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Nogle Bidrag til Frederik Breve af Danneslgold-Samso» 
Historie.

Meddelte af Karl Theisen.

Frederik Greve af Danneskjold-Samsø (født 1ste Novbr. 
1703, død 18de Juli 1770) blev i Nvbr. 1735 udnævnt til Over
sekretær ved Søetatens Krigskancelli og Aaret efter til Marinens 
Intendant, hvorved hele dennes Bestyrelse lagdes i hans Hæn
der. Ved Kristian VI.s Død fik han sin Afsked og levede som 
Privatmand i Størstedelen af Frederik V.s Regjering, naar und
tages, at han 1760—1764 beklædte Posten som Overhovmester 
ved Sorø Akademi. Under Kristian VII kaldtes Danneskjold 
atter til Virksomhed i Statens Tjeneste, idet han i August 1766 
fik Sæde i Ministeriet og udnævntes til Surintendant for Ma
rinen; men fjorten Maaneder efter afskedigedes han i Unaade 
og forvistes fra Kjøbenbavn til sit Gods Marselisborg, hvor han op
holdt sig til sin Død. Saasnart han var død, indfandt Borgmesteren 
i Aarhus og en derboende Søofficer sig i hans Hjem og beslag
lagde ifølge en af dem fremlagt Ordre fra Admiralitetet alle de 
af Danneskjolds Papirer, der vedkom offentlige Anliggender. 
Danneskjold efterlod sig en Datter, Frederikke Luise Charlotte, 
der døde 1821, og som tilbragte sine sidste Leveaar i Huset 
hos Konferentsraad Lehmann, Faderen til Orla Lehmann*). 
Enkelte af Danneskjolds Papirer, der enten vare undgaaede 
Opmærksomheden ved Beslaglæggelsen eller ansete for uskade
lige, opbevaredes af Datteren og have efter hendes Død været 
i den Lehmannske Families Eje. Fra Konferentsraad Lehmann 
gik de i Arv til hans Søn Orla Lehmann, og ved dennes Død 
ere de tilfældigvis komne i min Besiddelse. Det er disse faa

*) Orla Lehmanns efterladte Skrifter. I. Side 11.
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Rester af Danneskjolds efterladte Papirer, der her meddeles 
Offentligheden. De under Nr. 29 meddelte Bidrag til Danne
skjolds Historie fremtræde som berigtigende eller udfyldende 
Anmærkninger til Treschows Biografi af Danneskjold, og til 
denne Bog sigte derfor de anførte Pagina. De ere skrevne af 
en ukjendt Haand paa gjennemslaaet stemplet Papir fra 1809 
og 1811 og høre altsaa ikke som de øvrige Bidrag med til 
Danneskjolds efterladte Papirer; men da de have været i hans 
Datters Værge og saaledes maa antages at skrive sig fra en 
med Familiens Forhold bekjendt Personlighed, har jeg dog 
holdt for, at ogsaa de kunde fortjene at offentliggjøres. Ori
ginalerne, der for Fremtiden ville blive opbevarede i Universi- 
tetsbibliotheket, ere i Gjengivelsen nøjagtigt fulgte baade med 
Hensyn til Orthografi og Interpunktion.

1.
Wir haben uns nicht wenig gewundert durch seinen canal, 

daß verantwortungs schreiben von Mossin1) zu bekommen, da 
es Jhm ja gahr nichts angeht, Er auch für keinen richter in 
solchen Sachen anzunehmen ist, wir begreiffen nicht, warum 
Er sich nicht, als chef vom Holm zur Holms Kirche hält, aber 
weil Mossin sein lieber beicht vater und guhter freund ist, so 
wollen wir es dieses mahl so in gnaden übersehen, (in Hoff
nung er werde nicht wieder kommen,) daß Er sich in geistli
chen Sachen mischt, Er wird unsere decision die wir ertheilet

’) Mossin var en af de ivrigste Forsvarere for den gamle lutherske Ortho
doxi i Modsætning til den under Kristian VI stærkt udbredte Pietisme. 
Som Præst ved Trinitatis Kirke havde han en Strid med den tydske 
Hofpræst Professor Reusz, hvem han 1734 anklagede for falske Lær
domme. Senere optraadte Mossin, der imidlertid var forflyttet som 
Sognepræst til Nikolaj Kirke, imod sine to egne Kateketer Balslev og 
Rehling, som han beskyldte for at udbrede falske og djævelske Lær
domme. Mossin blev i den Anledning dømt til en Mulkt af 350 Rdl. og 
til at have sit Embede forbrudt (8 Marts 1738). Som det fremgaar af 
Kongens Brev, har Danneskjold overrakt Kongen en Skrivelse fra Mos
sin, der maa have været af polemisk Indhold, da Kongen i den Anled
ning viser ham temmelig skarpt tilrette. Mossins Skrivelse kan næppe 
have vedrørt Sagen mod Kateketerne; idetmindste anklagede han dem 
først offentligt d. 4 August 1737.
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haben, nicht gesehen viel weniger gelesen haben, wie wohl 
Sie gedruckt ist.

Non Sutor Ultra Crepida.
daß die Fregatte blaa Heyer glücklich zu hause kommen ist, 
ist uns lieb zu hören, man sagt daß das Chinesische schiff 
im Sunde ankommen ist, ist dieses wahr so darf kein schiff 
weiter außgerüstet werden.

Friedensbourg d* 18 Aug. a. 1736.
Christian R.

2.
Daß Er nicht wohl ist thut uns leyd wir wünschen daß es 

bald sich möge bessern, dabey freüet uns daß Er sich endlich 
einmahl will in acht nehmen und bedencken daß Er ein mensch 
ist der wen Er sich tod arbeitet uns einen schlechten dienst 
damit thut, aber wie geht Er doch mit sich selber um daß Er 
sich so verkältet.

Friederichsberg d. 13. Dec. a. 1736.
Christian R.

3.
Daß Er heüte nicht hat können herauß kommen beklagen 

wir weil Er übel ist gewesen. Er thut übrigens wohl daß Er 
sich im acht nimbt, es ist uns bange wen wir hören daß Er 
übel’ ist Gott lasse uns bald hören daß Er sich besser be
findet die papieren folgen himit zurück und ist daß Pro me
moria beantwortet.

Friederichsburg d. 6. Aug. a. 1738.
Christian R.

4.
Er hat uns letzt wie wir bey Jhm wahren gesagt daß der 

Leütnant Norden1) zu hausse gekommen, und wir hören von

x) Norden (født i Gliickstadt 1708), ^bekjendt som Rejsende, Kunstner og 
Forfatter, blev 1732 Løjtnant i Søetaten og foretog sig paa offentlig 
Bekostning en Rejse i Europa for af. studere Skibsbygningskunsten. 1 
Italien traf han en fransk Lykkeridder, en Grev d’Esneval, i hvis Selskab 
han derefter besøgte Ægypten, hvortil Danneskjold skaffede harn kon
gelig Understøttelse. Hans Rejse er skildret i et af ham selv forfattet 
Pragtværk, der dog først udkom efter hans Død. Efter at Norden i 
Dcbr. 1738 var vendt tilbage til Danmark, skaffede Danneskjold ham 
Tilladelse til at gaa i engelsk Tjeneste, og han deltog i Søkrigen mod
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andern leüten daß Er viele couriositeten von Zeichnungen mit 
gebracht, und selbige Jhnen in der stadt gewiesen, da es uns 
aber unser geld gekostet so wolten wir doch gerne solches auch 
sehen, wir hoffen daß es mit seinem fuß noch wird in der 
besserung sein, unser catharr hält etwaß lange an und ist nun 
ein schnuppen auch noch dazu kommen, die medici wollen uns 
nicht erlauben so lange der schnuppen währt in die lüft zu 
kommen, wir hätten heüte sonst gerne wollen außfahren im 
zugemachten wagen wohl eingepackt um uns allgemählich an 
die lüft zu gewöhnen aber es ist uns abgeschlagen, welches 
wir nur melden weil die schiffe so auf dem stabel stehen künf
tigen donnerstag zum ablauffen schon fertig werden.

Friederichsberg d. 16. Dec. a. 1738.
Christian R.

5.
Sein schreiben habe heüte abend beym essen wohl erhal

ten, und darauß mit vergnügen ersehen daß das wasser in der 
docke1) biß auf 3 fuß außgepompet ist, wie gerne ich auch 
wolte so kan morgen nicht nach Copenhagen kommen hoffe 
aber dabey zu sein wen Sextus fertig ist, und daß wasser wie
der in der docke soll gelassen werden ich zweiffle nicht daß 
alles werde ferner glücklich gehen welches von hertzen 
wünsche.

Hirscholm d. 1. Iun. a. 1739.
Christian R.

6.
Wir haben vergessen letzt wie Er hier aussen wahr Jhm 

zu fragen wo Er die schönen und commoden Stühle doch wohl 
heerbekommen, welche Er daß erste mahl bey der docke oben 
auf dem altan auf dem hause hingestelt, die Stühle wahren

Spanien og Frankrig samtidig med den østerrigske Arvefølgekrig. Han 
døde d. 22de Sptbr. 1742 i Paris paa en Rejse til Syden foranlediget 
af Helbredshensyn. Nærmere Oplysninger kan findes i Nordens eget 
Værk og i Athene 7 B. (Molbech: Om Norden og hans Rejse i Ægypten) 
samt i Møllers Mnemosyne 3 B. S. 112—124.

*) Den under Danneskjolds Ledelse byggede Dok indviedes højtideligt d. 
26de Maj 1739, ved hvilken Lejlighed den der byggede Brigantine 
• Færø« løb ud og Linieskibet »Christianus sextus» haledes ind.

14
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blau überzogen, und man hat sehr commode darauf gesessen, 
zu seiner reise nach Holstein wünschen wir viel glück und daß 
Er möge gesund wieder kommen auch die arbeit in Glückstadt 
wohl avancirt finden, die hitze und der staub werden Jhm sehr 
incommodiren, Hirscholm d. 24 luly a. 1739.

Christian R.
7.

Sein schreiben erhielten wir gestern abend um 9 uhr 
weil es so spähte wahr und wir heüte unsere devotion vor hat
ten konten wir nicht gleich darauf antworten, wir dancken Jhm 
daß Er uns seine 6 neüe Stühle offeriret wollen Jhm aber nicht 
derselben berauben, zu dem wen wir solche kriegen ist es 
wohl genung daß wir nicht mehr davon brauchen, wen Er aber 
sagen will waß Sie Jhm gekostet so wollen wir Sie Jhm bezah
len seine dancksagungen so Er macht zeigen von einem 
danckbahren und erkentlichen hertzen.

Hirscholm d. 26. Iuly a. 1739.
Christian R.

8.
Daß daß Krieges schiff Delmenhorst glücklich retournirt ist 

und morgen in dem haffen einlegen wird haben wir mit ver
gnügen auß seinem schreiben ersehen,

Er hat nicht nöhtig uns morgen zu dancken wen wir cour 
geben daß wir Jhm daß commando unserer flotte anvertrauet 
haben, wie unsern General admiral daß publicum wird Jhm kei
nes undancks beschuldigen können den es wird jedweder 
leicht glauben daß weil Er zuuns in die kammer komt Er 
solches wohl wird längst abgeleget haben, bey der Königin aber 
und übrigen Herrschaften Kan Er es wohl melden, bey der Kö
nigin Kan Er den zu gleich melden wen Er zu Jhr kömmet 
daß engagement zwischen seinen zweiten neveu und seiner 
eltesten tochter,1) der cammerjuncker von der Lühe hat daß fieber 
deßfals schreiben wir dieses selber, es ist sehr guht daß der

’) Danneskjolds ældre Broder, der allerede døde 1728, efterlod sig to Søn
ner, af hvilke den yngre, Ulrik Adolf Greve af Danneskjold-Samsø, blev 
gift med Admiralens ældste Datter. Han døde 1749 paa GisselfeJd som 
Schoutbynacbt.



211

einlauf nun so tief ist,1) daß die schifte nun gleich einlegen 
können.

Friederichsberg d. 22. Nov. a. 1739. 
Christian R.

9.
Den Zettel so wir Jhm gestern abend geschrieben haben, 

welchen er heüte morgen wohl wird richtig erhalten haben 
wolten wir gerne wieder haben, er wird also uns solchen wohl 
wieder zu rück schicken.

Friederichsberg d. 18. Ian. 1740.
Christian R.

10.
Er hat uns gestern eine grosse und wichtige zeitung über

schrieben, und hat wohl getban uns solches gleich zu melden, 
Gott gebe aber daß es möge unwahr sein, sonst ladet der 
frantzösche minister am Russischen hoffe einen grossen Sub- 
son auf sich und es währe eine garstige action.

Friederichsberg d. 20. Nov. a. 1740.
Christian R.

11.
Sein schreiben haben wir heüte abend wie wohl etwaß 

spate erhalten, wir wünschten daß wir Jhm sein gesuch acor- 
diren könten so aber müssen wir Jhm melden daß wir daß ambt 
vom geheimteraht von Münch würcklich schon vergeben haben, 
es ist Jhm übrigens nicht übel zu nehmen daß Er auf bitte 
seiner mutter2) sich für den geheimen Conferentz rabt Ahlfeld 
interessiret, sonderlich da Er auch dabey 2000 rthl. menagiren 
kan,

Christiansburg in Copenhagen d. 2. April 1741.
Christian R.

Herved sigtes til den af Danneskjold foretagne Uddybning af Indløbet 
til Flaadens Leje, hvorved bevirkedes, at Skibene fuldt armerede og 
provianterede kunde passere ud og ind af Krigshavnen, medens de tid
ligere maatte lægge ud paa Rheden for ved Kastelspynten at modtage 
Skyts, Ammunition og Proviant, ligesom de omvendt maatte udlosse 
disse Sager, for de atter kunde lægge ind i Flaadens Leje.

2) Danneskjolds Moder Dorothea Krag havde efter Gyldenløves Død 1703 
siddet Enke til 1715, da hun ægtede Hans Adolf v. Ahlefeldt, om hvem 
sandsynligvis Talen er her.

14*
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12.
Sein schreiben haben wir den augenblick erhalten, und 

dancken Jhm für den abgestatteten rapport, Er Kan gerne die 
erlaubniß bekommen noch 14 tage auß zu bleiben, üm waß 
rechtes zu seiner gesundheit zu gebrauchen wir wünschen daß 
solches wohl anschlagen möge, wir glauben wohl daß die 3 
außgeschickte Russische fregatten auf die Schweden sollen 
acbtung geben und nicht nach archangel destinirt sind, nun 
gehen wir in die Kirche.

Hirscholm d. 31. Maj a. 1741.
Christian R.

13.
Wir hätten Jhm gerne gleich auf sein schreiben vom 6. 

Nov. geantwortet aber es hat uns an der hierzu nöhtigen zeit 
gemangelt, Er darf sich weiter nicht beunruhigen über daß wir 
Jhm letzt geschrieben daß sein schreiben an der commission1) 
injuriös gewesen sey, es ist uns diese expression so von un- 
gefehr in die feder geflossen, und stehet Jhm allezeit frey die 
Wahrheit zu schreiben, und mit der Wahrheit sich zu defendi- 
ren, doch wird Er wohl thun wen Er nach diesen so viel Er 
kan im schreiben etwaß sich moderirt den die Wahrheit ist so 
bitter und unangenehm an sich genug, wir hoffen Jhm künfti
gen freytag als den 17« in Copenhagen zu sehen.

Friederichsburg d. 8. Nov. a. 1741.
Christian R.

14.
Weil seine gesundheit so schlecht ist, so wollen wir Jhm 

hiemit dispensiren daß Er nicht nöhtig hat weder diesesmahl 
noch sonst im höchsten gericht2) zu erscheinen, die Order wird

*) I Anledning af forskjellige mod Danneskjold rettede Anklager nedsattes 
d. 3die Oktbr. 1741 en Kommission, som først afgav sin Beretning d. 
19de April 1742. Den kongelige Resolution paa Kommissionsforretnin
gen udstedtes d. 28de April og faldt særdeles hæderligt ud for Danne
skjold, hvem der endog ved Resolutionen tilkjendtes en kongelig Gave 
paa 7000 Rdl. aarligt som »et Kiendetegn af Vores Kongelige Naade og 
Velbehag med hans Os hidindtil beviste troe Tieneste.« (Treschow: 
Bidrag til Fr. Danneskjold Samsøes Levnets Beskrivelse, Bilag C).

2) Danneskjold var kort efter Kristian VI.s Tronbestigelse bleven udnævnt 
til stadig Assessor i Højesteret og Assessor i Hofretten. Danneskjolds 
Biograf Treschow beretter, at han atter tog sin Afsked fra delte Em
bede, da han 12te Dcbr. 1731 udnævntes til Deputeret i Søetateus Ge-
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inzwischen alle jahr an Jhm ergehen, welches aber nur mehr 
geschiehet üm anzuzeigen daß man Jhm nicht vergessen hat.

Christiansbourg d. 27. Febr. a. 1742.
Christian R.

15.
Laß Er uns doch wissen wie Sich seine dochter1) befin

det, wir wünschen und hoffen daß der auis gantz ausgeblie
ben ist währe es nicht guht wen Er sich erkundigte ob der 
doctor den Er brauchet für seine dochter die grafin Konigs- 
marcken courirt hat, Er könte solches durch H[ö]pken2) hier oder 
durch Wind in Schweden leicht erfahren.

Friederichsburg d. 6. Aug. a. 1745.
Christian R.

16.
Wir haben der fürstin3) geschrieben daß Er uns gestern 

gesagt hat daß Seine tochter Montag oder dingstag wen die 
fürstin beföhle kommen könte, worauf Sie uns geantwortet hat 
seine tochter würde Jhr allezeit angenehm sein kan Er Sie also 
montag oder dingstag wen Er will schicken wen Sie nach Frie
densburg kombt kan sie sich nur bey die frölen Griesheim 
melden, die fürstin will auch ein zimmer für seine tochter und

neralkommissariat; men efter det her meddelte Brev maa denne Beret
ning være fejlagtig.
Danneskjold havde ialt sex Dottre, af hvilke imidlertid de fire døde som 
Børn. Blandt de to overlevende var den ældste allerede 1743 bleven 
gift med sin Fætter (s. o.), og den her omtalte er saaledes rimeligvis 
den yngre Datter Frederikke Luise Charlotte (s. Indl.)

2) Hopken var svensk Gesandt i Kjøbenhavn og Wind dansk Gesandt i 
Stockholm.

*) Dronningens Søster Sofie Karoline, Enkefyrstinde af Ostfriesland (f. 1707 
t 1764) opholdt sig fra 1734 i Danmark og boede først hos Moderen 
Sofie Kristiane, Markgrevinde af Brandenburg Culmbach, paa Sorgenfri. 
Efter dennes Død 1737 opholdt hun sig en Tid lang ved Hoffet, indtil 
hun 1740 flyttede til Fredensborg. I hendes sidste Leveaar beboede 
hun Prindsens Palæ i Kjøbenhavn (Pontopp;dan: Danske Atlas Tom. 
II. S. 107). Om man end ikke kan fæste Lid til Riegels’s Beskyldnin
ger om et utilladeligt Forhold mellem hende og Kristian VI, saa er 
dog saa meget sikkert, at Dronningen ønskede hende fjærnet igjen fra 
Danmark (Dansk Maanedskr. 1865, S. 58), og Kongens levende Inter
esse for Fyrstinden fremgaar bl. a. ogsaa af dette og følgende Breve. 
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die Oberstin anweisen lassen im fall Sie da die nacht bleiben 
wollen, laß Er uns doch wissen wen es Jhm nicht zu viel in- 
commodirt welchen tag seine dochter eigentlich nach Friedens
burg wird gehen, Hirscholm d. 10. Octob. a. 1745.

Christian R.
17.

Auß seinem schreiben habe ersehen daß Er morgen seine 
dochter will nach Friedensburg senden und daß Er gerne will 
daß Sie den abend wieder soll zu rück kommen, welches gleich 
der fürstin geschrieben habe Es würde vielleicht aber der Kirst
in lieb sein die Oberstin Coucheron zu gleich sehn und ken
nen zu lernen, weßfals ich es für besser hielte Sie zöge sich 
so an daß Sie sich könte sehen lassen doch überlasse alles 
seinem guht befinden ich habe der fürstin geschrieben die Oberst
in würde sich nicht zeigen.

Hirscholm d. 10. Octob. a. 1745.
Christian R.

Wegen unserer überkunft nach Silleroe1) so bleibt solches 
zu künftigen Sonnabend feste gesetzt.

18.
Daß seine tochter in Friedensburg heüte gewesen ist und 

daß Sie content davon zu rück gekommen ist haben wir mit 
vielen vergnügen auß seinem schreiben ersehen, daß aber die 
fürstin von Jhren ümstanden2) an seine dochter und an die 
Oberstin Coucheron gesaget hat ist mehr als wir uns vorgestelt 
haben, wir hoffen doch seine dochter und die Oberstin werden 
alles für sich behalten und nicht viel davon sagen, waß den 
mann betrift so kan Er wohl Jhm sagen daß es die fürstin ist 
weil er doch nach Friedensburg soll, Er wird aber so viel mög
lich Jhm verbiehten daß Er nichts davon sagt Gott lasse alles 
nur glücklich abgehn Hirscholm d, 11. Octob. a. 1745 abends 
halb 10 uhr.

Christian R.

Danneskjold ejede Søllerødgaard og opholdt sig i Almindelighed her om 
Sommeren, naar Kongen residerede paa Hirscliholm.
Det fremgaar af de følgende Breve, at Fyrslinden har lidt af en eller 
anden Sygdom, hvilken oplyses ikke nærmere, kun i Brevet Nr. 19 skri-
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19.
Jch habe an der fürstin geschrieben daß der mann Mon

tag oder dingstag nach Friedensburg kommen wird, daß die 
Comtess Wedeln1) seine Schwägerin ein verlangen bezeugte die 
fürstin zu sehn gleich seiner tochter und wen die fürstin nichts 
dawieder hätte so könte Sie mit der Oberstin Coucheron welche 
am Montag nach Friedensburg kommen würde hinauß fahren 
der fürstin Jhre aufwartung zu machen und wen die fürstin 
wolte könte Sie eine nacht daraussen bleiben hierauf hat mir die 
fürstin geantwortet den man und und (!) die Oberstin Coucheron 
hoffete Sie die andere woche zu sehn, die comtesse Wedeln 
aber währe Jhr noch gantz fremd zu dehm würde Sie bey der 
cour nicht viel zeit haben nicht viel mit Jhr üm zu gehen, 
daß Sie seine tochter gesehen hatte währe geschehen weil Sie 
sie noch so jung gekant hätte und weil Sie eben die zu fälle 
gehabt hätte wie Sie, ich habe sonst noch gemeldet an der fürst
in daß die comtess Wedel so ahrtige arbeiten wüste Sie könte 
hübsch nähen und brodiren wüste auch etwaß von der music 
wo mit Sie sie amusiren konte aber dem ungeachtet will Sie 
sie nicht haben weiß ich also nicht wie es weiter anzufan
gen ist, die comtess Wedeln nach Friedensburg hinzu bringen 
vielleicht wen ich selber die fürstin kan zu sprechen kriegen 
daß Sie den noch zu persuadiren steht, Hirscholm d. 14. 
Octob. a. 1745.

Christian R.
Dieses voranstehende bleibet aber unter uns, ich hoffe wen 

ich nach Silleroe am Sonnabend komme weiter mit Jhm hiervon 
zu reden, wir werden am Sonnabend halb 1 uhr hin kommen, 
aber es bleibet dabey daß nicht nicht (!) mehr den 7 biß 8 Schüs
seln gegeben werden, und 2 mahl Servirt so 14 biß 16 Schüs
seln zumhöchsten auß macht, meine dochter und meine Schwe
ster kommen mit.

ver Kongen om Danneskjolds Datter, at hun har haft de samme »zu
fälle«. Forøvrigt omtaler Kristian VI bestandig Fyrstindens Sygdom 
med en vis Hemmelighedsfuldhed.

-1) Danneskjold var gift med Dorothea Grevinde af Wedel-Wedelsborg, Dat
ter af Hannibal Wedel og Anna Katrine Banner.
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20.
Künftigen Mitwochen wird keine predigt hier bey hoffe sein 

wegen deß infallenden danckfestes allso wollen wir wohl üm 
halb 10 uhr zu Jhm kommen und expediren und wen daß Wet
ter es erlaubt seine mühle besehn,1)

Er wird wohl machen daß die Oberstin coucheron mit dem 
doctor sich morgen halb 11 uhr in Friedensburg bey der fürst- 
in einstellen ich habe heute nicht können nach Friedensburg 
kommen wegen eines kleinen schnuppens so aber meist wieder 
guht ist, wie hat Jhm aber die spähte promenade in der offe
nen chaise wohl bekommen,

Hirscholm d. 18. 8bris a. 1745.
Christian R.

21.
Wir dancken Jhm für die uns gegebene nachricht von der 

fürstin befinden, wir hätten gerne gestern gleich darauf geant
wortet aber es wahr uns nicht möglich heiite ist einer seiner 
leüte hier durch gegangen und hat gefragt ob wir etwaß an 
Jhm hätten aber da wir mit unsere post noch nicht fertig wah
ren musten wir Jhm reiten lassen, dieser kahm von Friedens
burg, laß Er uns doch ferner wissen waß er erfähret, daß die 
fürstin die nacht zwischen mittwoch und donnerstag guht ge
schaffen hat ist mich sehr lieb solches hat aber wohl unge- 
fehr geschehen können den Sie zu weilen wohl guht schläft, ich 
werde mich sehr freüen wen unser doctor ehre einlegt, dieses 
ist in eile geschrieben weil jetzo in die Kirche soll, Hirscholm 
d. 23. Octob. a. 1745.

Christian R.
Eben da ich dieses weg schicken will erhalte sein schrei

ben und ist darin gottlob guhte nachricht.
22.

Wir dancken Jhm für sein gestern übersandtes schreiben 
hiemit senden wir Jhm zu die 400 Rthl. für den doctor in 
Friedensburg gott gebe daß Er die fürstin nur heißen möge so 
verlangen wir daß geld nicht wieder, deßgleichen schicken wir

*) Danneskjold havde paa Søllerødgaard ladet udføre en Mængde forskjellig* 
artede Anlæg. Blandt andet havde han ladet indrette en Mølle til at 
pompe Vandet fra den tredive Alen lavere Sø op til Gaarden og Haven.
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Jhm 300 Rthl. zu für die frau in Norrwegen und da Sie nur 
200 Rthl. davon haben soll so kan daß übrige geld zu den 
andern umkosten gebraucht werden.

Hirscholm d. 28. Octob. a. 1745.
Christian R.

23.
Jch dancke Jhm daß er mir hat wollen von deß Marrgra- 

fens und Marrgrafins überkunft über den grossen beit hat wol
len nachricht geben Sie haben mir alle beyde es berichtet und 
sind sehr content vom beit wofür ich Jhm auch zu dancken 
habe wegen der gemachten anstalten, Er wird nun wohl ordo- 
niren daß die chalupe und die jagdt zu hausse kommen,

in Friedensburg ist noch alles Gott lob guht wie ich selber 
weiß

daß mein sohn künftigen dingstag zu Silleroe speissen will 
ist mir lieb zu vernehmen, Hirscholm d. 13t. Nov. a. 1745.

Christian R.

24.
Friederichsberg d. lötende Julii 1766.

Min kiære Grev Danneschiold.1) Da jeg haver at tale med 
dem om meget vigtige Sager: saa ønsker jeg at de maae 
komme jo før jo hellere til Kiøbenhavn. Jeg beder dem at 
være forsikkret om min Høyagtelse for en Mand som har væ
ret Skabere af Floden, og om hvis habilitet i andre Ting og 
zéle for Fædrenelandet jeg haver saa megen Aarsag at være vis 
paa.

Christian R.
v. p.

Danneskjold, der siden sin Afsked fra Overhovmesterembedet i Sorø 
havde boet i Aarhus, opholdt sig tilfældigvis i Kjøbenhavn ved Frederik 
V.s Død i Jan. 1766 og begav sig først i Maj tilbage til Aarhus. Han 
havde i denne Tid paa en meget skarp Maade kriticeret den daværende 
Marinebestyrelse, og der havde i den Anledning udviklet sig en hæftig 
Skriftvexel mellem ham og Marinens daværende Oversekretær Frederik 
Kristian Rosenkrands. Ved en kongelig Resolution af 6te Juni 1766 
havde imidlertid Kristian VII erklæret sig til Fordel for Rosenkrands; 
men ved et af de pludselige Omslag, der ere saa hyppige hos denne 
Konge, kaldtes nu Danneskjold til Kjøbenhavn og sattes i Spidsen for 
Søetaten. Om Striden mellem Danneskjold og Rosenkr. s. Efterretnin
ger om den danske Søe-Etat fra forrige Tider (Kjbh. 1790).

Danske Samlinger. 2den Rekke. II. *
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P. S. Jeg beder at deres Reyse maae være saaledes ind- 
rettet at ingen Menneske i Verden veed at de komme fordi 
jeg haver forlanget det.

25.
Min kiære Grev Danneschiold. J steden for at udtyde det 

som de have sagt til Prinzen af Hessen1) til det Onde, haver 
jeg tvertimod meget got optaget det. De have ikke ret pønset 
derpaa, jeg.talede dem herom i Gaar for at rose deres ferme- 
tet, og Jver for Landets Beste. Naar de kuns immer continue- 
rer at handle saaledes, (: som jeg ogsaa sagde til dem i Gaar, 
at jeg ingen favorit vilde have:) saa kand mit kiære Blod være 
forsikkret at jeg bestandig vil ære og elske det. De forstaaer 
mig nok. Jeg haver den fornøyelse at ønske dem god Mor
gen, og forbliver deres gode Ven

Christian R.
20de November 1766.

26.
Überbringer dieses, einer von meinen vormahligen Laquaien, 

hat mich gebeten Jhm bey den Herrn Grafen zu Recommendi- 
ren. er hat sich den nüzlichen Künsten gewidmet. Der Herr 
Graf alß ein Freund und Kenner der Künste werden Jhm die 
Erlaubnüs geben daß er Jhnen etwas proponiren darf, würden 
Sie Jhm zu seinen Zweke behältlich seyu will ich es als eine 
mir selbst geschehene Gefälligkeit ansehen, und mir ein ver
gnügen seyn laßen Jhnen wiederum etwas angenehmes Erweisen 
zu Können um zu bezeugen wie ich bin

deß Herrn Grafen 
Affectionirte Freundin 

Sophie Magdelene.
Hirschholm d. 5 Juny 1767.

Kongens Svoger, Prins Karl af Hessen, var paa denne Tid Kristian VH.s 
erklærede Yndling. Han var i Sptbr. bleven Medlem a Ministerraadet 
og Præses for »det høje Krigsraad«, der som militært Fagkollegium af
løste det af St. Germain oprettede • Generalkrigsdirektorium«. Forholdet 
mellem Prinsen af Hessen og Danneskjold var meget venskabeligt.
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27.
Deres Høy Grævel. Excellence! 

Høybaarne Hr. Græve! 
Naadigste Herre!

Deres Høy Grævel. Excellence1) har ieg vel hafft denn 
Ære personlig underdanigst at opvarte, for effter allerskyldigste 
pligt at aflægge min underdanigste taksigelse for dend imod 
mig beviiste store Naade og Generosité, at Deres Høy Grævel. 
Excellence ved sin Høyformaaende intercession hos Hans Kongl. 
May*® naadigst hår procureret mig friehed, men da ieg Ikke 
har været capable for at udfinde ord beqvemme nok til at Ex
primere den underdanigste taknemelighed, huor med ieg saa- 
dan Deres Excellences Høye Naade i mit inderste hierte under
danigst erkiender, tager ieg mig her ved I største under danig- 
hed denn frihed Deres Høy Grævel. Excellence min uudsigelige 
Reconnoissance underdanigst at temoignere, med underdanigste 
deuotion implorerende Deres Høy Grævel. Excellences stedse 
varende naade og naadigste protection, Dend ieg, om ikke an- 
derledes^ da med største Soumission og underdanigst zele, skall

Å) Benstrup var 1729 bleven ansat som Fabrikmester ved Holmen og havde 
bygget adskillige Orlogsskibe efter helt nye Konstruktionsprinciper, der 
imidlertid flere Gange havde vundet Admiralitetets anerkjendende Bi
fald, hvorfor han ogsaa forfremmedes til Kommandørkaptajn og Overfa- 
brikmester. Der udviklede sig imidlertid efterhaanden en stærk Opposi
tion mod ham blandt Søofficererne, og efter at Danneskjold var bleven 
Deputeret i Generalkommissariatet, blev han den mest fremragende Le
der af dette Modparti. Striden blev imidlertid hæftigere mellem de to 
Partier, og endelig nedsattes der 1734 en Kommission i Anledning af 
nogle Misligheder, der skulde have fundet Sted fra Benstrups Side ved 
Bygningen af Linieskibet »Christianus sextus«. I Kommissionen fandt 
Benstrup kun to Forsvarere, nemlig Kaptajn Liitken og Kaptajnløjtnant 
Lutzov, medens deus store Flertal med Danneskjold i Spidsen erklærede 
sig mod Benstrup. Lutken erholdt som bekjendt i den Anledning sin 
Afsked (s. Lutkens egne Optegnelser i nyt Archiv for Søvæsen 1ste B.j, 
og Benstrup, der allerede under Sagens Behandling havde været fæng
slet i sin Embedsbolig paa Holmen, hensattes i strængt Fængsel paa 
Citadellet. Her sad han i tre Aar, indtil Danneskjold, der hele Tiden 
var Kongens nærmeste Raadgiver i denne Sag, bevirkede hans Løsla
delse i Anledning af Dokkens Indvielse. Benstrup fik en aarlig Pension 
af 500 Rdl. og Tilladelse til at opholde sig, hvor han-vilde i »Provind- 
serne« (s. Danneskjolds Biografi af Treschow, Bilag G). Det er i denne 
Anledning, at Benstrup har skrevet ovenstaaende Taksigelsesbrev til 
Danneskjold. Benstrup flyttede derefter til Ebeltoft, hvor han døde 1742.
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stræbe meere og meere at tilvinde mig ; udbeder mig imidlertid 
underdanigst denn Høye Naade, at Deres Høy Grævel. Excel
lence naadigst ville behage indsluttede min allerunderdanigste 
taksigelse Hans Kongl. May^L at insinuere, og derhos troe, at 
ieg aldrig skall eftergive nogen i dend qualité, af inderste 
hierte med underdanigste respect, Deuotion og zele at hen
leve

Deres Høy Grævel. Excellence 
min Naadigste Herres 

underdanigste 
tiener

K. Benstrup.
Kiøbenhafn d. 2 Iunj Anno 1739.

28.
Deres Høy Grevel. Excellence! 

Høy-baarne Hr. Greve ! 
Høystbydende Hr. Intendant de la Marine!

Naadigste Herre!
EfTter Deres Høy Grevel. Excellences Naadigste befalning 

hår ieg midt i denn haardeste Vinter reyst fra lyiland hid til 
Kiøbenhafn for underdanigst at adlyde allt huad Deres Høy 
Grevel. Excellence maatte haue mig til Hans Maj*8 tieneste 
naadigst at befale; men ingenlunde for at disputere Comman
deur Capitain Thura1) eller nogen anden huad slags fortrin 
hånd eller en anden end maatte pretendere at haue for mig 
udj Skibs bygger konsten, Langt mindre for at entrere udj no-

x) Diderik de Thura, der 1734 udnævntes til Fabrikmester ved Holmen^ 
var en af Benstrups ivrigste Modstandere og havde haft Sæde i den i 
Anledning af Linieskibet »Christianus sextus« nedsatte Kommission. 
Efter Benstrups Afsked skulde Thura forestaa Skibsbyggeriet paa Værf
tet; men da hans Tegninger viste sig aldeles ubrugbare, saa man sig 
nødt til at bygge efter de af Benstrup efterladte Tegninger. Trods denne 
Ydmygelse, eller maaske netop paa Grund heraf, fremkom Thura og Ad
miral Suhm med nye Angreb paa Benstrup, og dels for at forsvare sig 
mod disse dels for nærmere at forklare sine Tegninger kaldtes Benstrup 
fra sit Exil tilbage til Kjøbenhavn, hvor han skrev det her meddelte 
Brev til Danneskjold. Skjønt Thura oftere havde vist sin Uduelighed 
som Skibskonstruktør, vedblev han dog at være Fabrikmester til 1749, 
da han ansattes som Kommandant ved Kjøbenhavns Toldbod.
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gen Slags beskyldning imod ham eller noget andet meniske, 
Det skal alleene være mig nok, at ieg med een uskadt Sam
vittighed kand Contestere, at ieg effter mit beste begreb, saa 
vidt som min ringe Videnskab har kundet tiistrekke, og effter 
min yderste Efhe hauer giordt alt huad til Hans Maj*J tieneste 
af mine Supérieurs mig hauer ueret befalet, Dersom Comman
deur Capitain Thura eller nogen anden findef derudj noget at 
Corigere, og enten hauer byget eller her effter bygger bædre 
Skibe end dee som ieg forhen har bygget, det skal aldrig en
ten foruroelige eller forundre mig: Ti intet er meere allminde- 
ligt end at Eet meniske kand have Lærdt meere end et andet, 
Een kand haue opnaaed støre fuldkommenhed end een anden, 
een kand approfondere en ting meere end en anden, og Een 
kand Vissere og rigtigere opmaale og udregne noget end en 
anden, og derfor kunde de begge være ærlige Folk. At Hr. 
Vice Admiral Suhm1) nu paa nye igien vil frembringe de self 
samme beskyldninger imod mine Tegninger og Skibets Norske 
Løues bygning, som imod mig forben for en Kongl. Commis
sion ere giordte, ved Kongens Naade formedelst Deres Høy 
Grevel. Excellences Naadigste Intercession udslettede og.Ligesom 
udj Euig forglemelse begrafne, Det haaber ieg at Deres Høj 
Grevel. Excellence Selv Naadigst desaproberer, la I Naade res- 
senterer, effterdj den Kongl. Naade, som Naadigste Herre Selv 
naadigst hår procureret mig, der ved Violeres og mister denn 
Virkning, som Deres Høy Grevel. Excellence ved Sin høje In
tercession hår intendere!, neml. at ieg skulde vere frie og an
gerløs for allt huad i min forige betienings tiid maatte være 
Passeret, allerhelst for mine Tegninger, huilke alle ere preci-

Ulrik Frederik v. Suhm havde været Medlem af Kommissionen mod 
Benstrup og udnævntes 1735 til Holmens Chef. 1 de følgende Aar 
forfremmedes han til Schoutbynacht og Viceadmiral, indtil han 1742 ud
nævntes til Admiral. Han var i Besiddelse af stor Dygtighed og var 
Danneskjolds væsentligste Medhjælper i hans store Reformer ved Sø
værnet; men da han i Begyndelsen af 1743 indgik til Kristian VI med 
et Klageskrift mod denne sin mægtige Beskytter, fik han sin Afsked og 
optraadte siden som en ivrig Modstander af Danneskjold (s. f. Ex. 
Dauske Samlinger 4. B. S. 380-383). Efter Danneskjolds Afsked 1746 
ansattes Suhm atter som Chef for Holmen, indtil han 1756 blev første 
Deputeret i Admiralitetet. Han døde 1758.
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sement saaledes indrettede og fuldferdigede, som mine da Væ
rende Chefs befalede at de skulde Være.

Og Da Deres Høy Grevel. Excellence, som min nu værende 
højeste og Eeneste Chef, nu NaadigsUhar befalet mig at giøre 
dem fuldkomere og omstændigere Skal saadan Deres Høy 
Grevel. Excellences Naadigste befalning og saa med underdanig
ste hørsomelighed vorde effterlevet saa snart som Hr. Vice Ad
miral Suhm behager mig Tegningerne eller Copie af denem at 
tilstille huorom ieg og mundtlig haver erindret, Vice Admiral 
Suhm behager videre at melde, at som det af Constructions 
Comissionen skal være befundet, at de af mig til et Nyt Skibs 
bygning effter Norske Løue sidst afslagne Spanter ikke komme 
ouereens med tegningen, Hånd derfor er uvis om det Nye Skib 
skal byges effter de af mig der til afslagne Spanter eller effter 
de af Comandeurs Thura til lyllands bygning brugte Skabelu- 
ner. Naadigste Herre! hosfølgende min underdanigste erklæ
ring forklarer kortelig huor udj discrepancen bestaar, ieg kand 
derhos underdanigst forsikre, ja! er ferdig med højeste Salig
heds Eed at bekræffte, at de af mig sidst afslagne Spanter ere 
saa conformement med Norske Løues Ritzes rette forstaaelse 
afslagne, at ieg ikke har lærdt, veed eller forstaar at afslaae dem 
bedre eller ligere effter tegningen, saaledes som ieg har lærdt 
at giøre tegninger og der effter at byge. Dersom Comand. 
Capitain Thura eller nogen anden forstaar at afslaae dem lii- 
gere og bedre effter Tegningen, da skal sligt aldeles ike cho- 
quere mig, Ti ieg har aldrig været saa daarlig, at indbilde mig 
saaledes at haue opsluget all Skibs byger Videnskab, at der jo 
findes utalige menisker i Verden dér Viide langt meere af Ar
chitectura Navalj, end ieg enten hår Lært eller kand Lære, 
Imidlertid tør ieg underdanigst forsikre, at, naar et Skib effter 
de af mig afslagne Spanter maatte vorde byget, same da skulle 
blive Norske Løue saa meget Liigt i alle sine qualiteter, som 
ieg hår seet noget Skib i Verden at ligne et andet:

Videre har ieg ikke Lært, og videre veed, kand eller for
staar ieg ikke, og altsaa kand der heller ikke eskes meere af 
mig; Ti at ég skulde garantere for et haars breeds eller een 
tomes difference, det gaar langt over min ringe Savoir: Men 
ieg skal altid vere ferdig til af denn ringe videnskab ieg be
sidder mathematice underdanigst at demonstrere Deres Høy
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Grevel. Excellence, progressionen, operationen og applicationen 
af mine Linier og Figurer, underdanigst ind stillende om Deres 
Høj Grevel. Excellence naadigst maatte behage at fordre een 
Liige saadan demonstration af denn der Carperer mit arbeide, 

Comandeur Capitain Thura har ogsaa Amuseret sig 
med at opkaage de gamle formedelst Deres Høy Grevel. Excel
lences Naadigste Intercession abolerede beskyldninger om mine 
forrige ritzers ufuldkomenhed og uforstaaelighed, Men dersom 
den gode Mand havde lærdt denn selv samme bygnings maade 
som ieg hauer Lærdt i Brest, saa forstod hånd ogsaa ufejlbar
lig accuraté at byge effter mine tegninger, men nu da Hånd 
hår Lærdt en anden bygningsmaade, er det ingen under om 
hånd forstaaer liige saa lidet at byge effter mine som ieg effter 
Hans Ritzer, som ieg aldrig har pretenderet at forstaae saa 
vel som hånd. Enfln Comandeur Capitain Thura maa laste mit 
arbeyde ved Norske Løue og der imod roese sin bygningskonst 
ved Iylland saa meget som hånd vil begge Skibe ere ferdige, 
begge er i Stand til at giøre prøve med hinanden ieg har al
drig vented ved Skibet Norske Løue at fortiene nogen Laurier, 
dersom Skibet Iylland kand tilvinde Comandeur Capitain Thura 
Een saadan Ærekrantz Skal ieg unde ham denn af mit inder
ste hierte, Da ieg ikke Suker effter noget i Verden uden alleene 
i roelighed at ende mine Dage og at lægge mine allereede graae 
haar med freed I graven.

Naadigste Herre! Deres Høj Grevelige Excellence hår een- 
gang hafft den Naade for mig ved sin Høystformaaende Inter
cession at forskaffe mig ey allene friehed; men ogsaa roelig
hed, Da Hans Kongl. May.ts- for Deres Høy Grevel. Excellences 
Høye forbøns skyld, allernaadigst tilloed mig at boe, huor ieg 
Vilde i Provincerne med denn mig Allernaadigste tillagte Pen
sion, huilken Høye Naade ieg aldrig skall forglemme med un
derdanigst Taknemmelighed at erkiende, hav nu fremdeles dend 
Naade for mig saaledes Naadigst at Protegere mig, at ieg kand 
nyde got af denn Høy Kongl. Naade, for huilken ieg har De
res Høj Grevel. Excellence alleene underdanigst at Takke.

Naadigste Herre! Lad derfor Sin tienner fare i freed, saa 
snart som ieg kand faae underdanigst effterleuet Deres Høy 
Grevel. Excellences mig tillstillede Naadigste Ordre, underda-
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nigst udbeedende mig een Naadig bønhørelse forblifer ieg med 
underdanigst Deuotion og Zéle

Deres Høy Grevel. Excellences 
Min Naadigste Herres 

underdanigste 
tiener

K. Benstrup. 
Kiøbenhafn d. 15 may Anno 1740.

29.
Pagina 15. Hans Farbroder efterlod ham Baroniet Mar- 

seillisborg, det øvrige fik hans afdøde Broders Børn.
Pag. 18—19. Den uvillie nogle gieldende Personer viiste 

‘imod ham, kom deels af gammel Had imod hans Fader, som 
den da alt giældende Gros Kanzler Holstein havde havd fordie 
han frygtede hans sidste Aars indflydelse paa Kong Friderich 
den 4de; og deels vrede imod ham selv, fordie de havde ved 
Tredie Mand foreslaaet ham at gifte sig med Groß Kanzlerens 
Datter, hvilket han ikke vilde.

Pag. 22. General Løvenørn, en meget indsigtsfuld Mand i 
Land Militair Etaten, var aldeelis ukyndig i Søevæsenet, som han 
aldrig havde lagt sig efter; men da det siden Friderich 4des 
tiid havde været brug, at den der var Ober Krigs Secretair1) i 
Land Etaten var det tillige i Søe Etaten, saa var Løvenørn det 
ligeledes. Han forlod sig aldeelis paa toe af sine Med Depute
rede Fischer og Bentzen, som giorde hvad de ville. Da Gre
ven saae, at de ingen Reede giorde for udgifterne, og havde 
endog indbildt Løvenørn, at det var ugiørlig, saa talede 
han venskablig med Generalen, og forestillede ham de sad i 
Collegiet som Børn, underskrev alle Ordrer til udgifter, uden

x) Overkrigssekretæren i Krigskancelliet, gjennem hvilket Kongen udstedte 
alle Ordrer til begge Etaterne, var den virkelige Leder af hele Forsvars
væsenet; thi dels var han første Medleml af begge Kommissariats
kollegierne, og dels refererede han for Kongen ikke alene Kommissari
atssager, men ogsaa alle Spørgsmaal, som vedrørte Admiralitetet eller 
Generalitetet. Han var saaledes Kongens Organ overfor begge Etater og 
tillige den nærmeste Raadgiver i alle militære Anliggender. General
major Povl de Løvenørn havde været Overkrigssekretær siden 1730, 
men fik sin Afsked for Flaadens Vedkommende i Marts 1735. I Nvbr. 
s. a. blev Danneskjold Oversekretær for Søetaten, og samtidig fik hver Etat 
sit Krigskancelli og sin egen Oversekretær.
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at vide selv hvorledes det blev anvendt og da denne betydede 
ham hvorledes det kunde skee, saa var det han blev vreed, og 
da Greven sagde ham, at ban ville tale til Kongen derom, naar 
han ikke ville, svarede han »Prøv det, jeg skal vende (?) dem 
paa halvveyen.« Til den tiid havde de været meget gode 
Venner.

Pag. 23. Af dette Exempel sees, hvor gandske all opsigt 
var forsømt; og man maatte synes, at Jern som laae paa Hol
men, ikke kunde skiules; men de der «kulle indkiøbe det, og 
de af hvem det skulle kiøbes, havde det med hiinanden, at de 
første forlangte det som nødvendig, og de sidste gav da Reg
ning som om de havde leveret det der virkelig alt laae i Ma- 
gazinerne. De mange Jndvendinger der giordes imod Dokkens 
Bygning grundede man i sær paa det, at dette Arbeide var prø
vet i Christian den Femtes tiid, og siden i Friderich den 
Fierdes, men maatte opgives.

Pag. 24. Der var slaget Guld og Sølv Medailler1) paa 
Dokkens Bygning, og ved uddeelelsen deraf fik Ministrene en 
Guld Médaillé, og Greven en Sølv Médaillé, hvilken han strax gav 
Commandeur Dumreicher, der havde forestaaet Arbeidet, og 
denne troede ligeledes som Pengene, at de vare fra Kongen.

Pag. 30. Een Anecdote i anleedning af det her omskrevne 
om hvad han prøvede i denne tiid af Verdens sædvanlige lob 
er dette. Da den halve tiid omtrent af Commissionen var for
løben, var Greven gaaet op som sædvanlig at referere ved Kon
gen, og stod i Audience Stuen, i et vindve, og oppebiede, at 
Couren var til ende, da det faldt Kongen ind da han saae Gre
ven staae i et vindve, at gaae hen til ham, og tale smaat med 
ham, endskiøndt om blotte ubetydelige ting. Da Couren var 
endt og han havde endt sit Referat, kom han hiem, og sagde

*) Paa Aversen af disse Skuepenge ses Dokken med Linieskibet »Christi
anus sextus« og Omskriften: »Clavstrum navale ab augustissimo mo- 
narcha Christiano VI adornatum.« Reversen bærer under en korslagt 
Palme- og Lavrbærgren følgende latinske Vers:

Naturam pelagus mutat qvando arida præbet 
Claustra rati qvam mox thetyos unda levat 
Ecce lacum siccum nunc humida cerne theatra 
Dum jubet AVGVSTVS vult mare fræna pati. 

A. d. XXVI Mai MDCCXXXIX.
15
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til Grevinden, »Du giør best i at være betænkt i Eftermiddag, 
og Aften at tage imod Fremmede, thi her kommer vist en deel.« 
Men hun loe deraf og troede det ikke. Jmidlertid begyndte 
der klokken fem, at komme saa stor en mængde, saa der næ
sten aldrig havde været fleere. Ventelig fordie man troede det 
var Beviis at hans Sag faldt vel ud, siden Kongen havde talt 
til ham. Men da man de næste Dage hørte, at Commissionen 
gik sin sædvanlige gang, blev Alle borte igien, paa nogle faae 
oprigtige Venner nær, .som altiid var bleven ved at komme.

Pagina 36. Greven drog til Altona, da hans Søn den gang 
levede, deels fordie der var bedre leylighed til hvad han skulle 
lære, og deels fordie det maatte være det unge Menniske ube
hagelig, at Baroniet Marseillisborg, som dog rimelig viis burde 
gaaet i Arv til ham, skulle gaae til en gandske fremmed Fa
milie. Dette gik saaledes til: Da Grevinden først havde faaet 
4 Børn, hvoraf kun een Datter levede, og derefter biede i 7 
Aar inden hun fik fleere, saa var Geheime Raad Gersdorf gaaet 
ind med en Ansøgning, at da Grev Danneskiold ingen Sønner 
havde, Marseillisborg, som da tilfaldt Kongen, maatte blive hans, 
og dette blev bevilget uden at Greven vidste det mindste deraf, 
og det imedens han var i fuld Arbeide med Dokken og øvrige 
Søevæsen. Kongen selv troede det bortgivet med den Restric
tion, om Greven ingen Søn fik, thi han sagde til Greven, da 
Grevinden derefter needkom med en Søn, nu blev det da hans, 
men da Greven, ved at vise ham Bevillingen, overtydede ham 
om Moddeelen, blev han først taus men sagde da, det skulle 
blive godtgiort ved et andet, men skeede aldrig. Mange syn
tes endog al det havde været rimeligere, at Kongen havde gi
vet Greven det, der alt var hans, paa sine Døttre med, end at 
give det bort til een Fremmed, som intet udrettede til det al
mindeliges vel. Han blev da i Altona til Sønnen reiste til den 
Franske Armee, da han drog til Aarhuus, som ligger kun en 
fiærding vey fra Marseillisborg, hvor han kiøbte en Gaard i 
Byen, da der ingen beboelig Bygning var paa Baroniet, kun en 
lille Forpagtergaard, og da han kun havde Baroniet paa sin 
Levetiid, ville han ikke bygge der. Han havde kun een Datter 
med til Altona og en Datter af sin Datter, der var Enke, men 
boede i Kiøbenhavn; men den lille døde strax efter han var
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kommen der. Jmidlertiid maatte han understytte Enken, der 
kun havde 600 af post og Enke Kasse.

Pag. 45. Greven forlangde saa lidet sin Afskeed fra 
Sorøe, at han endog tilbød sig at vedblive at være Amtmand 
og dirigere Jndtægterne, om Kongen efter hans Forslag ville 
needlægge Academiet nogle Aar (dog troer jeg ikke det var meere 
end 6 Aar) for at samle Fond til dets igien oprettelse, da han 
viiste at udgifterne stedse oversteg Indkomsterne, og altsaa 
maatte falde af sig selv. Den følgende tiid har og viist det 
ikke kunde holde sig. Men ved her og er talt om Forvalte
rens forandring, maae jeg erindre en urigtighed jeg har seet i 
et nyelig udkommen blad, hvor man siger, han ikke alleene fik 
Bassedow forjaget fra Sorøe, men endog ville have ham forjaget 
fra Altona. Dette sidste er aldeelis usandt, da han, efter at 
Bassedow forlod Sorøe, aldrig melerede sig i noget ham ved
kommende.1) Det første er kun halv sandt, thi vel var han 
Anleedning til at Basedow forlod Akademiet, men dette gik saa 
til. Den Theologiske Professor havde altiid læst over Theo- 
logie, indtil Bassedow kom, som da fik 200 Rd. tillæg for at 
læse derover. Da nu Greven som altiid var Repetitions Dagene 
tilstæde hørte hvor mange Meeninger han havde som afveeg fra 
det Greven troede at være det rette, giorde han en Forestilling 
om det ikke var best, at den der var Theologisk Professor, 
læste over sit Fag, og Bassedow, der egentlig var ansat som 
Professor i belles léttres eller de smukke Videnskaber, læste 
over sit; men bad endog Bassedow maatte beholde de ham til
lagde 200 Rd., da hans Kaar ikke vare store. Da dette blev 
bevilget, var det maaskee Aarsagen, at han søgte at komme til 
Altona, især da Professor Sneedorf, der var hans meget gode 
Ven, forlod Sorøe, for at blive Prinds Friderichs Informator.

Pag. 48. Det franske Brev fik Greven et par tiimer efter

*) Dette er en Fejltagelse; thi da Danneskjold under Kristian VII blev 
Minister, benyttede han sig virkelig af sin Stilling til at faa Basedow 
fjærnet fra Professoratet i Altona, idet han tillige foreslog, at B. skulde 
forsørges enten ved et Embede >ikkun undtagen Lærer-Embede« eller 
med en Pension; men at det dog i begge Tilfælde skulde forbydes ham 
at skrive eller docere offentligt, da han »udi sine Skrifter har gjort sig 
uværdig til at nyde en Frihed, han saa højlig misbruger.« (Luxdor- 
phiana 1ste Del: Grev Danneskjold mod Professor Basedow).

15*
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han var kommen fra Hoffet, hvor han havde havd sit Referat 
for Søe Etaten, og spist ved Taffelet. Indholdet var omtrent 
at da det mærkedes at han nu begyndte at gaae i Barndom
men, havde han besluttet at give ham sin Afskeed fra alle sine 
Embeder, med befaling inden 3 Dage at forlade Byen, og for
føye sig til Marseillisborg. De 7000 Rdr. maatte han beholde. 
Her maae jeg erindre, at disse 7000 vare ham ingenlunde givne 
som pension, men som en Donation, der nok neppe kunde ryk
kes, saa meget meere, som det tillæg var giordt at det var en 
Gave, som 1 pro cent af det han ved sin Administration havde 
sparet Søe Etaten.

S. 217 L 26—27: »vis paa«; Kongen har først skrevet »forsikkret«. Or
dene »i andre Ting« i samme Sætning ere skrevne over Linien.

— 218 L. 31. Dronningens Brev har følgende Udskrift: A Monsieur Le 
Comte De Danneskiold Samsoe a Copenhague.


