Hans Maytt. at dissvadere, Men Hånd lod sig for
lyde, ingenlunde at ville frastaae det, Stænderne Hannem og 
Hans Huus havde præsenteret: Men vilde icke de andre, saa 
vilde Hånd af dem lade sig declarere først en Arve-Konge, 
saa vilde Hånd siden gaaes med de andre om det andet.

Fredag 12. Octob. Skeede Bøn af Prædikestolen, at Gud 
dette Verk, Stænderne forehavde, vilde for sit hellige Navps 
skyld til en god og glædelig Ende selv dirigere. Efter Præ
diken Klokken 10 forsamledes alle Stændernes Deputerede i 
.det Islandske Compagnie, at forvente, hvad Svar Hans Maytt. 
vilde give dem. Imidlertid vare Adelen oppe hos Hans Maytt., 
stode hart imod, at saadant, som Stænderne havde foretaget, 
kom dem intet ved, men Rigens Raad alleene, saa at Adelen,
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som den høyeste Stand her i Riget, end icke havde Myndighed 
saadant at begynde. Rigens Raad begierede at vide af Hans 
Maytt., om noget saadant, som begiertes, skeede nu, hvorledes 
Modus Regiminis skulde da være? Hvortil Kongen svarede, 
Hånd nu intet vist kunde determinere derom. Derefter blev 
skicket Bud til Stænderne, at Rigens Raad havde været oppe 
hos Hans Maytt. og begiert dilation til at forfatte deris Betæn
kende skriftlig, og dend indlevere, bedende, Hans Maytt. saa 
længe vilde patientere. Klokken 4 indleverede Raadet deris 
Erklæring i disse Ord forfattet:

Rigens Raads underdanigste Meening, inclination, og Af- 
fection er lige den samme, som Geistlighedens og Borgerska
bets, om Eders Kongl. Maytt. og det Kongelige Huus, til at 
giøre Riget arveligt paa Høystbemeldte Eders Kongl. Maytts. 
Mandelige Linie. Vilde det og længe siden have giort, dersom 
vi havde vidst Eders Maysts. Meening derom, eller Geistlighe- 
den og Borgerskabet med os derom havde confereret i Tide, 
som icke skeet er, dog paa slig Maneer, at det paa Eders 
Maytt. og Eders Maytts. Posteritet bliver varende, som af en 
complet Senat best kand skee, og at samme Eders Kongl. 
Maytts. Arving Een efter anden succederer, uden nogen Appan- 
nage til de andre, og at enhver Stand conserveres ved forrige 
velherbragte Privilegier og Friheder ubeskaaren og uformind
sket i ’alle Maader. Vil og være fornøden strax herom at 
fornemme Adelens Meening, som tilstede er, paa det alting 
med god ordre og samtlig consens disbedre kand skee. Da- 
tum Hafniæ 12 Octobris Anno 1660.

Iochum von Gersdorph. Ove Gedde. Christopher Urne. 
Oluf Parsberg. Jørgen Seefelt Christophersen. Niels Trolle. 
Gunde Rosenkrands. Axel Urup. Henrich Rantzou. Otto Krag. 
Peter Retz. Henrich Bielke. Sivert Urne. Hans Schack.

Løverdag 13. Octob. Forsamledes Stænderne i det Islandske 
Compagnie, hvorfra de skickede Bud op til Slottet, og fik 
Beskeed, at Peter Reetz og Erich Krag giorde icke andet, end 
revste frem og tilbage imellem Kongen og Raadet, hos Rigens 
Hofmester forsamlede. Ved 9. Slet kom Doet. Bulch ned til 
Stænderne, og efter Begiering kom i tale med Doet. Hans 
Svane og Hans Nansen. Ved 10. Slet kom Bud, de vilde komme 
op til Slottet. Da var det got Tegn. Hvorfor Stænderne tack- 
ede Gud, som havde afvendt ald Ulycke, og indskiødt Rigens
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Raad de beste og tienligste Raad, og ginge de saa op ordent
lig, en Geistlig og en Verdslig, igiennem en mægtig Forsamling 
paa Slots-Pladsen op paa Slottet. Der de nu kom op paa 
Dravanter-Salen, kom Hr. Hannibal Sehested og Schack imod’ 
dem, og tilspurde Biskopen Svane paa alles vegne, Om det Ord 
Arving skulde forstaaes paa Sverdsiden aleene, udi hvilken Mee- 
ning Rigens Raad var, eller og om det og skulde være at for- 
staae om Qvindesiden, og hvad deris Meening var. Doet. Hans 
Svane svarede, Hånd derom havde talt med Stænderne, at det 
skulde være paa begge Sider, og det saaledes, at Riget icke 
skulde deeles, men forblive ganske hos den ældste Arve Herre, 
saa de andre Kongelige Børn tinge Penge. Hvilket Sehested 
og Schack saaledes igien refererede Rigens Raad, som vare 
temmelig ilde tilfreds hermed, at de paa saadanne og flere 
vigtige Poster, hvor om tilforn noget burde være delibereret, nu 
saa hastig skulde sig resolvere. Og tiente en hastig resolution 
og Slutning i dette Verk. Derefter kom Hannibal Sehested til 
Bispen, at giøre Stænderne god Forhaabning, at det med Guds 
hielp tog en god Ende, og at Rigens Raad uden videre debat
tering paa Kongelig generositet og Mildhed vilde nu med Stæn
derne samtycke, at Riget skulde herefter være et Arve Rige 
baade paa Sverdsiden og Qvindesiden.

IH.
Den Deputerede fra Aarhus Kapitel Hans Rhumans Dagbog.

Denne Dagbog er udgiven efter en Afskrift, som bevares 
i det st. kgl. Bibi., gi. kgl. Saml. 4°, Nr. 2705. Afskriften er 
besørget af Langebek, som paa Foden af første Side har skre
vet: »Ex Autographo Iohannis Rhumanni Deputati ad Comitia 
ex parte Capituli Arhusiensis, penes Dominum de Klevenfeld, 
a qvo mihi communicatum 1760.« Rhumans Autograph anfø
res i Auktionskataloget over Klevenfelds Bog- og Haandskrift- 
samling, Musæum Klevenfeldianum, S. 245, Nr. 140; den blev 
solgt for 14 Mk. 10 Sk.

Hans Rhuman, Søn af Professor ved Kjøbenhavns Universi
tet Wolfgang Rhuman, er født 1622; 1653 blev han Præst 
ved St. Clemens Kirke i Aarhus; han døde 1676. Han har el
lers ikke gjort sit Navn bekjendt i Literaturen.
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Diarium offuer det Mode, som stod udi Kiøbenhaffn den 
VIII Septembr. 1660. Da Hans Majestet Kong Friderich den 
Tredie bleff declareret en Arffue Konge paa Mand Linien och 
Qvinde Linien offner Danmark och Norge. Gud giffue det maa 
vere giort udi en god tid, och komme menige Riger og Rigens 
Stænder til Fred Gaffn og gode, Saa at alle Kongelige Lande 
maa voxe, och vi med dennem, det ynsker jeg udi vor Herres 
Jesu Christi Naffh, Amen. —

De Deputerede aff alle Stænder, som vare forsamlede til 
det Mode, som begyndte udi Kiøbenhaffn den 8. Sept. 1660, 
og endte den 4. Decemb. 1660, vare aff’ hver Stand, som 
følger.

[Da Listen over de Deputerede næsten ganske stemmer med den, som 
er aftrykt fra den Lercheske Dagbog og er benyttet ved den ovenfor S. 99, 
saa udelades den her.]

I Jesu Naffn.
Som nu meenige Stænder vare hid till Kiøbenhaffn an

komne, som vare forskreffne, ved Hans Majestets special Breff, 
till det Mode, som var berammit udi Kiøbenhaffn dend 8. Sept., 
da fich de dend 9. Sept., som var Søndag, Bud, at de om Mor
genen Klocken 8. skulde møde paa Slottit, paa dend store Sall, 
der att fornemme Hans Maitts. Villie om dette Mode.

Mandagen, som var dend 10. Sept., bleff hora nona alle 
Stændernes Deputati forsamblede paa dend store Sall, hvor 
circa Decimam da Rigens Raad kom op til os, och kom Hans 
Maitt. ind aff en Bagdør till Rigens Raad, och skeede da udi 
Hans Maitts. Nærværelse aff Hr. Rigens Hoffmester Jochum 
von Gerstorph en Sermon till Stænderne, hvor hånd diducerde 
denne Krigs ulyckelig Begyndelse och Fremgang formedelst 
deris Üeenighed, som Militien haffde att dirigere, och victua- 
liemes defect, enddog Fienden fandt noch for sig, och endelig 
hendes Udgang, da Gud nu haffde giffuet os igien dend ædle 
Fred. Hand talte och megit om Hans Majestets store Orvaa- 
genhed och Tapperhed udi denne sidste Beleiring, item om 
Kiøbenhaffns Fliid og Troskab, hvorfor de havde et berømme
ligt Naffn aff al Verden. Och endelig gick Talen der ud paa, 
att meenige Stænder ville tæncke paa Middel

1. Hvorved Hans Maj est. och det Kongel. Hus kunde 
haffue deris tilbørlige Ophold.

8
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2. Hvorved Militien, Floden og Festningerne kunde holdes 
ved lige.

3. Hvorved Rigens Gieid kunde betalis, och Kronen hos 
fremmede Nationer ved sin credit bliffue.

Hr. Hendrich Gyldenstierne med faa Ord paa Stændernes 
Vegne tackede Hans Maist. for denne christelig Omsorg for 
Riget, och svarede, att Adelstanden med Stændernes Depu
terede ville derom raadføre sig.

Hora 2da var nogle aff Geistligheden udi Hel. Geistis Kirche, 
Adelen udi Islandske compagnie, Byernes Deputati udi Brygger 
Laffs Hus forsamlede, och discurrerede om dette, dog bleff 
intet sluttet her om i nogen Maader.

Tiisdagen, som var dend 11. Sept., vare Adelen med alle 
Stændernes Deputerede forsamlede udi Islandske Compagnie, 
hvor de deputerede Rigens Raad, som var Gunde Rosenkrandtz, 
Otte Krag, och Peter Reetz, komme till os; Och proponerede 
Otte Krag, att vi ville samtycke en consumptions fold, aff hvad 
som vi bruge, behøffue, och fortære. Da eligerede Adelen 
nogle visse, som paa deris vegne skulle tractere med os, som 
var, Her Hendrich Gyldenstierne, Hr. Jffuer Krabbe, och OfTue 
Juel. Hvor effter Her Hendrich Gyldenstierne paa Adelens 
vegne kom till os, och bad, vi ville samlis udi Brygger Laffs 
Hus horå prima, der ville de komme till os.

Hora lma var alle Deputati forsamlede udi Bryggers Laffs Hus 
med Adelens Deputerede, hvor vi forfattede en skrifftlig Begiering 
til de deputerede Rigens Raad, att de Ord, som de foregaff, 
nemblig att bevilge en Told, aff hvis vi bruge, behøffue, for
tære, att de Ord motte forklaris, och att samme Species motte 
specificeres. Dette Instrumento underskreff Adelen, Academiets 
och alle Stændernes Deputati. Samme tiid paa Adelens vegne 
proponerede Her Iffuer Krabbe, om icke Stænderne med dem 
samptiig ville supplicere, om en Canceler, och en Rigens Mars, 
att Hans Maist. ville med det første forsyne disse to saa høi 
fornødne Charger. Hvor till Bispen aff Sieland D. Svaningius 
svarede, att vi derudi icke kunde præscribere Hans Maitt. noget, 
som vel sellf ramte sin Tiid.

Onsdagen, som var dend 12. Sept., møtte alle Stændernes 
Deputati, Adell, Professores, Geistlig och Verdslig paa Islandske 
Compagnie, hvor de Deputerede Rigens Raad komme till os,
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och gaff os skrifftlig de Species, som begieredis att skulle 
drages under consumptions Told, att vi dem jselff vilde taxere, 
Saa ville Rigens Raad siden i Raadstuen conferere derom. 
Samme tid begierede Stændernes Deputati aff Rigens Raad, at, 
om der var meere till Landsens conservation, Hans Majestet 
ville lade proponere, det da paa een tid motte fremsettes, att 
man des bedre kunde ligne det ene mod det andet, och saa 
svare derpaa, och bliffue saa des hasteligere expederet. Derpaa 
svarede de deputerede Rigens Raad, Hans Maist. kunde icke 
vel proponere meere, før Hand saae, hvad dette med consump
tions Tolden kunde inddrage.

Torsdagen, som var den 13. Septembris, var Adelen forsam
lede udi Islandske Compagnie, Bisperne och Canickerne med 
Ministerio udi Convent-Huset, Byernes Deputerede udi Brygger- 
lauffs Huset, att deliberere offuer de Species, som under 
consumption skulde drages, och deris lidelig Taxt for en hver 
Stand.

Fredagen, som var dend 14. Sept., vare alle Stændernes De
putati forsamlede hora octavå udi Islandske Compagnie, hvor 
de deputerede Rigens Raad kom til oss, och offuerleffuerede 
os consumptions Species och deris Taxt, hvilket Stænderne tog 
ad deliberandum.

Hora 2då vare vi Geistlige forsamlede i Conventhuset, Bor
gernes Deputati udi Brygger Lauffs Hus. I Conventhuset giorde 
vi Geistlige et conclusum. att saafremt at udi denne consump
tions Told ingen, i hvo det og end var, ville prætendere 
nogen Frihed eller privilegier, saa ville Episcopi, Canonici och 
Pastores icke heller, men alle med lige Hielp gribe Hans Maist. 
under Armene.

Løffuerdagen, som var dend 15. Septembris, vare vi med 
Adelens och Borgerskabets Deputerede forsamlede udi Bryggers 
Lauffs Hus, hvor Geistlige och Verdslige om dette Consump
tions Middel afflagde det Svar, at saafremt ingen ville præten
dere nogen Frihed, saa ville de icke heller: Mens Adelen, som 
vare tilstede, begierede intet videre, end att nyde det fri, som 
de paa deris Gaarde paa Landet fortærede. Huilcket de slut
tede, de ville till Hans Maists. naadigste Behag referere.

Søndagen, som var dend 16. Septembris, hora octavå, under
skred Stænderne et Indleg, daterit dend 15. Septembris, til 

8*
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Hans Maitt., undskyldende sig, att det med den consumptions 
Told icke var kommen til ende; Huilcket bleff siden offuer- 
leffueret till Rigens Raad.

flandagen, som var dend 17. Sept. hora octavå, underskreff 
endnu nogle dette Instrumento, och offererede D. Johan det 
paa Bispernes vegne, M. Thomas Lector udi Roeskild paa 
Capitlernes vegne, Hans Nansøn och Christoffer Hansøn paa 
Kiøbenhaffns vegne, och nogle aff de andre Byers Deputatis, 
til Rigens Raad, som da vare forsamlede udi Raadstuen.

Tisdagen, som var dend 18. Sept, som vi vare udi Brygger* 
lauffs Hus forsamlede med samptlige Stænder, kom Otte Krag 
till os, och tog sig dend Besværing att løbe Species igiennem, 
och confererede med os om Taxten, som da bleff i hans Nær
værelse satt.

Samme Dag, hora secundå, vare vi Geistlige forsamlede i 
Conventhuset, och conciperede noget, som vi paa Capitlernes 
og Ministerii vegne ville haffue indført udi det Instrumento, 
som skulde offuerleffueris till Hans Maitt. anlangendes den 
Taxt, som bleff satt offuer consumptions Species udi Velb. 
Otte Krags Nærværelse.

Onsdagen, som var dend 19. Sept hora primå, vare vi for
samlede udi Bryggerlauffs Hus, hvor vi med Byernes Deputatis 
underskreff det Instrumentø om Consumptions Told, hvor vitt, 
och med hvad conditioner vi dend ville indgaa.

Torsdagen, som var dend 20. Sept, bleff det samme In* 
strumentum offuerleffuerit ved Fredrich Thuresøn och Hans 
Klein, till Rigens Raad, som da var i Raadstuen.

Fredag, Løfluerdåg och Søndag, som var dend 21. 22. och 
23. Sept passerede intet.

Mandagen, som var dend 24. Sept, vare vi forsamblede hora 
octavå udi Conventhuset, och bleff os tvende aff Adelens In
strumenta offuerleffueret, om hvilcke vi da med hver andre 
confererede.

Tisdagen, som var dend 25. Sept, vare vi forsamlede udi 
Conventhuset, hvor D. Svaningius lod os forstaae, at Hendrich 
Møller haffde ladit hannem viide fra Hr. Hoffmester, att det 
var Hans Majsts. Villie, att det motte bliffue med Consump
tions Tolden udi disse Speciebus effter denne Taxt, 3 for
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een Tønde Malt, l1/« # for en Tønde Roug, item 1 Skiil. aff 
hvert Pund Oxekiød etc.

Hora lma vare vi med Borgemester och Raad forsamlede 
udi Brøggerlauffshus, hvor vi da samptlig underskreff en Er- 
klering till Hans Maist. anlangendes Adelens Indleg om for- 
seylet Papir, item Told aff Skoe, Støffle etc.

Onsdagen, som var dend 26. Sept., leffuerede Hans Nansøn, 
med nogle flere, Hans Maist. et forslag skrifftlig forfattet, om 
Lænene etc. som Borgemesterne och Raad paa Byernes vegne, 
haffde underskreffuel.

Torsdag, Fredag, løffuerdag, Søndag, som var den 27. 28. 
29. 30. Sept., passerede intet.

Mandagen, som var dend 1. Octobris, var det och ganske 
stille.

Tiisdagen, som var den 2. Octobris, bleff Bispen D. Svane, 
sampt D. Anders, med de deputerede Borgemestere her aff 
Byen och flere opkaldede till Raadet udi Raadstuen, hvor Ri
gens Raad loed dem forstaa, hvis Adelen endnu meere ville 
indgaa; Och var det forfattet, som det udi en Forordning under 
Kongens Naffn skulde udgaa.

Onsdagen, som var dend 3. Octob., vare vi udi Conventhuset 
forsamlede, och igiennemsaae det, Rigens Raad i Raadstuen 
Bisperne og de andre Deputerede haffde foreholdt.

Torsdagen, som var dend 4. Octob., vare vi forsamlede udi 
Conventhuset om det Svar, som derpaa skulde giffues. Samme 
Dag hora lma vare vi igien forsamlede udi Conventhuset, och 
underskreff da det Svar, som bleff giffuen paa Adelens resolu
tion, och offererede D. Peder Kragelund det paa Bispernes och 
Ministerii Vegne, och ieg paa Capitlernes vegne, med de De
puterede her aff Byen, och nogle andre.

Fredagen, Løffnerdagen, Søndagen, som vare dend 5. 6. 7. 
Octobris, passerede intet.

Mandagen, som var dend 8. Octobr., bleff det Indleg for
fattet til Rigens Raad om Arffue Riiget, som och samme Dag 
bleff underskreffuen, och mod Afften, Klocken femb, offuer- 
leffueret till Rigens Hoffmester ved Fredrich Thuresøn och 
Johan Klein. Udi denne Convent bleff och talt om, att dett 
var begierit, att vi aff hver Tønde Malt vilde giffue 2

Tiisdagen, som var dend 9. Octob., gick de deputerede
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Borgemestere her aff Byen op till Hans Maitt. och skrifftelig 
demonstrerede for Hans Maist., att udi dend Forordning, som 
om det tryckte Papir nylig var udgangen, var noget forfattet, 
som Kiøbmænd och andre besværget sig offuer.

Onsdagen, som var dend 10. Octob. hora octavà, gick alle 
Geistlige och Verdslige Deputerede udi Rad, en Geistlig och 
en Verdslig, op i Raadstuen till Rigens Raad att fornemme 
deris Betænckende om Arffue Riget, och vare der ickun forsam
lede af Rigens Raad Velb. Gunde Rosenkrantz, Velb. Otthe Krag, 
Velb. Peter Reetz, och Velb. Sigvert Urne, och svarede, att 
Raadet var icke alle tilstede; De ville sambles, naar Klocken 
var tre, saa kunde vi komme der op igien, mellem 3. och 4.

Samme Dag imellem 3. och 4. vare vi forsamblede i det 
Islandske Compagnie, och kom Bud til os fra Rigens Raad, att 
de nu vare forsamlede, och begierede, att kun nogle att os nu 
ville komme, men vi gick alle op som tilforn Ordentlig 2 
och 2. Och der vi kom ind udi Raadstuen, fant vi for os 
Velb. Niels Trolle, V. Gunde Rosenkrantz, V. Otte Krag, V. 
Hr. Hendrich Hantzow, V. Hr. Axell Urup, V. Peter Reetz, 
Velb. Hendrich Bielcke, V. Sigvard Urne, V. Hans Schack. 
Och stod V. Otte Krag op, och gaff os Rigens Raads Betæn
kende att forstaae. Fra Raadstuen gick vi op till Hans Majst., 
som da icke var tilstede, men kom dog lidet der effter, och 
som vi da lod os anmelde, bleff vi alle indfordrede till Hans 
Maiestet vdi det grønne Gemach, och offuerleffuerede Hannem 
et Instrumentum om Arffue Riget, i dend samme Meening 
som det, der bleff offuerleffueret till Rigens Raad, och gick 
saa need.

Torsdagen, dend 11. Octob., bleff Portene i luckte, och vare 
vi Geistlige och Verdslige Deputerede hora prima forsamblede 
udi det Islandske Compagnie, om Hans Maist. ville os noget; 
Och fick vi Beskeeden, Hans Maist. var icke ledig, formedelst 
den Ryssiske Gesant, som skulle haffue Audientz.

Fredagen, dend 12. Oetob., skeede Bøn aff Prædickestolen, 
att Gud dette Verck, Stænderne haffde for, ville for sil helligste 
Naffns skyld til en god och glædelig Ende selff dirigere.

Samme Dag Klocken var 10. effter Prædichen, vare vi alle 
Geistlige och Verdslige Deputerede igien forsamlede i Islands 
Compagnie, at forvarte, hvad Hans Majst. ville. Denne Dag
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indleffuerede Rigens Raad deris Erklering paa den proposition, 
anlangende Arffue Riget.

Løffuerdagen, som var dend 13. Octob. hora octava, vare vi 
alle forsamblede paa Islandsk Compagnie, och derfra udi Or
den een Geistlig och Verdslig gick op paa Slottet, och forbleff 
paa Dravante-Salen. Omsider kommer da Rigens Raad och 
mange aff Ridderskabet och Adelskabet op til Hans Maist. Och 
kom da Hr. Hendrich Bielcke Rigens Raad ud till os, att vi 
ville komme ind udi den grønne Sall. Der vi kom derind, 
treen Hr. Niels Trolle frem udi Hans Majestets Nærværelse, 
och sagde till os, att meenige Rigens Raad, sampt Adelstanden 
haffde sambtyckt, att Hans Maist. och det Kongelige Hus paa 
Sværd-Siden och Quinde-Siden skulde være och bliffue Arffuing 
till Danmarckes Rige. Derpaa svarede Bispen Svaningius, och 
tackede Gud for saadan Eenighed, ønskendes Hans Maist. och 
det gandske Kongelige Hus paa alle Stændernes vegne till 
Lycke, att det motte være begyndt och skeet, Hans Kongel. 
Maist. som voris Arffue-Herre och Konge, Hendes Kongl. Maist. 
Dronningen som allis voris Moder, Hans Kongl. Høihed Printzen 
som voris Arffue Herre, de andre Kongelige Børn, paa Sværd
siden och Quinde-Siden, som voris unge Arffue Herskab, till 
Lycke och Glæde, och meenige Rigens Undersaatter til trøst, 
gaffn och gode, och sluttede omsider saaledis: Och hvo det 
aff Hiertet ønsker, sige med mig Amen. Da raabte de alle 
Amen! D. Svane giorde och sin Tale til Rigens Raad och 
Adelskabet, som da var tilstede, att de icke skulle tviffle paa, 
att vi io skulle bevise dem, som den høieste Stand i Riget, 
ald Ære, respect och Kierlighed. Dertil svarede Rigens Raad, 
vi haffde os det samme till dem att formode. Och dermed 
skiltes vi ad.

Om Natten kom der et Kongebreff till nogle tisse Rigens 
Raad, Adel och Deputerede aff Geistlig och Verdslig, att de 
om Morgenen, som var Søndag, effter Prædichen, skulde samlis 
paa Slottet, och deliberere om, hvis Hans Maists. Befaling 
videre indholt.

Søndagen, som var dend 14. Octob., skede Tacksigelse aff 
Prædichestolen, att det med dette Verck var kommen till saa 
god en ende. Effter Prædichen forsambledes vi paa Slottet 
effter Kongens Breff, och der delibererede om Homagio, item
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om en Recess, Hans Maist. naadigst ville formere, och de ru di 
naadigst ville forsyne en hver Stand med sine tilbørlige 
privilegier.

Handagen och Tisdagen, som var dend 15. och 16. Octob., 
vare nogle visse aff Geistlige och Verdslige Deputerede for- 
samblede udi Bryggerlauffs Hus, hvor vi da debatterede en 
hver Stand om sine høiest fornødne' privilegier.

Samme Tisdag ved 9. Siett gick vi op paa Slottet, hvor 
Handfætsningen af alle Stænder bleff casseret och underskreffuet* 
att den skulle være machtesløs.

Onsdagen, som var dend 17. Octob., bleff udi den grønne 
Sall, udi Rigens Raads, Adelens og Stændernes Nærværelse, 
Håndfæstningen extraderet, och haffde Peter Reetz Ordene, och 
leffuerede Hans Maigt. Handfestningen, som dend der da var 
cassered.

Samme Tid leffuerede Hr. Christopher Urne Hans Maist. 
udi Hænde Adelens Postulata.

Dereffter gick Stænderne ned, och effter Adelens exempel 
opsatte hver Stand sine Postulata, Hans Maist. med forderligste 
att offuergiffues.

Samme Dag hora tertiå, bleff ved alle Hiørner med Her- 
pucher och Trompeter udblest, Hans Maist. att være en Arffue 
Konge paa Mande-Linien och Quinde-Linien till Danmarck, 
hvorpaa Eeden skulde afflegges i Morgen.

Torsdagen, som var dend 18. Octob., skeede da Homagium, 
och det saaledes.

Hora octava forsambledes de Deputerede aff Geistlige och 
Verdslige udi Nicolai Kircke, och haffde ochsaa alle Profes
sores faaet Bud, som och comparerede udi Nicolai Kircke, men 
omsider fick Gienbud, att der skulle ickun een møde aff hver 
facultet, ocis bleff da deputeret aff Academiet Rector D. Van- 
dalinus, D. Juris Møller, D. Thomas Bartholinus Med. och M. 
Rasmus Vinding. Mod Klocken var 11. kom Secretereren Erich 
Krag till os, och gaff os poleter paa Sessionerne, och var 
Capitulares første i dend 10. Session med Ministerio. Circa 
Duodecimam kom to aff Cantzeliet till os, som sagde, det var 
nu tid at komme paa Slottet, och gick de for att geleide os. 
To kom ochsaa til Borgerskabet, och geleidede dem op. Der 
vi nu kom paa Slottet, bleff vi opført paa Ridder-Salen, hvor
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de Geistlige stod paa dend eene och Verdslige paa dend anden 
Side lige ned ad. Imellem 12. och 1. angick Acten. Først gick 
Herpuchen och Trompeterer, dernest fulde Herolderne, derpaa 
fulde Adelskabet och Ridderskabet, saa mange som vare her 
tilstede. Derpaa fulde Hr. Iffuer Krabbe med Blod-Fanen, Her 
Hendrich Rantzov, som bar Eblet, Her Niels Trolle, som bar 
Sværdet, Hr. Oluff Parsbierg, som bar Scepteret, Hr. Christoffer 
Urne, som bar Kronen. Dereffter kom Hans Majestet under en 
rød Fløyels Himmel, som 4. Herremænd bare. Nest effter 
Kongen gick Dronningen, och Printzen haffde hende ved Han
den. Derpaa fulde den unge Printzesse, och haffde Hertug 
Jørgen hendes Broder hende ved Handen. Derpaa fulde de 
3. unge Frøchener, och ledte Gunde Rosenkrantz dend ene, 
Hr. Axell Urup dend anden, och Peter Reetz dend tredie. 
Derpaa fulde de andre Rigens Raad. Effter dennem kom alle 
Dronningens Jomfruer. Dereffter følger alle Geistlige 2. och 
2., och effter os kom alle Byernes Deputati 2. och 2. Der 
Kongen nu kom op paa Theatro, satte Hand och Dronningen 
sig først, siden Printzen och den unge Hertug Jørgen sig paa 
den høire Side paa Theatro, och Frøchenerne tvert offuer paa 
dend venstre Side. Derpaa gick Rigens Raad hen och ned- 
lagde Regalia paa et Bord, som stod hos Kongen. Under dette 
bar de Rigens Hoffmester op paa en Stoel. Saa treen de da 
frem en hver effter sin Session og falt paa Knæ, och læste 
Peter Reetz Eden. Och der de dend haffde med oprackte 
Fingre afflagt, stod de op, och gick hver for sig hen och 
kyssede Kongens och Dronningens Hand, men for Printzen och 
de andre Kongelige Børn giorde de reverentz. Och gaff enhver 
aff de Geistlige och Verdslige Deputerede Kongen och Dron
ningen Hand, och giorde deris reverentz for Printzen og de 
Kongelige Børn. Amager Bønderne vare och oppe och giorde 
Eed, men gaff icke Hand uden een. Der dette var nu giort, 
som var imellem tre och fire, bleff Kongen med lige process 
ført tilbage paa Slottet. Och bleffue alle Styckerne paa Floden 
och Volden løsnede. Och bleff Geistlige og Verdslige ombedet, 
att de ville forbiiffue paa Dravanter Salen paa Slottet, til Taf
felet angick. Hora 6tå bleste de nu til Bords 3. gange, och 
gick saa Rigens Raad, Ridderskabet och Adelskabet op paa 
dend store Sall, och fuldte Geistlige och Verdslige udi Orden

Danske Samlinger. 2den Række. II. *
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effter, och kom Hans Maitt. och Dronningen, Printzen och de 
andre Kongel. Børn ind ad en Bagdør, och bleff de alle satt 
til Bords och herlig tracterit. Der var sammme Dage et 
smuckt Veyer, och var en stor Hob Folck forsamlede. Skede 
dog ingen Ulycke eller Skade, uden hvad nogen fick, som var 
for gierig effter Klædet paa Theatro, som bleff giffuet Priis 
offuer. Denne Dag, der Eeden var nu giort, bleff Porten 
opluckt.

Fredagen, som var dend 19. Octobris, formedelst Vice Ad
miral Jørgen Biørnsøns intercession bleff Fangerne giffuen løs 
paa Holmen.

Løffuerdag, Søndag, Handag, som var dend 20. 21. 22. Octobris, 
gratulerede Raadet och Adelen Kongen, och de andre Depu
terede gick udi deliberation om deris Postulata at indleffuere.

Tisdagen, som var dend 23. Octobris, hora octavå, holt 
D. Thomas Bartholinus paa Academiets Vegne en Orationem 
gratulatoriam til Hans Maist., som personlig var tilstede. Der 
var och tilstede dend Keiserlige extraord. Legatus, item dend 
Hollandske extraord. Legat. Sampt nogle aff Rigens Raad, 
och mange af Adelen. Och var Auditorium draget med Dam
mask och Flamsk, och bleff musiceret for och effter Orationen.

Onsdagen och Torsdagen, som var dend 24. och 25. Octobris, 
forfalt intet.

Fredagen, som var dend 20. Octobris, for Prædichen paa 
Slottet, giorde Her Jochum Gerstorph udi Kongens Gemach 
sin Eed, och bleff Rigens Drost, Hr. Hannibal Sehested sin Eed, 
och bleff Rigens Skattmester, Peter Reetz sin Eed, och bleff 
Hoff Kantzeler.

Samme Dag ad Afften var Hr. Hannibal Sehested, Peter 
Reetz, D. Hans Svane, D. Anders aff Aalborg, D. Johan aff 
Viborg, och de fire Borgemestere her aff Byen, Hans Majsts. 
Gæster paa Slottet.

Løffuerdagen, som var dend 27. Octobris, disputerede Bor- 
richius pro loco, ellers passerede intet.

Søndagen, dend 28. Octobris, passerede intet uden at Stæn
derne fick et Kongebreff, alle at comparere udi Islandske Com
pagnie om Mandagen.

Handagen, som var dend 29. Octob., vare Adelen och alle 
Stændernes Deputerede, Geistlige och Verdslige, forsamlede
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udi Islandske compagnie, och kom til os Cantzeler Peter Reetz, 
sampt Feldt Marskalch Skach, och læste Cantzeler for os et 
Kongebreff, att vi skulle deliberere, hvorledes Militien kunde 
holdes, och det saa, att dend ene Stand ikke meere graveredes 
end dend anden, men att der fast kunde være een Lighed. 
Bleff sluttet, alt nogle visse aff hver Stand skulle møde igien 
horå mediata tertiå, och da paa beste Maneer conferere derom.

Samme Dag hora tertiå var Cantzeler Peter Reetz, Siffuert 
Urne, och Schack paa Rigens Raads vegne, Hr. lffuer Krabbe, 
Jørgen Rosenkrantz, Henning Povisk, Otte Povisch, och Offue 
Juell paa Adelens vegne, D. Anders, D. Johan paa Bispernes 
vegne, D. Lydich och ieg paa Capitlemes vegne, M. Erich, M. 
Peder aff Slagelse, och M. Jesper paa Ministerii vegne, och 
siden nogle visse aff Byernes Deputati forsamlede udi islandske 
Compagnie, och bleff et Forslag giort om en Kopskatt, huilcket 
bleff tagen ad deliberandum till om Morgenen.

Tisdagen, som var dend 30. Octobris, hora octavå, vare vi 
Geistlige forsamlede paa Conventhuset, och confererede om 
denne Kopskat, hvad enhver aff de Geistlige kunde taxeres for. 
Samme Dag giorde Svaningius Eed, hans Titel: Erkebisp, 
Raad, Assessor in Collegio Status, och Præsident in Collegio 
Consistoriali.

Samme Dag hora primå bleff Deputati aff Rigens Raad, 
sampt Adelen, med de Geistlige och Verdslige forsamlede udi 
Islandske Compagnie, och samtyckte da udi denne Kopskatt; 
Och gaff enhver Stand sin Taxt ind.

Onsdagen, som var dend 31. Octobris, var D. Lydich och 
ieg nere at gratulere Cantzeler och recommendered hannem 
Capitlerne, med Begiering, mand motte om Capitlerne, och 
allermeest det som ligger ad officium forsickres, efftersom 
det temmelig bleff angreben. Hvortil hånd svarede, hånd 
aldrig skulle raade der till, att med Capitlerne skulle skee 
nogen Forandring, baade fordi hånd saae intet derudi att 
være imod Kongens Arffue Herlighed; Saa var och Godset med 
store Forbandelser fra nogens Angreb secureret.

Vi bad och samme Tid om dimission, som hånd loffuede, 
om mueligt var, att befordre hos Hans Maist.

Tordagen, som var dend 1. Novemb., indfalt alle Helgen Dag, 
och passerede intet, uden att D. Anders aff Aalborg, och D.
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Johan aff Viborg Episcopi giorde deris Biskopelige Eed paa 
ny paa dette Arffue Rige. Ligesom der meenes att alle Rigens 
Raad och høie Ministri skall giøre paa ny.

Fredagen, som var dend 2. Novemb«, passerede intet, uden 
vi Canicker vare igien hos Cantzeler om Svar. Hvortil hånd 
svarede, vi icke saa hastig kunde faae Svar paa Capitels vegne, 
førend Regieringrn bleff completeret. Och anholt vi, att vi 
motte da i det ringeste faae et Ord paa det Gods, som er lagt 
til officia.

Løffuerdag, som var dend 3. Novemb«, solliciterede Byens 
Deputati meget, att der motte stillis en Orden med Soldatesqvet, 
da det var Byen umueligt att holde det.

Søndagen, som var dend 4. Novemb«, var alting stille for 
Sabathen. For Prædichen var ieg hos Cantzeler igien om 
Svar, som svarede, att ieg kunde fatte noget om det Gods, 
som ligger till officium, saa ville hånd see, hånd kunde bringe 
det saa vitt hos Hans Majst. att hand paa Majestetens vegne 
motte skriffue der paa.

liandagen, som var dend 5. Novemb«, var Puchius och ieg 
atter nere att søge Cancellarium, och da var hånd udreyst.

Tisdagen, som var dend 6« Novembris, hora octavâ, vare 
vi Canonici hos Hannibal Sehested, och gratulerede hannem, 
item recommenderede Capitlerne udi hans gratie.

Onsdagen och Torsdagen, som var dend 7. och 8. Novembris, 
vare nogle af Rigens Raad, sampt Adelens Deputerede, item 
Byernes Deputati aff Sæland och Fyen, sammen udi Islandske 
Compagnie, och confererede om en Orden med Soldatesquet.

Torsdagen ad Afften kom der Kongebreff, att de Geistlige 
och Verdslige aff Nør Jylland, med nogle visse afl Rigens 
Raad och Adelstanden skulle møde hora nonå om Morgen udi 
Islandske Compagnie.

Fredagen, som var dend 9. Novemb«, hora nonå forsamledes 
vi paa Islandske Compagni; Mens formedelst Hr. Hannibal 
Sehested, som var nomineret udi Kongens Breff, var udi en 
anden affaire occuperet, bleff det opsat til anden Dagen.

Løffuerdagen, som var dend 10. Novemb«, vare vi forsamlede 
hora nonå udi Islandske Compagnie, och var de deputerede 
Rigens Raad occuperede, och der skeede ingen Session. Dog 
bleff M. Rasmus Vinding, som var Deputered paa Gejstlighedens



125

vegne aff Sæland, och Jeg noget hos Borgerskabet, att forfare 
deris Forslag om Mililiens Underholdning, och gick det da der 
ud paa, att alle Officererne ville de haffue indqvarleret paa 
Adelens Gaarde, Ryteriet paa Landet hos Bønderne, och Fod- 
folcket i Kiøbstederne, och skulle Geistligheden komme dennem 
till Hielp, saa at Byernes Deputati aff Sæland ville icke mindre 
haffue paa Roskilde Capitel och Præsterne i Sæland uden 500 
Mand de skulle deele imellem sig. Militien bleff och da be
regnet att skulle løbe sig til 4000 Ryttere, 6600 Fodfolk, for
uden Stabs Personer, hvis Fortæring, naar den regnes imod 
det gemeene Krigsfolks Fortæring, løber det sig med den hele 
Militie till 24026 Mand att holde, foruden Drenge, Qvinder og 
Børn. Nu er Geistligheden fast alle hiemreyst, nu de paa 
Ministerii vegne best behøffuis.

Søndagen, som var den 11. Novemb., var det stille for 
Sabathen; Men effter Prædichen giorde Hans Mule Oeconomus 
paa Studii Gaard, och M. Vitus Biering Historicus Regius 
juramentum for Kongen paa att være Assessores in Collegio 
Cameræ, item Kamertieneren Gabel1) att være Rentemester 
i samme Collegio.

Mandagen, som var dend 12. Novemb., hora primA, vare for
samlede udi Islandiske Compagnie Hr. Hannibal Sehested Skat
mester, och Hr. Hans Skach paa Rigens Raads vegne; Otte 
Povisk, Jørgen Kruse, Henning Pouisch, Ebbe Gyldenstierne 
och Offue Juell paa Adelens vegne; Bispen D. Johan Bartscher, 
item M. Rasmus Vinding, D. Lydich och Jeg paa Geistlig- 
hedens vegne, Och nogle visse Deputerede paa Byernes vegne, 
och da debatterede om Militiens Underholdning och Indqvar- 
tering, hvorom Byernes Deputati haffde giort adskillige Forslag, 
och et Indleg, att Indqvarteringen skulle skee paa Geistligheden 
och Kiøbslæderne effter Unions Skatten, och vare vi herom 
forsamlede til Klocken var half 7 om Afftenen

Tisdagen, som var den 13. Novemb., hora 8vå vare vi igien 
i Islandske Compagnie forsamlede, nærværende alle offuer- 
skreffne Deputerede, sampt Archiepischopus, om del samme, 
och da giordes en Summa offuer Krigsfolcket, och en Lighed 
udi Hast, hvor mange hver Provintz skulde haffue, och udi

’) I Marginen: ita.
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hver Provintz, hvor mange Capitlerne och Præsterne, Lænene 
och Bønderne, sampt Adelen, skulle underholde. Dette varede 
fra Klocken var 8. til 1. da hver Stand exaggererede sine gra- 
vamina.

Samme tid under dend occasion offererede ieg Skatmesteren 
Hannibal Sehested dend Supplication, som paa Aarhus Hospitals 
Bønders vegne, sampt deris der tiener udi Kircher och Skoler 
sammesteds, mig for nogen tid fra Bispen var offuerskicket. 
Och læsde Hr. Hannibal Sehested den strax paa Steden, och 
bad ieg hånd ville referere det paa sine tilbørlige Steder, hvad 
Hospitalets och de Geistliges Tilstand med deris Bønder var 
udi Aarhus.

Samme Dag hora secundå vare Episcopi med Canonicis 
forsamlede udi Conventhuset, om hvad nu her var i at giøre 
med Geistligheden, som saa hart angrebis under denne Unions 
Skatt, som dog haffde ingen proportion med Byernes Skatt, och 
hleff sluttet, att Archebispen med Hr. Hannibal Sehested ville 
mundtlig remonstrere Hans Maist. alle ting, att udi dette For
slag var ingen Lighed, hvorom M. Rasmus Vinding bleff op- 
sendt till Hr. Hannibal Sehested, som gaff Archiepiscopo til 
Svar, att hånd ville lade hannem vide, naar det var beleyligt 
att tale med Hans Majst. Och dend Dag passerede intet videre. 
Enddog Borgerskabet urgerede, att de strax ville haffue det til 
Ende, att de kunde bliffue erlediget fra Militien.

Samme Dag circa qvartam var Archiepiscopus med Han
nibal oppe hos Hans Majestet, och demonstrerede, att der var 
ingen Lighed udi dend Indqvartering, som Borgerskabet effter 
Unions Skatten ville giøre paa alle Stænder, men att det ville 
bliffue Præsterne en ulidelig Byrde. Hans Majestet lod samme 
tid kalde nogle aff Byernes Deputatis op til sig, och lod dem 
forstaa, hånd ville ligge end nu 2 Ryttere paa hver Sogn, och 
siden aff Rigens Gods betale Borgerne, om de ville holde det 
andet Folck i Kiøbstæderne 2 Maaneder. Men Borgerskabet 
ville der icke till. D. Svaningius erbød sig imod Borgerne i 
Sæland, att dersom de ville troe ham, saa ville hånd cavere 
dem allesammen om deris Betalning, men de ville endda icke.

Onsdagen, som var dend 14. Novemb., skulle Uomagium 
haffue standet, mens skede icke, formedelst der skulde skeed 
Tacksigelse dend Dag for det Slag i Fyen, som och skeede.
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Hora undecimå fick vi Bud, vi skulle samles udi Islandske 
Compagnie. Der gick det nu hart til, da Byernes Deputati ville, 
att Gejstligheden skulle holde Indqvarteringen effter deris Unions 
Skatt; Men Gejstligheden demonstrerede dend Ubillighed, och 
bleff da en division imellem de Geistlige och Verdslige.

Circa duodecimam bleff udblæst ved alle Hiørner, at Ho- 
magium skulle gaa an om Morgenen, och Stænderne skulle 
samles hora 8vå om Morgenen, Adelen udi Holmens Kirche, 
Gejstligheden och Borgerne udi S. Nicolai, och Bønderne udi 
Trefoldigheds Kirche, hvor de skulle faae videre Order. Samme 
Dag circa tertiam vare nogle visse Stændernes Deputati aff 
Geistlige och Verdslige forsamblede udi det grønne Gemach 
paa Slottet, nærværende Hannibal Sehested och Skach, sampt 
adskillige aff Adelen udaff hver Provintz. Och kom Bud effter 
de Deputerede Borgermestere aff Kiøbenhaffn. Der nu Hannibal 
Sehested haffde proponeret det Forslag om den Unions Skatt, 
Byernes Deputati haffde giort, med den qvæstion Geistligheden 
haffde hafft der offner, att det var intet vist fundament att gaae 
paa, da tiderne vare langt anderledes, och Godset bedre, der 
Unions Skatten først blev lagt. Hvilcket Borgemester och Raad 
aff Kiøbenhaffn och bifaldt, att mand derfor fick att tænke paa 
et andet Middel.

Circa qvintam gick de med nogle visse deputerede aff 
Adelige, Geistlige och Verdslige ned udi Islandske Compagnie, 
och der debatterede hvad fundament mand da kunde finde, 
hvorpaa Indqvarteringen kunde skee, och sluttede samptligen 
der, att de ville referere dette til Hans Majestet, att den 3die 
Part aff Landet var øde, att Militien motte reduceres, hvilcket 
skriftlig bleff forfattet samme tid.

Torsdagen, som var dend 15. Novembris, skeede Homagium 
paa Riddersalen, och bleff hora duodecimå Adelen aff Holmens 
Kirche ledsaget op til Slottet udi det grønne Gemach, de Geist
lige och Verdslige aff Nicolai Kirche ordentlig, Stifft effter 
Stifft, op paa Riddersalen, hvor der var giort paa begge Sider 
Bencke, som de kunde sidde paa. Bønderne bleffue ledsagede 
aff Trefoldigheds Kirche op paa Dravanter Salen. Omsider gick 
Acten an, och bar Hr. Steen Bilde Blodfanen, Oluff Parsbierg 
Ebbelet, Peter Reetz Sverdet, Hannibal Sehested Scepteret, och 
Jochum Gerstorph Kronen; Och gick det med altingest til, som
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udi forige Act [Vid. supra p. 121 ad diem 18. Octobris]. 
Men udi denne Act gaff ingen Hand, men giorde kun hver sin 
reverentz for Kongen och Dronningen. Der var ickun 2 Ses
sioner aff Adelen, 4 udaff Geistligheden, 1 aff Borgerskabet, 
och 5 aff Bønderne. Der bleff och ingen Taffel holdt, men 
Stænderne, Geistlige och Verdslige bleffue i Order nedledsaget 
til Slots Broen, och der gick hver hiem til sit.

Fredagen, som var dend 16. Novemb., var ieg for Prædichen 
nere hos Cantzeler, och anholdt om nogen forsichring paa 
Capituli vegne, och allermeest paa det Gods, som laa ad offi
cium, hvor Cantzeler forsichrede mig, ieg skulle intet tviffle 
om det Gods ad officium, och ellers bad mig, ieg kunde for
mere nogle Ord, saa ville hand effter Hans Majestetis Order 
skriffue derpaa.

Løffuerdagen, som var dend 17. Novembris, hora octavâ, var 
Adelen med Geistlige och Verdslige Deputerede forsamblede 
udi Islandske Compagnie, och kom Cantzeler circa undecimam 
til os, och haffde et Instrumentum med sig, som alle Stænder 
skulle underskriffue, anlangende Handfestningens cassation, 
hvorunder fandtes alle Rigens Raads Hænder.

Søndagen, som var dend IS. Novemb., hora primå forsamledes 
nogle visse Deputerede, och bleff læst et Kongebreff, anlangende 
att vi offuer alle Stænder udi Jylland skulle ligne och lige 
10400 gemeene Soldater til Fods. Her debatterede vi nu om, 
til Klocken var 6. och kom til ingen Ende; Men de Deputerede 
aff Sæland kom til Ende med deris, anlangende att 2 Bønder 
skulle holde en Soldat, 4 Bønder en Rytter, och hver Præst 
maaanedlig giffue 10 Marck. Och Canonicos, sampt Adelen 
att vere frie, efterdi deris Bønder beleget [sic!].

Samme Dag effter Prædiken giorde D. Laurs aff Fyen och 
D. Peder aff Ribe Bisper deris Biskopelige Eed oppe hos 
Kongen. Item D. Peter Scavenius giorde och sin Eed at være 
Generalis Procurator att driffue hvis Sager der falder in Col
legiis. Jehan Steenkull giorde och sin Eed att være Bogholder 
in Camera.

Handagen, som var dend 19. Novemb., vare vi Deputerede 
hora octavå igien forsamlede udi Islandske Compagnie, och da 
lignede, hvorledis forskreffne Folck kunde indqvarteris over aid 
Jylland, hvilcket skulle Hans Majestet indleffueris, att, om det
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behagede, der da motte deputeres visse Commissarier aff alle 
Stænder, der kunde reyse omkring i Stiffterne, och giøre Ind- 
qvarteringen.

Tisdagen, som var dend 20. Novembris, var Byernes Deputati 
forsamlet først paa Slots Pladsen ved Raadstuen, dernest paa 
Dravanter Salen paa Slottet, att forfare Hans Majestets Villie 
om det Forslag, de haffde giort om Militiens Indqvartering, 
hvor Gen. Tramp gaff dem til Svar, att Hans Maist. begierede, 
att Kiøbstæderne ville tage sig nogle flere Folck paa, end som 
de vare taxerede for, anseende att Landet kunde icke taale saa 
mange. Det skulle kun vare en to Maaneders tid, saa skulle 
de strax faa Lettelse.

Onsdagen, som var dend 21. Novemb«, var ieg imellem 7 och 
8 hos Cantzeler paa Slottet, och offererede hannem en Sup
plication anlangende dimission, och det Godses Forsickring, 
som ad officium var lagt, och skreff Cantzeler paa Kongens 
vegne Svar derpaa.

Samme Dag conciperede vi et generale instrumentum paa 
alle Capitlers vegne, hvor aff vi ville offerere Cantzeler et och 
Secretereren et.

Torsdagen, som var den 22. Novembris, var Byernes Deputati 
flittig sammen, anlangende deris Privilegier, och meentes, att 
de anholdt om att Husene udi Byerne molte taxeris, och der 
elfter Byes Tynge och Indqvartering holdes, ingen Huse under
tagen, uden de som egentlig befindes aff gammel tid at være 
Residentzer.

Der meentes och, att de ville anholde, att haffue en Pen- 
sionarium ved Hoffue, som deris Sag kunde haffue udi Acht; 
och att de endelig ville haffue Forsichring paa deris privilegier, 
førend de reyste.

Samme Dag giorde Skach sin Eed, och bleff Rigens Felt
herre, och meenis, hand faar sit Sted nest Drosten. Item Offe 
Schade giorde och Eed, og bleff Rigens Raad och Assessor in 
Collegio Cancellariæ. Jørgen Bielke giorde och Eed att være 
Rigens Raad, och kom i hans Sted Alefeld och bleff Felt 
Marschalk udi Norge. Siffuert Urne Rigens Raad bleff Rigs 
Stalmester. Cûrvitz bleff Rigens Raad och Rigs Marschalk.

Tredagen, som var dend 23. Novembris, giorde D. Henrich 
Ernst paa Sorøe sin Eed och kom in Collegio Cancellariæ, och 

9



130

bleff ham hans Eed remitteret, hand haffde giort paa Sorøe. 
M. Rasmus Vinding, M. Willem Lange giorde och Eed, och 
bleffue Assessores in Collegio Cancellariæ. D. Bulck Hoff- 
Medicus och Matthesius Printzens Præceptor giorde och Eed 
och kom in Collegio Status.

Løffiierdagen, som var dend 24. Novembris, var D. Johan 
Bartscher, D. Lydicb, och Jeg hos Cancellarium, och offererede 
det generale Instrumentum, som vi paa alle Capitlernes vegne 
haffde forfattet til Her Cantzeler, item et Exemplar deraff til 
Secretereren, och et leffuerede ieg til Archiepiscopum, paa det 
udi voris Fraværelse, da modus regiminis skal foretages och 
den ny Recess formeres, det da motte foretages, och vi derom 
forsichres. Hvor om de alle giorde os Tilsagn och Forsichring, 
med dimission, som vi derhos erlangede.

Derpaa reysde vi da alle hiem. Der effter begyndtes 
Consumptionen at paalegges, hvilken bleff Præsterne paalagt 
at bestyre, anlangende de Møller paa Landet. Derpaa bleff 
indrettet en Matricul offuer aid Landegods uden Forskel, och 
skulle der gaae aff hver Tønde Landgilde Korn och Hartkorn 
1 Rxdlr., Gesterie uberegnet, och 1 Skieppe Korn, och indfor- 
dret aarlig til fire Quartaler, den 1. Febr., 1. Maji, 1. Aug.,
1. Nov. foruden Princessin Styr och Soldater och Rytter Hold.

Anno 1663 in Julio bleff aabenbaret et Forræderie, som 
det bleff kaldet, Corfidtz Greve aff Ulffeld skulle haffue hafft 
imod Hans Kongelige Majestet och det Kongelig Huses Rege
ring at bringe det under en fremmed Øffrighed, hvorom hånd 
skulle haffue negotieret med Fyrsten af Brandenborig, som 
samme Forræderie Hans Majestet skulle haffue aabenbaret. 
Der’ gick omsider Dom til Herredage offuer Corfidtz Ulfelds 
Liff Gods och Formue, och bleff Dommen tryckt och exsecu- 
tionen skeed in Effigie. Hans Frøcken bleff ertapt udi Enge
land och hid indført, och sat paa det blaa Taarn udi Kiøben- 
haffn. Hånd er endnu icke funden, dog er der effter Befaling 
gaaen Bøn udi alle Kircker vdi Danmarck och Norge, at Gud 
vilde aabenbare hannem och hans Medconsorter. Ja menige 
Stænder, efftersom at de aff ham vare angiffuene, Adelen och 
Geistligheden at vere ilde tilfreds med-Hans Majestets Regering,
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haffuer sig particuleer huer Stand erkleret, och gick samme 
Erklering paa tryck. Aarhus Capitels och menige Geistliges 
Declaration findes hos Dinæ Sag, saa och Corfidtz Ulfelds Dom 
oc Forplicter.

Aar 1664. bleff Doet. Otthe Sperling med List tagen aff 
Hamborg, hvor hand boede udi de Suenskes Residentze, och 
udi Jern indført til Kiøbenhaffn sat udi det blaa Taarn, mens 
hånd skulde vere fortenckt for correspondentz med Corfidtz
Ulfeld, fick omsider sin Dom paa Liff, Ære och Gods, hand 
bleff pardoneret paa ævig Fengsel.

»Der bleff och reyst en stor høy Galie ved Øster Port, 
som bleff rød anstrøgen«1). Var kun en Huippe til at straffe 
Soldater med.

1. latus Forrederen
Inscriptio Statuæ8). 2. latus Corfitz WF

3. latus Til aevig Spot
4. latus Skam oc Skensel.

Udi dette Aar udgick Kongelig Befaling, hver Præst skulle 
kiøbe sin Præstegaard, forstaae de bare Huuse, och giffue 
derfor 100 Rdl. Hvorom Breffuene bleffue tryekte.

Borgerskabet forhuerffuede och Breffue, at de Geistlige 
udi Kiøbstederne skulle giffue aff deris Gaarde och Formue 
lige ved andre Borgere. Der udgick dog omsider paa Gejst
lighedens flittige Ansøgning nogen anden Orden der om, at de 
skulle giffue ud deris Eyedom8) det Huus8) . . de boede paa.

Der bleffue och tuende Officerer, som vare mistenckte udi 
Corfidtzes Sag, paagrebne udi Franckerige, hid indført och sat 
paa det blaa Taarn.

Tre store Regeringer haffuer der værit udi Danmarck, (1) 
De store Herre Bispers, huis Mact varede en 400 Aar, 
och degenererede in luxum, superbiam et inexhaustam habendi 
cupiditatem, hvor offuer de ere omsider affsatte och deponerede. 
In eorum locum successit (2) Nobilitas Daniæ 1537., penes 
quos Regnum erat; sed et illorum potentia degeneravit in

Dette Stykke mellem Anførselstegn er overstreget; i Marginen læses: 
Dette er saaledes igien udstrøget.

*) 1 Marginen er tegnet Ulfeldts Skamstøtte, •Ulfeldianæ infamiæ Statua.« 
’) Under disse to Ord er sat Prikker; i Marginen et Kors.

9*
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luxum, superbiam et inexhaustam habendi cupiditatem. Unde 
1660 ab illis (3) in Regem translatum imperium et im
perii bæreditas, si forte tum melius subditis esset; Sub 
hoc Statu Germani Daniam inundarunt, ibique caput extulerunt, 
nimirum dediti luxui, superbiæ et inexhaustæ habendi cupiditati, 
ut sacra profanaque omnia venalia fuerint. Adeo difficile est 
in summa fortuna se continere posse a luxu, a superbia et 
habendi plura cupiditate, ut tandem, quod in aliis damnamus 
ipsi facimus peiores.

Tempore Episcoporum purpuratorum
Tribus dominis Exactoribus iisque pessimis fuit satisfaciendum, 

Luxui, qui delicias vini, somni, epularum, munificorum 
ludorum effæminatorum venenum exposcebat,

Fastui et superbiæ, quæ domos excelsas, castella, arces, 
palatia lata et abundatissimam supellectilem vestium pretiosarum 
et equam pompaticam requirebat ostentans1).

Cupiditati, quæ ingentes ad præmissa explenda thesauros 
requirit.

Quoniam ergo ad ea agenda, quæ tres rapaces harpyæ 
exquirebant, nullus, quantumlibet optimus, reditus sufficere posse 
compertus est, subsidia aliunde, quibus iis satisfacerent, exco
gitata sunt.

Hinc Ecclesias, Canonicatus, Præsulatus, aliasque dignitates 
suas esse voluerunt auro et argento redimendas. Hinc ignem 
purgatorium, Indulgentias, Missas, excogitarunt aureo pretio 
comparandas.

Tempore Nobilium,
Iisdem tribus sororibus satisfaciendum erat. Huor offuer Bis
pernes Herlighed, Borgeres och Bønders Frihed gick i Løbet, 
et omnia qvasi in servitutem redacta; Nobiles soli domini, 
cæteri nihil.

Bønder-Byerne nedbrød de, huor de kunde være en 20 
och 28 Gaarde, saa mange Huuse, Børn och Folck bleffue for
styrrede, som kunde tiene til Landsens Formering udi Folck, 
och lagde saa der igien en Skadis och Høgs Rede alle Folck 
till Redsel runden omkring. Selff slog de sig til Rolighed och

l) Under de sidste tre Bogstaver er sat Prikker.
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. . saa det ene Land gick bort effter det andet, saa det 
kunde heller ikke lenge saa staae.

Hvad Lov ocb Ret sig var anlangende, da administreredes 
den nogenledes, och haffde verel icke ont, huis Recéssen □: 
Recessus a lege in gratiam Nobilium in Justitiam non multa 
variasset.

Aula tum sola Regis erat, Regnum Nobilium.
Tempore mutati Status in merum Monarchi- 

cum eumque hæreditarium,
xvqiog xai navva TtavTa xvqib xai ræv xvqtaxæv. 

Gabel Statholder, Schach Feldherre, Chyrvitz Marschalk, Ger
mani. Canceler Peter Redtz, Secreterer Erick Kragh, Rente- 
mester Mogens Friis, Dani.

»Saa vel mueligt Adelen nu befinde, at den høye Bispe- 
stand, som deris Majores giorde en kort process med, var icke 
saa ond, at der stod jo vel til i deris tid, excepta Religione, 
och de Geistlige och Verdslige nu icke skulle fortrødt saa høyt 
offuer Adelen, dersom de haffde kundet lidt andre end sig 
selff, och icke dristet paa sig selff oc foractet andre. Huor 
offuer omsider alting gick bagvendt, och den ene Stand søgte 
at forderffue den anden.«1)

Quisquis habet Nummos, secura navigat aurå, 
Fortunamque suo temperat arbitrio,

Magna loquor, quodvis nummis præsentibus opta, 
Et veniet: clausum possidet arca Jovem.

0 Rex isti tuæ lenitati facilitati adversus sceleratam habendi 
cupiditatem plerorumque non nihil rigoris non nihil poenarum 
admisce.

Qvi auctionibus sacrorum pudendisque licitationibus invigi
laverint, dent poenas temerariæ mercaturae.

Qvi praesunt aliis, non modo opus est, ut sint innocentes 
ipsi, sed et ut resistant nocentibus, eorumque mala facinora 
compescant.

Oppone te huic petulantiae et unum hoc inter alia nego
tium et munus egregie suscipe, ut qui luxu diffluunt, qui

l) Delte Stykke mellem Citationstegn er overstreget. I Marginen læses: 
hæc ita in autographo deleta.
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coemptis et raptis lasciviunt, qui tuis variis dispensationibus 
superbiunt, sentiant tandem tuam vim justitiae.

Si porro malis hominibus frena laxaveris, si jam diu mul
tumque laxata non cohibueris, quid fiet?

Si egeris, utilitatem omnibus, et tibi etiam gloriam, non 
solum momentaneam hanc, sed et perennem in coelis com
parabis.

Ut discant ministri tui poenarum agere formidine, quod 
virtutis amore deberent.

Til Slutning læses følgende Titel:
>Huis Instrumenter och Breffue der pas
serede imellem Hans Kongelige Majestet 
och Stænderne till det Møde, som stod 
udi Kiøbenhaffn den 8. Sept. 1660.

Da
Hans Kongelige Majestet, Friderich den
Tredie, bleff declareret en Arffue-Konge 
till Danmarck och Norge, och det paa 
Mand- och Quinde-Linien.«

hvoraf ses, at det maa have været Rhumans Hensigt til sine 
Optegnelser at føje en Række Aktstykker.


