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Nogle Oplysninger om de med Rosenborg Slot i 
ældre Tid foretagne Forandringer.

Meddelte af Dr. phil. P. Brock.

JM-edens Rosenborg Slot, hvad det Ydre angaaer, i det 
Væsentlige endnu er bevaret i den oprindelige Skikkelse fra 
Christian den Fjerdes Tid, er der derimod i Tidernes Løb 
foretaget adskillige Forandringer med Hensyn til Værelsernes 
Indretning og Udsmykning. Hvad Stueetagen angaaer, 
da vil det saaledes udenfra let bemærkes, at de tvende Kar
napper, der ere anbragte ved hver af Endegavlene, i en 
senere Tid maa være bievne forlængede til dennex) ; paa 
ældre Afbildninger af Slottet2) ses ogsaa Karnapperne kun 
ved de to øverste Etager, saaledes paa den i Samlingen op
bevarede, iøvrigt, hvad Forholdene angaaer, noget unøjagtige

x) Friis antager i Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie 
S. 17, at dette allerede er sket i Christian den Femtes Tid; men 
af det ovenfor Udviklede vil det fremgaa, at Forandringen først 
kan have fundet Sted langt senere hen i Tiden.

*) Paa det i Samlingen opbevarede Maleri, paa hvilket Christian den 
Fjerde er fremstillet til Hest i Samtale ined en Ingénieur, ses i 
Baggrunden Rosenborg Slot med Karnapperne forlængede til Stue
etagen; dette Arbejde er vistnok af en nyere Oprindelse. Det er 
lithographeret i Bærentzens Institut af Westerberg til Vetts ufuld
førte historisk - topographiske Beskrivelse af Kjøbenhavn; under 
Lithographiet staaer: „Rosenborg Slots Beliggenhed før 1608“, en 
Angivelse, der i ethvert Tilfælde er urigtig, da Slottet dengang 
endnu ikke existerede. Kongen er desuden fremstillet i en senere 
Alder med nedfaldende Krave, som han ikke bar som yngre; han 
bærer ogsaa sin bekjendte Haarpidsk, der heller ikke er saa lang 
paa hans Portræter som yngre. I Kalenderen for 1617, udgivet af 
C. F. Bricka, skriver Christian den Fjerde under 22 April: Samme 
dag skaar ieg myn uens ter Lock aff tet ued hoffuedit.

Danske Samlinger, 2den Række. VT. 1 
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Elfenbensmodel, endvidere paa Afbildningen fra 1726 i J. J. 
Höe von Höenegges: „Das um den Rang wegen der Schön
heit und des Vorzugs streitende Friedensburg, Friedrichs- 
berg, Friedrichsburg und Rosenburg“, samt paa Fremstil
lingerne fra 1746 i den danske Vitruv, I, T. XXVII og XXVIII 
og fra 1748 i Hafnia hodierna, T. XH og XIII. Paa Afbild
ningen af Slottets vestlige Façade fra 1764 i Pontoppidans 
danske Atlas 2den Del synes Karnapperne at være førte ned 
til Stueetagen, men dette er ogsaa Tilfældet med de til
svarende Billeder i den danske Vitruv, I, T. XXIX og i 
Hafnia hodierna, T. XIV. Det kan saaledes ikke heraf be
vises, at Forandringen er sket i Tiden mellem 1748 og 1764; 
men af det nedenfor nævnte Inventarium af 1781 fremgaaer 
det med Sikkerhed, at den dengang havde fundet Sted. Af 
de nævnte Afbildninger af Slottet (den danske Vitruv, I, T. 
XXVII, Hafnia hodierna, T. XII) fremgaaer det ogsaa, at 
Indgangstrapperne paa Slottets østlige Side, hvilke begge 
førte op til Trappetaarnet, have bevaret deres oprindelige 
Skikkelse i det Mindste lige saa længe og ikke, som Friis i 
Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie S. 17 for
moder, allerede ere bievne forandrede i Christian den Fem
tes Tid.

I det i Slottets Archiv opbevarede Inventarium fra 1718
S. 292 angives Antallet af Malerierne i Panelet paa Væggene 
i Dronningens Gemak (den nordre store Sal eller Christian 
den Fjerdes Audientssal) til 75; dette Tal udkommer ogsaa, 
naar man til de mellem de 22 Søjler anbragte 69 Malerier 
lægger de 6, der ere anbragte under de 6 i Salen værende 
Vinduer. Ifølge et andet i Slottets Archiv opbevaret Akt
stykke: „Forklaring' Paa det som Tid efter anden Siden 
Anno 1719: Til Anno 1725: Er til det Rosenborgische In
ventarium Leveret:“ med Paaskrift: „Cassered d. 4 Januarj 
Ao 1731 da Et Nyt Inventarium over alt hvis her ved Stedet 
befantis, ordentlig er forfærdiged“, indeholdende bl. A. for- 
skjellige Meddelelser om de Forandringer, der ere foregaaede 
med Slottets Værelser, xses der ikke i det angivne Tidsrum 
at være tilkommet Malerier til bemeldte Værelse, og i det 
nysnævnte Inventarium af 1731, af hvilket Hr. Inspektør 
Carl Andersen ejer en gammel Afskrift, angives Antallet af 
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Malerierne S. 292 endnu til 75. Det næste Inventarium er 
affattet i Aaret 1759, da Kommandanten, Oberstlieutenant 
Magnus Langhorn var død, og Oberstlieutenant August Wil
helm Horstmann (1759—1781) var bleven udnævnt til hans 
Efterfølger; det har desværre ikke været mig muligt at finde 
dette Inventarium hverken i Slottets eller i andre af vore 
Archiver, men det nævnes i det ved Horstmanns Død optagne 
i Ministeriernes Archiv beroende Inventarium af 1781, i Hen
hold til hvilket hans Efterfølger Major Cæsar August Wilsterx) 
(1781—1812) overtog Slottet. I Inventariet af 1781 S. 401 
angives Antallet af Malerierne i Panelet paa Væggene i den 
omtalte Sal at være 79 ligesom nu; de 4, der saaledes ere 
tilkomne siden Affattelsen af Inventarierne af 1718 og 1731, 
maa altsaa være de i hver Karnap paa Siderne paa Fod
panelet anbragte, og man vil ikke alene af selve Malerierne, 
men ogsaa af deres Indfatninger strax se, at de hidrøre fra 
en anden Tid end de øvrige. I Inventariet af 1718 S. 292 
jvfr. S. 293 og af 1731 S. 292 jvfr. S. 293 nævnes i hvert af 
de 6 Vinduer „een Emblema“ paa hver Side; disse Emblemer 
ere de 12 smalle Malerier i Karmene, hvilke ved Karnap
pernes Forlængelse ere bievne forøgede med 2 i hver af 
disse til 16; dette Tal nævnes ogsaa i Inventariet af 1781 
S. 401. De fire nyere Emblemer i Karnapperne ere ogsaa 
kjendelig forskjellige fra de ældre.

Gulvet i Christian den Fjerdes Audientssal var op
rindelig belagt med sorte og hvide Marmorfliser, som i 
Aaret 1722 bleve førte til Fredensborg. I „Forklaring 
Paa det som Tid efter anden Siden Anno 1719 Til Anno 
1725: Er fra det Rosenborgische Inventarium Afgaaet:“ 
S. 64 hedder det : „A<> 1722 Dend 25 Augusty og 1te
Septembr. Er effter Hans Kongel. Mai8t Allernaadigste Be- 
fahling, her fra afsendt til Fridensborg ved Kongel. Laqvei 
Fisker, De Sorte, og hvide Marmor Fliiser, Som forhen var 
lagt til Gulf udj Deris Mayesteters Kongens og Dronningens 
Gemacher, og var Tilsammen = 2282 st$. Foreskrevne 
Marmor FliiBer haver icke været andført udj mit Allerunder
danigste anbetroede Inventarium“. Nogle af disse kom

T) Ifølge Mindesmærket i Haven født den 1ste Januar 1734, død den 
6te Juni 1812.

1*
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imidlertid tilbage igjen samme Aar; det hedder nemlig i 
bemeldte Aktstykkes Tilgangsfortegnelse S. 19: „Ao 1722 
Dend Ilte Novembr: Kom her fra Fridensborg = 40: hvide 
Marmor FliiUer, som blef lagt udj Kongens, og Dronningens 
Gemacher, for Skorsteenen.“ Der blev nu lagt Plankegulve 
istedetfor, jvfr. S. 18 og 19 ibid: „Ao 1722 d. 1te og 2den 
September, Kom her 2 tylter 8 støcker Norske 12 All. til 
underlag, til Gulvet udi Deris Mayesteters Gemacher, Dend 
3 Septembr. og 2den Octobr: Kom iligemaader til ermelte 
Gulve, 6 tylter 9 st$ Pommerske Plancker, Ao 1722. Dend 
10 Octobr. Kom nock 2 tylter Wrag Breder til Ditto Gulv“. 
Kongens Gemak er den sydlige store Sal. I Oktober og No
vember 1876 er der i det til Audientssalen stødende ud mod 
Exercerpladsen vendende Værelse, der nu benævnes Christian 
den Fjerdes Arbejdsværelse og i de ældre Inventarier (1718
S. 363, 1731 S. 361) kaldes Dronningens lakerede Gemak, 
blevet lagt sorte og hvide Marmorfliser, der ere hidkomne 
fra Frederiksberg Slots Kapel, og i den nærmeste Fremtid 
er det paatænkt at lægge lignende Marmorgulve i den syd
lige store Sal, det bag Havekabinettet liggende mørke Værelse 
og i Christian den Fjerdes Audientssal. *

Af de forhaanden værende Inventarier fremgaaer det, at 
der iøvrigt ikke siden Christian den Femtes Tid er foregaaet 
væsentlige Forandringer med Hensyn til Værelserne i Stue
etagen1) og deres Udsmykning undtagen med Kamret i det 
søndre Taarn, hvorom nedenfor.

Medens saaledes Stueetagen ligesom ogsaa Riddersals
etagen endnu i det Væsentlige ere inddelte paa samme 
Maade som fra ældre Tid af, er dette derimod ikke Tilfældet 
med den mellemste Etage. Friis siger herom a. St. 
S. 20: „Paa første Sal har der rimeligvis stedse, ligesom 
nu, været en større Sal ved den nordlige og to mindre 
ved den sydlige Ende, og maaskee har der ogsaa været en

A) Marmorværelset og den sydlige store Sal benyttedes ifølge Inven
tariet af 1813 S. 140 dengang til Conchylie- og Mineraliekabinet; 
de omtales ikke i Inventariet af 1824. Marmorværelset nævnes i 
Inventariet af 1830 S. 83 Litr. T, men uden Sager, hvorimod saa- 
danne omtales i den anden Sal, S. 84 Litr. TT; i Inventariet af 
1839 S. 41 Litr. F og G omtales Sager i begge disse Værelser. 
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større Sal i Midten, hvor nu Rosen findes; men her er i 
Tidernes Løb foretaget saa mange Forandringer, at næsten 
ethvert Spor af den oprindelige Indretning er forsvundet"; 
det Første er imidlertid ikke ganske nøiagtigt, og ved Hjælp 
af de forskjellige Inventarier lader det sig desuden bestemt 
paavise, hvilke Forandringer der her i Tidens Løb ere fore
tagne. Af det af Holck udgivne Inventarium fra Christian 
den Femtes Tid er det imidlertid ikke muligt at konstruere 
noget Billede af den omhandlede Etages Inddeling, hvorimod 
dette uden synderlig Vanskelighed lader sig gjøre ved Hjælp 
af de endnu existerende haandskrevne Inventarier fra for
rige Aarhundrede. Kaste vi saaledes først et Blik paa 
Inventariet af 1718, da ses det, at den mellemste Etage 
dengang bestod af følgende Værelser:

1. Speigel Cammerit. Dette Cammer, er runt om, saa 
ogsaa under loffted, beklæd med Speigle glas; Paa gulfvet 
er Eet Oval, af 4re Glas. S. 252.

2. Wed dette Speigl Cammer, Er it aparte aftrit eller 
Cabinet. S. 256. Udj dette Cammer Eet liden Skab 
udj Veggen, S. 257; Udj Vinduet, een hvid Cartuns

* Gardin, S. 258; Under Lofftet Eet Blafung, Maled i 
Ornamenter, paa Dug, S. 259.

3. For Gemackit I den Mellemste Etas. S. 259. Under 
loffted, Stochetur i Løfwerck; I Samme Logement Sex 
Vinduer, S. 274.

4. Princessens For Gemack. Weggene beklæd med 
Tapetzeri, hvor paa Ovidische Historier. S. 275. Een 
Skorsteen; I Winduerne fe mb gamble grønne Raskis 
Gardiner, S. 276.

5. Princessens Chinesisk LacheredCabbinet, Dette 
Cammer, haver Kong Friderich Dend Tredie, saaledis 
ladet forfærdige og Malningen med adschillige Steene 
og Perlemoer beprydet, hvor af et Partie er borte, 
Ao 1716 Haver Hans Kongl. Mayst. Allernaadigst ladet 
Udbædre dette Cabinet, hved Lacherer Christian von 
Bracht. S. 277. I Marginen S. 278 er senere tilskrevet: 
„1723. da det Kongl. Herschaf var her resenderede (sic), 
er nogle af de Steene som er indfatted udj Parnelet 
bortkomne." I dette Værelse omtales en Skorsten og
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„I Winduerne fem Patula Gardiner med trej Kapper“,
S. 278.

6. Første Cammer Wed Princessens Gemach, Er 
omtræcked paa alle flire Siderne, med røed Machei.
S. 279. Udj Winduet een grøn Raschis Gardin, Under 
lofftet Eet Blafung Malet, S. 280.

7. Andet Cammer Wed Princessens Gemach, Er 
omtræcked paa alle flire siider med blaat Machei. S. 281. 
Udj Winduet, Een grøn Raschis Gardin, Under lofftet 
eet Blafung Malet, S. 282.

8. Indgangen til diBe Gemacker, Er omklæd paa 
alle flire siider med rødt forgylt lædder, hvor udj henger 
Een dreven Mefiing lyfie plade, forsølfvet, der paa staar 
S:A: med 2de Arme, og deris piiber. S. 282.

9. Det Røde Gemach, Betræcked med Siuf støcker Ta- 
petzeri, om Børne Dantz; og Paa Pillerne tvende støcker 
udj Landschab. S. 283. Skorsten, S. 284; Udj Winduerne 
Sex grønne Raskis Gardiner, S. 286.

10. Cabinetted Wed det Røde Gemach, Er omtræcked 
med forgylt lædder, paa blaa grund. S. 286. Skorsten, 
S. 288.

11. Wed dette Cabbinet Eet lidet aftrit, S. 289.
12. Første Cammer Wed det Røde Gemach, Omklæd 

med grønt Machei. S. 289. Udj Vinduet: Een grøn 
Raskis Gardin. Under lofftet eet Blafons Malet paa 
Dug, S. 290.

13. Andet Cammer Wed det Røde Gemach, Omklædt 
med blaa Machei, Udj Vinduet, Een grøn Raskis Gardin, 
Under lofftet Eet Blafons Malet. S. 291.

14. Indgangen til diBe Gemacher, Er beklæd med 
rødt Guld lædder, paa alle siider, Der udj Een MeBing 
forsølvet Lyfieplade med 2de Arme; hvor paa staar 
S: A: S. 291.
Efter denne Beskrivelse maa den mellemste Etage i 

Aaret 1718 have været indrettet, som efterfølgende Rids 
udviser. Heri skete imidlertid en Forandring i Aaret 1724; 
ifølge den ovennævnte Af- og Tilgangsliste for 1719—1725 
S. 25 blev nemlig i bemeldte Aar „Den Mellemste Sahl“ 
forandret „udj Trende Logementer. Nemblig ved hver Ende, 
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Et Cabinet frataget“ o: Rosen blev formindsket til samme 
Størrelse, som dette Værelse bar siden 1860. Endvidere

blev samme Aar (ibid. S. 25) „Princessens Gemach“ ind
rettet „udi Trende Cabinetter“; at det her nævnte Værelse 
ikke har været det ovenfor under Nr. 4 omtalte, men det 
saakaldte røde Gemak, Nr. 9, fremgaaer af, at det i bemeldte 
Aktstykke om hvert af de tvende med Skorsten forsynede 
af de tre nye Kabinetter, hvori dette større Værelse var 
blevet delt’ (S. 26 og 29), hedder, at der „For Erchen“ 
(S. 28 og 31) o: Karnappen, er tilkommet tvende Glasdøre 
med tvende Vinduer over; disse bleve som bekjendt først 
borttagne i vor Tid efter Møntkabinettets Bortflytning til 
Prindsens Palais i Efteraaret 1867.

Ifølge Inventariet af 1731 bestod den mellemste Etage 
dengang, efter at de nysnævnte Forandringer vare foretagne, 
af følgende Værelser:

1. Speil-Cammeret, S. 251 = ovenfor Nr. 1.
2. Wed dette Speil-Cammer er et å parthe aftrit, eller 

Cabinet, S. 255 = ovenfor Nr. 2.
3. Forgemacket, Den mellemste Etage, S. 258; Udj 

samme Logement 2de Vinduer, Stukkaturloft med Løv
værk, S. 271; jvfr. ovenfor Nr. 3.

I Inventariet af 1718 er der senere med Blyant, for
modentlig i Anledning af Affattelsen af Inventariet af 
1731, med en gammeldags Haandskrift foretaget Rettelser 
efter Inventariet af 1731; saaledes er ogsaa S. 274 
„Sex“ Vinduer rettet til „2“.

4. Kongens Garde-Robbe, S. 271; Udj Vinduet et 
gammelt Grøn Raskes Gardin, S. 272; Uden for i Gangen.
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Et Vindue med en gammel Grøn Raskes Gardine udj,
S. 273.

Dette Værelse maa være det i Aaret 1724 fra Rosen 
afdelte sydlige Cabinet, hvori nu Frederik den Syvendes 
Sager opbevares.

5. Første Cammer nest ved Garde-Robben. Cam- 
meret Beklæd med blaae Makay, S. 273; Under Lofftet 
et Blafong mahlet, og udj Vinduet et gi. grøn Raskes 
Gardin, S. 274; = ovenfor Nr. 13.

6. Indgangen til diBe Gemacher, S. 274, jvfr. ovenfor Nr. 14.
7. Andet Cammer Fra Garde-Roben, Beklæd med 

Grøn Makey, S. 274; Udj Vinduet et gi. Grøn Raskes 
Gardin, og under Loftet en Blafon, S. 275; = ovenfor 
Nr. 12.

Nr. 5 og 7 ere senere gjorte til eet Værelse, hvori 
nu Christian den Ottendes Sager opbevares.

8. Tredie.Cammer fra Garde-Robben: Overtrækket 
med Virket Tapetzerie (som i Supplementet til Inven
tariet af 1718, S. 32), S. 275; I Vinduet en gammel 
Grøn Raskes Gardin, Lofftet er mahlet Paneleværck, 
S. 277 (nu Frederik den Sjettes Værelse).

9. Det Røde Gemack Beklæd med Rød Plys1), S. 278; 
Camin, Lofftet af mahlet Paneleværk, 2 Gardiner og i 
Erckeren 1 Gardin, S. 279 (nu Christian den Syvendes 
Værelse).

10. Cammeret derved: Er betrækket med Aurora Mohr 
og Ostindisk flammet Atlask, Baandvis sat3), S. 279 
—280; Camin, Erkeren, Lofftet er Mahlet Panelwærck, 
S. 281 (nu Frederik den Femtes Værelse).

Nr. 8, 9 og 10 ere de tre Værelser, i hvilke det for
rige store røde Gemak (ovenfor Nr. 9) blev deelt 1724; 
det malede Loft var endnu bevaret til Efteraaret 1876 
i Nr. 9 og 10, da det blev tildækket med Limfarve for bedre 
at svare til den Tid, der er repræsenteret i disse Værel
ser, hvorimod det før 1781 (jvfr. nedenfor) er forsvundet

T) Anbragt her, da Værelset blev indrettet 1724, vide Af- og Til
gangsliste 1719—1725 S. 26 og den tilskrevne Bemærkning i Inv. 
1718 S. 618.

2) Ligeledes, vide Af- og Tilgangslisten S. 29—30.



9

i Nr. 8; disse Malerier maa saal^es være ældre end 
1718 O-

11. Cabinettet i Gangen, S. 281, Camin, S. 283; Taarn-* 
værelset = ovenfor Nr. 10.

12. Ved dette Cabinet er en liden aftrit, S. 283; = ovenfor 
Nr. 11.

13. Dronningens Garde Robbe; I Vinduet en gi. Grøn 
Raskes Gardin. Uden for i Gangen Et Vindue; S. 284.

Det nordlige i Aaret 1724 fra Rosen afdelte Ka
binet, der nu er forsvundet og udgjør en Del af Chri
stian den Sjettes større Værelse, i Forbindelse med det 
følgende Kabinet.

14. Første Cammer nest Wed Dronningens Garde 
Robbe, Cammeret Beklæd med blaa Maquay, S. 284— 
285; Lofftet mahlet Blafon; i Vinduet et gi. grøn Raskes 
Gardin, S. 285; = ovenfor Nr. 7.

15. Andet Cammer fra Dronningens Garde Robbe, 
Derudj er omtrækket med Rødt Mackey, S. 286; Lofftet 
er mahlet Blafon, I Vinduet et gi. grøn Raskes Gardin, 
S. 287; = ovenfor Nr. 6; nu Christian den Sjettes 
mindre Værelse.

’) Det er endogsaa muligt, at disse Malerier og de tilsvarende endnu 
existerende i den nordre store Sal ere fra Christian den Fjerdes 
Tid, hvis Valgsprog Regna firmat pietas fandtes paa et af de nu 
tildækkede i Frederik den Femtes Værelse. I Christian den Fjer
des Kalender for 1619 (udgiven af Nyerup) hedder det under 27 
November: Blev med Peter Isack handlet, at han skulle male den 
Stue i Haven over Vinterstuen for 1600 Dl., og i Hans Rost- 
gaards Tegnebog i Danske Magazin 3 Række, 1 Bind, S. 259 
under 28 Februar 1648: Døde dend Salig Høylovlig Herre og Konning 
paa fornevnte Rosenborg i Vinter Gemak. Ifølge Inventariet fra 
Christian den Femtes Tid (Holck S. 123) opbevaredes endnu den
gang i Dronningens Gemak (Christian den Fjerdes Audientssal). 
„Kong Christian IV. Sengs Tilbehør, udi hvilken han døde“ og 
(S. 125) „En Jern Vinde, som Kong Christian IV. har ordineret 
til at opvinde Rosenborg Broe med“; i Ogerii Ephemerides S. 47 
læses: Peculiare ibi, est, quod Rex é cubiculo cathenis trochleis- 
que quibusdam pontem sublicium, qui tamen satis distat, attollere 
ac deprimere potest. Disse Data tyde paa Rigtigheden af Tradi
tionen om, at Christian den Fjerde er død i Taarnkamret i Stue
etagen ved Audientssalen, hvilket imidlertid først i Inventariet af 
1830 S. 77 kaldes Christian den Fjerdes Sovekammer.
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16. Nest ved dette Cammer Et Forgemack, Er betrækket 
med Tapetzerie*hvorpaa ovidiske Historier, S. 287—288; 
Skorsten, S. 288; I Vinduerne 5 saare gamle Grønne 
Raskes Gardiner. Lofftet er mahlet Paneleværk, S. 290; 
= ovenfor Nr. 4.

17. Det Chinesisck Lackerede Cabinet, S. 290; = 
ovenfor Nr. 5.

18. Gangen udenfor, S. 292; jvfr. ovenfor Nr. 8.
Denne af Inventarierne uddragne Inddeling, anskueliggjort 

ved efterfølgende Rids, hvilket stemmer med det i den danske 
Vitruv I, T. XXV optagne, forblev uforandret i en længere 
Aarrække.

>' 
’’“T„-B
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(1724—1790)

I Inventariet af 1781 nævnes saaledes følgende Værelser:
1. Speil-Kammeret, S. 353.
2. Ved dette Speil-Kammer er et å parte Cabinet, 

S. 357.
3. Forgemakket. Mellemste Etage, S. 358; Loftet glat 

gipset, S. 369; 2 Vinduer, S. 370.
4. Kongens Garderobe, S. 370; 1 Vindue, S. 371.
5. Første Kammer næst ved Garderoben, betrukken 

med Haut de Litze, S. 371—372; Loftet glat gipset, 
1 Vindue, S. 373.

6. Indgangen til disse Gemakker er beklædt med gam
melt guult Mohr og mahled Lærred, S. 373.

7. Andet Kammer fra Garderoben: Beklædt med 
Haut de Lits, S. 374; et Vindue, Loftet glat gipset, S. 375.

8. Tredie Kammer fra Garderoben, betrækket med
virket Tapifierie, S. 375—376; 1 Vindue, Loftet glat
gipset, S. 377.
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9. Det røde Gemak: Beklædt med Florentiner fløyl med 
Guld indvævet, S. 377; Kamin, Loftet af malet Paneel- 
værk, to Gardiner, S. 379; Næst ved i Erkeren i Vinduet 
et Gardin, S. 380.

10. Kammeret derved: er betrukken med Florentiner 
Fløyl med Guld indvirket, S. 380; Kamin, 1 Vindue og 
1 dito i Erkeren, S. 382; Loftet er malet Paneelværk, 
S. 383.

11. Cabinettet i Gangen, S. 383; Kamin, S. 384.
12. Ved dette Cabinet er et lidet aftritt, S. 386.
13. Dronningens Garderobe, Betrækket med Haut de

Litze og Loftet glat gipset, S. 386; 1 Vindue, Uden for 
i Gangen 1 Vindue, S. 387.

14. Første Kammer næst ved Dronningens Garde
robe Beklædt med Haut de Litze og Loftet glat gipset, 
S. 387; 1 Vindue, S. 389.

15. Andet Kammer fra Dronningens Garderobe Be
trækket med Haut de Lits, S. 389; Loftet er glat gipset, 
1 Vindue, S. 391.

16. Næst ved dette Kammer et Forgemak: Er betrukken 
med TapiGerie, hvorpaa ovidiske Historier, Skorsten, 
S. 392; 5 Vinduer, S. 398; Loftet er malet Paneelværk, 
S. 399.

17. Det Chinesiske laquerede Cabinet, S. 399.
„Gangen udenfor“ (jvfr. ovenfor Nr. 18) nævnes ikke, 

undtagen forsaavidt der udenfor Dronningens Garderobe 
(Nr. 13) siges at være et Vindue udenfor i Gangen.

Kort Tid efter at Major Wilster var bleven Kommandant 
paa Rosenborg, bleve Værelserne Nr. 4, 5, 7 og S afgivne 
til Mønfkabinettet, der ifølge L. Mullers i 1858 udgivne Vei- 
ledning for de Besøgende allerede skal være blevet indrettet 
her 1781. Af det af Wilster forfattede, i Slottets Archiv 
opbevarede Regnskab over Tilgang, Afgang og Beholdning 
af Meubel- og Inventarie-Sager fra den 1ste Januar 1794 til 
den 31te December 1797, hvor det S. 126 omtales, at be
meldte 4 Værelser ere indrettede til Møntcabinet, ses det, 
at Tapeterne i Nr. 5, 7 og 8 vare bievne borttagne og an
bragte i Slotsforvalterens Hus (S. 127, 128, 129, 244), og at 
ogsaa Vægbetrækket i Gangen Nr. 6 (S. 127) var borttaget.
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Om Forgemakket eller Rosen hedder det S. 124: „Dette 
Forgemak er efter Allerhøjeste Befaling tilligemed det næste 
derved værende Kammer, da Skillerummet derimellem blev 
nedbræcket, i Aaret 1790 indrettet til Classe Lotteriets 
Trækning“, og om Dronningens Garderobe S. 146: „Dette 
Kammer existerer icke mere, da Skillerummet mellem dette 
og Rosen er nedbrækket, for efter Allerhøjeste Befalning af 
1790 tilligemed Rosen at bruges til Classe Lotteriets Træk
ning.“ Ved Foreningen af Værelserne Nr. 3 og 13 med den 
udenfor Nr. 13 liggende Del af Gangen Nr. 18 fremkom 
saaledes et Værelse paa 4 Fag; Vægbetrækket i det ikke 
længer existerende Værelse Nr. 13 omtales ogsaa S. 146 at 
være borttaget. løvrigt er der ikke sket nogen Forandring 
i den mellemste Etage, der beskrives S. 123—154.

I det følgende ligeledes af Wilster forfattede Inventarie- 
regnskab for Tiden fra 1ste Januar 1798 til 31te December 
1802 beskrives den mellemste Etage S. 106—122 paa samme 
Maade som i det foregaaende.

Efter Major Wilsters Død 1812 blev Oberstlieutenant 
Frie8s Kommandant og Slotsforvalter, og Samlingen over
leveret ham fra den 12te Juni 1812 til den 13de August 
1813. Ifølge det i den Anledning optagne Inventarieregnskab, 
i hvilket den mellemste Etage beskrives S. 102—129, vare 
Værelserne Nr. 9 og 10 (nu Frederik den Femtes og Chri
stian den Syvendes) dengang afgivne til det kongelige Sølv
kammer (S. 103) og Nr. 11 (Taarnværelset derved) i Aaret 
1809 i Anledning af Ridderordenshøjtideligheden (jvfr. 
S. 186)x) tilligemed det tilsvarende Værelse i Taarnets Stue
etage, det saakaldte Kongens Kabinet (S. 140) og Taam- 
værelset i anden Etage, det saakaldte Thronkammer, det 
nuværende Porcellainsværelse (S. 64) forandret til en Trappe. 
Thronerne vare nu bievne henflyttede fra det sidsnævnte til 
Værelset Nr. 16 (den nordlige store Sal) (S. 111—112), der 
derfor i dette Inventarium benævnes Thronkamret (S. 109— 
127). Værelset Nr. 15 (nu Christian den Sjettes mindre 
Værelse) benyttedes til Porcellainskammer (S. 106—109).

*) Jvfr. Aabent Brev af 28 Juni 1808, Den danske Statstidende for
29 Januar 1809 og 23, 28 og 30 Juni s. A. (Nr. 10, 65, 67 og 68).
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Ifølge Friess’ Inventarium af 31te December 1824 S. 61 
—79 var der heri endnu ikke dengang sket nogen For
andring; ligelydende hermed er Inventariet af 31te December 
1830 S. 60—76; S. 61 er der imidlertid vistnok ved en Uagt
somhed ved Beskrivelsen af Møntkabinettets Værelser udeladt 
det i de tidligere Inventarier ellers altid nævnte Værelse, 
Kongens Garderobe, Nr. 4 (nu Frederik den Syvendes Værelse).

Den i 1809 i Taarnet anbragte Trappe blev borttagen i 
Trediverne; thi af Inventarieregnskabet fra 1ste Januar 1831 
til 31te December 1839 ses det, at der nu atter i Taarnet 
var indrettet Værelser, hvori Sager opbevaredes (S. 41, Litra H, 
Stueetagen, S. 114, Litra N, øverste Etage).



Rigsraad Eske Brocks Dagbøger
for

1604, 1609, 1619 og 1622.

Meddelte af Overauditør L. Moltke.
(Slutning.)

1622.
[Nicolai Helvaderi Almanak. — Den 12te Juni drog 

E. B. til Herredagen i Kjøbenhavn, der begyndte den 17de; 
i Juli tiltraadte han Reisen til Bergen, hvor Retterting 
holdtes fra 26de s. M. til 1ste August, og kom tilbage til 
Dronningborg den 17de s. M. Den 24de Oktober drog han 
paa Reise til jydske Kjøbstæder for at fremme de spanske 
Saltkompagnier, og i Slutningen af December tog han til 
Horsens til Rigsraadssamling, der begyndte den 31te. — Fra 
21de til 26de Januar og fra 29de s. M. til 4de Februar i 
Viborg til Snapslandstinget; den 3die Februar døde hans 
Hustrus Søster Margrete Viffert, hvis Lig E. B. den 18de 
og 19de s. M. var med at nedsætte i Kirken og udføre af 
Aalborg, og i December skiftede han paa Fjellebro efter 
Ebbe Munk. — De Forløftesager, som oftere omtales i denne 
Dagbog, vare især Følger af, at E. B. havde overtaget Arv 
og Gjeld efter Eske Bille Jørgensen].

[Januar.]
Den 2 drog ieg til Estrup. 3 rideheste och 5 vogenheste. 

Sielff 7 personer.
Den 3 der blefif. Befalde ieg Jens kiellersuendt att 

lefifuere Ififuer murmandt j td. rug och j td. maltt, som ieg 
gafif hanom for thegelofinen, som hånd opmurit, efftersom 
den var nederfalden.
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Disligeste och att leffuere Frederich thegelbrender j td. 
maltt, som ieg haffuer giffuitt hanom.

Leffuerit ieg Iffuer murmandt 3 slette % for 3 rader 
stengierder, handt pa sin egen kost skulle opsette imod Lid- 
tuedttø.

Den 5 drog ieg hiem til slothett.
Effter min quitans anamitt aff Mogens skriffuer xx j daller 

in specie, som handt berette var for xxj tønde byug, som 
Hans Globsen j Viborg forgangen aar skal haffue bekomitt.

Noch effter min quitans anamitt af hanom iijc och xv 
slette daller vdi sølff rytter penge.

Den 21 drog ieg til Viborg snapsting.
Betaide ieg vdi snapsting vijc slette daller til fru Berette 

Sestedt1) for j perlehuffue, Berette Brock kiøffte aff hinder.
Betalde ieg Mogens Krulle2) for kalck corrente daller, 

som hand haffde mitt breff pa.
Betalde ieg Søffren Anderfien j Rybe itt hundrede rix- 

daller in specie. Noch leffuer. Jesper LaureOen hanom aff 
de penge, handt aff mine haffde, itt halfft hunder daller in 
specie, och bekom pa dett hattebond til min søn Frans 
Løcke.3)

Betalde ieg Jens Anderssen j Rybe lxx daller, huer til 
sex som var for en ring, ChrestenGe haffde bekomitt aff 
hanom.

Betalde ieg Jehan von Leppel, vinfører i Viborg, lxxx 
rixdaller til sex £ for amer vin, ieg kiøffte aff hanom, der 
LyOebettis brølup var.

Quiterit ieg medt vexel bruedt 7 daller til 6 # for 
noget klede, jomfru Hyluig Brha4) haffde kiøfft aff hanom, 
och dett effter Jørgen Brhas skriffuelfie, som hand siden 
skulle quitere j voris affregning.

J) Berette Sehested * Hans Lykke. Dbg. 1609. S. 287 Anm. 2.
2) Mogens Kruse til Balle, en Søn af Admiral Lauris K. og Inger Høg 

* Anna Lunov.
3) Frands Lykke Henriksen. E. B. I. 36. 120. 132. 136—37. II. 62—91. 

Han var i det forrige Aar bleven gift med E. B.s yngste Datter 
Lisbet f. 1603 f 19 Mai 1652 som den sidste af den Brockske Slægt.

4) Helvig Brahe, en Søster til Jørgen Steensen Brahe. Dbg. 1619. 
S. 200 Anm. 2 og S. 201 Anm. 1.
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Kiøffte ieg itt hundrede skepper homel, och gaff ieg for 
huer skeppe xiiij slette skylling, som ieg strax betaide, och 
sende ieg homelen til Droningborg.

Der ieg drog aff Viborg, leffueritt ieg Jesper Laureßen 
xv slette daller att betaile for min fortering, dog all huis 
vin bleff til mig hendt, betaide ieg sielffuer medt rede penge. 
Forærit ieg verttinden medt j specie daller och pigerne j 
ordtz dail.

Lontte ieg myn søn Thygge Bhra j snapsting 400 rix- 
daller in specie, som hand berette hand var Knudt Gylden
stiern til Thim pligtig.

Den 26 drog ieg hiem til Droningborg.
Den 28 kom Kieldt fra Viborg och haffde itt manelße 

breff medt sig fra Henrich von der Wysk for løffte, s. Eske 
Byide haffde veritt j for Hans Løcke vdj 2 breffue, itt for 
4000 daller och dett andet for 3000 daller hoffuidstoll.

Den 29 drog ieg tillig til Viborg, och strax giorde ieg 
forhandling medt Henrich, sa ieg for de 3000 daller giorde 
hanom forseckring til førstkomdis omslag att betaile, Chre
sten Hoick och Chrestoffer Gersstroff1) til førloffuere, och 
motte ieg giffue hanom dobellt rente 440 rixdaller in specie, 
som var 7 aff hundreditt. Och same dag manit hand Soffie 
Ulstandt for de 4000, som hun styllede hanom tilfriis for med 
itt andett breff.

Mens elfter hun icke holdt maning, motte ieg pengen 
betaile.

[Februar.]
Den 2 var ieg til landtztingit.
Den 3 kalditt Gud Margrette Vifferdt pa Viffersholm.2) 

Gud vere hinder nådige.
Den 3 effter precken pa landtztingitt. Och same afften 

imodt 4 siett drog ieg der fra, och kom itt stortt fog pa afftenen, 
sa ieg medt besuerring kunde finde Thanum, och bleff der.

Den 4 vedt 7 siett kom ieg til Droningborg, och var

’) Kaspar Kristoffer Gersdorf, Fader til Rigshofmesteren Joakim Gers- 
dorf. Hof. Ad. I, 51 Tab. 1.

2) Margrete Viffert. Dbg. 1604. S. 261 Anm. 3.
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min søn her Jørgen Skiel och Jøtte her, och effter moltidt 
droge de bordt.

Den 6 afferdigit Peder Chrestenssen offuer til Fyen. 
Och leffuerit ieg hanom dett enne bréff, som Otte Brha och 
ieg fra omslag indfriede, som Eske Byide var j løffte for Otte 
Chrestoffer, att Otte tiltalle skulle Hinrich Hoick1) for den 
£ pardt, effter handt och er en medforloffuer och de andre 
medforloffuer haffde inthett.2) Och skulle Peder leffuere 
Søffren Stol same breffue, att hand skulle førre Otte Brha dem.

Fremdeles skulle Peder forreyße til rigens kantzeler 
om lauffdags breffue offuer fru Dorrete Krabe, offuer Hans 
Løcke och Iffuer Løcke3); disligeste offuer fru Chrestenße 
Bryøskes arffuinger, och fick ieg hanom til huer lauffdagsbreff 
j rixdaller, disligst til en opreßning medt den mandt, der 
bleff drognitt aff Hollindtzberig, } rixdaller in specie. Der 
forvden fich ieg hanom 20 ^støcker och xij $ j fyrre skyl
linger til anden vdgifft.

Den 12 kiøffte ieg 5 alen gro sardug, som kom vnder 
ermeren aff min och Chrestenßis nattrøyer. Gaff for alen 
12 ß, som ieg strax vedtKieldt, som och dett hentte, betalde.

Den 12 kiøffte ieg otte alen sordt skiellerdt aff Mas 
Polßen att offuerdrage nogle aff folckens hatte, som redt 
medt til s. Margrette Vifferdtz ligs henførelfie, och sende 
hanom pengen strax medt Niels Thrusen iij s. daller j $ s.

E. B. handt.
Den 13 kiøffte ieg af Chresten Splyd xij alen sordt 

gemendt engelst til Jørgen Harbo och Kield til kiole och 
boxer. Gav for alen slette, ieg bethalde.

’) Henrik Bertelsen Holk til Høigaard * Else Friis, en Datter af Albert 
Friis til) Haraldskjær, og saaledes Svoger til Trud Bryske. Hof. 
Ad. H. 151.

2) Maaskee her er Tale om det Gjeldsbrev, som Otte Kristoffer Rosen- 
krantz havde udstedt til Anna Rantzau, og for hvilket Eske Bille, 
Henrik Holk, Lars Brock og Jakob Lykke til Tanderup vare For
lovere. E. B. I. 117.

3) Dorete Krabbe * 2) Erik Lykke. Dbg. 1604. S. 272 Anm. 3. Iver 
• Mai 1613 Sofie Parsberg og Hans Lykke vare Sønner af dette 
Ægteskab. Dbg. 1609. S. 287 Anm. 2. E. B. n. 28. D. Hgde 
16de B. under Eskær.

Danske Samlinger, 2den Bække. VI. 2
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Same dag kiøffte ieg xij allen Harborger bay til vuder- 
drett. Gaff for alen 18 ft bos s. Hans Bendtzens1) kone, 
ieg strax betaide ved Kield.

Den 13 lod ieg nogle aff folcken ryde aff medt heste 
och siden skulle goe for min s. søster Margrettis lig, nar 
dett bleff indførdt i Aalborigh. Fick ieg Peder KlauOen 10 
slette daller til fortering.

Der hånd hiem kom igen, leffuerit hånd mig 4 s. daller 
ringer 4 ft igen.

« Den 14 kiøffte ieg otte hatte aff Peder hattstaferer her 
j Randers, och gaff ieg hanom for huer thre s. % och for 
skiellerdt at offuerdrage for huer J $ s. Dog ieg sielffuer 
forskaffit hanom skiellertidt och betaide hanom sielffuer 
strax pengen.

Den 16 droge ieg och min søn Tyøge her fra pa veyen 
til Viffersholm til min s. søster Margrettis begraffuelfie til 
Hoffbro. Der fra drog ieg strax til Viffersholm om afftenen, 
och min søn Thyge drog den vey adt Aalborig.

Den 17 fultis Anne Krabe pa Vorgordt, Axel og Anne 
Urne2) och jomfru Johan Nielsdatter och ieg med ligit och 
til Aalborig, och der møtte mine sønner, her Jørgen Skiel 
och Thyge Brhae, Mogens Koes til Støffringardt, Jørgen 
Sefeldt3), Axel Vrne och ieg och rede indt medt nogle voris 
heste och folck medt ligit til herbergitt.

Den 18 bleff hindis s. lig udi s. Bodelskyrcke j Olborig 
nedersett, och thalde min søn her Jørgen Skiel vdi kyrcken.

Den 19 vare begge mine søner, Axel Vrne och ieg j 
kyrcken och fultis med ligitt aff kyrcken och igenom byen. 
Siden droge mine sønner och ieg tilbage igen til Hoffbro om 
afftenen.

Den 20 til Droningborgh.

’) Dbg. 1619 S. 217 Anm. 4.
2) Axel Urne til Broby * 21 Juli 1622 Anne Rodsteen Markorsdatter 

(denne Dbg.27,o, hvor hun kaldes Rosted) og Anne Urne * Envold 
Sefeld til Viffertsholm vare Margrete Vifierts og Jørgen Urnes 
Børn. See nedenfor. Denne Axel Jørgensen Urne maa ei for- 
vexles med Axel Knudsen Urne til Rygaard, der i 1619 blev gift 
med Birte Gyldenstjerne Præbensdatter.

3) Jørgen Sefeld til Refnæs og Næs, Landsdommer og R. R. eller 
Jørgen Sefeld til Visborg. Hof. Ad. n. 293. Tab.
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Den 23 droge mine sønner och Jøtte bortt.
Den 24 drog ieg her fra til Estrup. 3 vogen heste, 3 

iagtklypper.
Den 25 drog ieg til stattholderen her Gerdt Randzou til 

Giesingholm och talde medt hanom. Siden til Høffringholms 
ladegordt och hesoe mine øxen och siden til Droningborg 
om afftenen, och da var ther Chrestenße Juel och Ide 
Lange.x)

Den 26 droge de bordt.
Den 26 fick ieg her Gerdt Randzous manelße breff, so n 

Jacop Sandersen mig leffuerit for itt m daller hoffudstol, 
som ieg er Knudt Gyldenstiern H. forloffuer for til kongl. 
maytt., och strax sende ieg stadtholderen lx daller in specie 
same aars rentte elfter hans quitans. De penge igen kreffues 
aff Knud Gyldenstiern.

[Marts.]
Den j droge ieg och min søn Thy øge til Viborg, och 

lod ieg da bryde x dags breffue offuer fru Dorette Krabe, 
offuer Hans och Iffuer Løcke, sa vel som ieg och da forfarit 
om adskyllige forføllinger offuer Otto Chrestoffer Roßen- 
krandz. Gaff ieg same thidt for breffue penge først for 2 
venderlige dorne, den ene imodt Laffue Vrne i Fyen2), som 
ville haffue hafft dom til indførfiel vdj Otte Christoffers 
bohaffue, den anden ieg forhuerffuit offuer Peder Galdt3) 
medt s. Eske Byldis arffuinger att lyde halff skade.

Forteritt for madt och øl xx $ s. 4 fi>, for 2 kander vin 
7 s.

Den 2 vare de 2 sager j rette.

!) Krestense Juel, der i sit 3die Ægteskab havde Knud Gyldenstjerne 
til Vosborg. — Ide Lange, en Datter af Hans Lange til Breding, 
var gift med Krestenses Broder, Jens Juel til Kjeldgaard, Norges 
Statholder, R. R. Hans Biografi i Kr. 4des Br. I. 385. Hof. Ad. 
H. 35. Tab. 2. E. B. H. 101.

2) Vistnok Lauge Urne til Selleberg * 1) Margrete Ulfeldt 2) Inge
borg Kaas Eriksdatter, en Søster til Mogens Kaas til Støvring- 
gaard.

3) Rimeligvis Peder Nielsen Galt, den ulykkelige Viceadmiral, hen- 
rettet den 31 August 1644 * Birgitte Baad f d. 18 Mai 1630 som 
den sidste af Slægten.

2*
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Den 4 bleffue de 3 lagdagsbreffue brødt. Och der effter 
drog ieg til Droningborg om afftenen.

Den 5 kom min søn Thyge hidt.
Den 5 afferdigit ieg Kield Nielssen til Jørgen Brha och 

Otte Brha med 2 pergamentis hoffuidtbreff, dett enne pa 
6000 daller hoffuidtstoll, dett andett pa 4000 daller hoffuidt
stoll, med mig att forsegle til .Klaus von Buckwoldt til Kiel 
7 pro cento, och bleff ieg manit aff hanom, som er arffuing 
effter Eske Bylde, som hand haffde loffuit de 6 for Otte 
Chrestoffer och de 4 for Hans Løcke. Fick ieg Kieldt til 
fortering sex slette daller.

Den 6 droge min søn och datter til Brusgardt.x)
Den 6 leffuerit Jens kornmoler mig 69 veyre- och før- 

skyndt, som felttbereder her j byen haffde til giordt, och 
betaide Mogens skriffuer hanom arbitzlønen.

Den 7 afferdigit Jørgen Harbo til Viborg medt itt om
slags breff, Mogens Koes och Lauris Ebeßen er mine forloffuere 
for, 4000 daller hoffuidtstoel 7 pro cento. Och der imodt 
skulle hand aname itt breff igen, s. Eske Bylde haffde verit 
Iffuer Lycki8 forloffuer hos Henrich Holst, och sende ieg 
hanom 5 rixdaller in specie, som hand skreff mig til, handt 
skulle haffue. Noch sende ieg hanom 126 s. daller, som ieg 
var en Kieller køffmand skyldig for nogit kramgodz, ieg 
vdtog hos hanom j siste Kiøffuenhaffns herredag. 2 s. til 
fortering. Breffuit haffuer ieg bekomitt.

Den 10 giorde Henrich von Lyntolo klardt hos mig for 
XX aff forgangen ars skodoxen, som i vinter var pa Torup, 
dog hand gaff ringe der for.

Den 11 leffuerit ieg Gabriel Mouritz j Mariager itt perga- 
mentis breff pa 1400 rixdaller, — som var for den dobelt 
rentte af de x m daller 7 pro cento, effter ieg icke vdgaff 
renten der aff, thj Soffie Klausis dog den skal betalle, — 
Otte Brha medt mig att forsegle, och skal Gabriel siden 
aname aff Kield de andre 2 breffue och haffuer loffuit att 
føre mig denom til Klaus von Buckwoldt och igen att fly 
mig Otte Chrestoffers och Hans Løckis breffue igen, som

*) Krestense Juels 2den Mand Kjeld Nielsen Krabbe havde faaetBruus- 
gaard efter sin Fader.
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Eske Byide er medforloffuer for. Noch leffuerit ieg hanom 
itt papirs breff pa 3000 daller hoffuidstoll, som Chresten 
Hoick och Chrestoffer Giersstroff vare mine forloffuere til 
Henrich von der Wysk, och igen att aname itt pergamentis 
breff pa same summa, som Eske Byide var Hans Løckis for
loffuere och ieg bleff manit for. Noch leffuerit hanom Hen- 
ricki8 breff, dett ieg haffde bethald hanom dobelt rentte 
420 daller 7 pro cento.

Det breff pa de 1400 daller leffuerit Gabriel mig igen, 
for Kiel var fra Rolling affdragit, før han didt kom, och er 
dett breff casserit.

Den 11 gick mine staldøxen fra Estrup, som Henrich 
von Lyndeloff mig affkiøffte.

Den 11 leffuerit Jesper Laureßen mig aff de penge fra 
omslag och j andere mader pa mine vegne anamit tho tusind 
tho hundrede och halffemtesindztuffue daller in specie effter 
min quitans.

Den 12 gick de øxen fra Høffringholm, som vexel haffde 
oplat till Mas Thamessen j Veyle.

Den 13 gick de øxen fra Thorup och Biellerup, som 
Peder Ibssen j Aarsx) kiøffte mig aff.

Den 16 drog Jesper Laureßen pa reyßen til Kiell effter 
2 pergamentis hoffuidtbreffue, dett ene pa 6000 daller, Otte 
Chrestoffer Rosenkrans var Klaus von Buckwold skyldig, och 
Eske Byide var hans forloffuer, dett andet pa 4000 daller, 
Hans Lycke var hanom skyldig, och Eske Byide och var 
hans forloffuer, och vdj de breffue, ieg vdsende, var Jørgen 
och Otte Brha mine forloffuere. Och var dett de 2 breffue, 
Gabriel j Mariager skulle hafft vd med sig, och schreff ieg 
inda itt andet pergamentis breff pa de 1400 daller in specie, 
att der som han icke fandt Gabriel j Rolling, som haffde 
dett andet breff, och att hand da icke skulle forreyße for- 
gerffs, da sende ieg inda itt andett vedt. Mens ieg anamer, 
nar Gabriel eller Jesper hiemkomer, itt aff breffuene igen.

Sende ieg Hans skomager her for porten 20 for 2 
mine stoffle, handt haffde fleskitt. E. B. handt.

’) Maaskee samme Peder Ibsen, der omtales i Dbg. 1608 S. 9/3 (E. B. 
I. 50, hvor der skal læses „Peder Ibsens Tiener i Aars“) og 1612 
(smds. S. 89).
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Den 20 kom min søn Frans och LysBebett Brock hidt 
fra Siellandt 4-

Den 21 drucke 4-
Den 21 anamit ieg afif Herttuig Byidex) itt perga

mentis hofifuidtbreflf pa 4000 daller hoffuidstol, som Eske 
Byide, hånd och Jacop Løcke2) vare Otte Chrestofifers for- 
lofifuer, och gafif ieg Herttuig Byide mit brefif, att ieg ville 
giøre anfødring, om vi for same løflfte kunde bekome nogen 
vederleg och sa brefifuit att foruare os alle til beste, huilcken 
min beuis ieg skal haflfue igen, nar ieg same brefif fra mig 
leflfuerer.

Den 22 drog min søn Thyge til Matterup och min søn 
Frans til Oflfuergardt, och blefifue Berette och LyBebett her 
hos os.

Den 26 betaide ieg sielflfuer en Skabo ved nafifn Peder 
j td. kolle medt 14 s. 400 flønder medt 3 $ s.

Den 28 bekom ieg kongl. mayz. fororning om, de sølflf 
4 støcker medt dett nellebladt icke skulle gieide uden iiij, 
och de 8 fi> medt den nøgel iche vden 7 efifter sist vdj Junio.

Den 29 lontte ieg Peder BroBen j Galten 30 slette 
daller pa fyrre gode øxen, hånd berette att hafifue.

Den 31 4-

[April.]
Den j betaide ieg en Skabo vj s. % for j fr. mackrel. 

Kom j vordt egit fadebur.
Den 3 drog min søn Frans her fra.
Den 4 leflfuerit ieg lyden Søflfren KielBen j Randers3)

!) Hartvig Knudsen Bille til Møllerup og Damsgaard. Dbg. 1609 
S. 289 Anm. 4. I Kr. 4des Dbg. 1619 anføres under 8de April, at 
Kongen annammede af Hartvig B. 1000 Dl. af den Summa, han 
skulde give til Straf efter hans udgivne Brevs Lydelse, og den 11 
Februar 1620 annammede Kongen igjen 1000 Dl. af H. B., som han 
ham skyldig var. Nyerup bemærker, at der ikke havdes Under
retning om, hvori H. B.s Brøde har bestaaet. Nyerup Kr. 4des 
Dbg. S. 53. 84.

2) Jakob Lykke til Tanderup, en Søn af Niels Eilersen Lykke, * 1599 
Soffe Eriksdatter Rud. De danske Ruder II. 195—96.

3) En Mand ved Navn Søren Kielsen blev 24/8 1619 udnævnt til Raad- 
mand i Randers. (Stadf. S. 129.)



23

lx s. daller att kiøffue mig til Lybeck 3 td. Lønorgebr saltt, 
3 td. gode homel och for de øffrige penge godt suensk jern 
effter min vnderskreffuene fortegnelße hanom leffuerit.

Noch same den 4 leffuerit ieg til forbemellte Søffren 
Kielssen xvj s. daller til att lydeJ) nogen giøren for Chre- 
stenße til Lybek och til at kiøffue mig 2 store løgter hiem.

Betaide ieg itt bud fra Skiffue medt breffue om jomfru 
Jehans2) sag 3 s.

Den 5 Apri. bleff thyølit øll j suerkielleren.
Den 5 leffuerit ieg Kield til att leffuere en Skabo ved 

naffn Hellj Maurissen først for j td. kabula v s. daller, for 
tho td. kullo 24 s. $, som korne j min egen kieller.

Same dag begintte de att skiffue rag, som de Bremer 
haffde mig affkiøfft.

Den 6 betaide ieg en Skabo Villas Jenssen 9 s. daller 
for 3 td. kollo. Jeg sende hanom pengen medt Kieldt, och 
kom j min egen kieller.

Den 7 effter moltidt drog ieg til Estrup. 8 heste til- 
samens.

Den 8 lod ieg postuognen go hiem. .
Den 9 verre vedt Løngbygardt offuer den trette mellem 

Maren Skram och Hans Skram om den vey offuer Hanghede.3) 
Den sag gick icke for sig.

’) Lyde o: farve.
2) Vistnok Jomfru Johanne Lykke Eriksdatter til Ballumgaard, som 

den 27 Juni 1622 paa Herredagen blev dømt at betale en Gjeld til 
Jørgen Lykke og i det følgende Aar blev søgt af E. B. for 1000 
Rd. Species. E. B. IT. 91—92.

3) Landsdommer Erik Skram til Hostrup f 1568 havde Sønnerne 
Lauris, Jakob og Jørgen, samt Datteren Anne * Kresten Munk til 
Giessinggaard. Dbg. 1604 S. 261 Anm. 2 og S. 263 Anm. 2. Anne 
arvede sine Brødre Jakob og Jørgen, og da hun ikke efterlod sig 
Børn, arvede Lauris’ to Døttre, Lisbet * Henrik Belov og den i 
Texten nævnte Maren Skram * Jakob Hardenberg til Mattrup, 
deres Faster Anne. Maren Skram havde heller ikke Børn, og saa- 
ledes gik alt det Gods, som Erik Skram og hans Børn havde havt, 
til Henrik Belo vs og Lisbet Skrams Børn. De her omtalte Skrammer 
hørte til Fasti-Skrammerne. GI. Saml 774 fol., Dske Hrgde under 
Tiele. — Hans Skram til Ristrup, en Søn af den i 1606 afd. Otte 
Skram, hørte til de oprindelige Skrammer og var gift med Anne 
Parsberg. — Lyngbygaard i Lyngby S., Hasle H., havde tilhørt
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Den 9 lod ieg omtelle dett gameltt flesk, der hengte pa 
fleskelofftet, som ieg haffde nøgelen til, och var dett itt hun
drede halffemtesindztiuffue och tre sider foruden nogle halffue 
sider och støcker, der lo. Same tidt leffuerit ieg Jens An
derssen hode nøgelen och fleskitt i sin foruaring.

Den 10 drog ieg til Hoffringholm.
Same dag begintte de sauffmendt att sauffue vedt Estrup.
Den 11 drog ieg til Droningborg.
Den 12 lontte ieg Jens Bang j Ørstedt xvj s. daller pa 

øxen.
Den 20 drog ieg til Brusgardt til Jens Juel h-, hiem om 

afftenen.
Den 23 afrerdigit Peder Nielssen pa veyen offuer til 

Kiøffuenhaffn elfter kongl. mayz. steffning offuer Hans 
Pawyskx) och Holger Roßenkrans Ottessen2) for løffter, 
Eske Byide haffde verit j for Otte Christoffer, och fick Mogens 
skriffuer hanom terrepenge.

Den 23 vandt Kieldt pa mine veyne den brunne hest, 
Jesper opßette, och lade ieg 3 enckede daller ind, de 2 for 
mig, den 3 for Chrestenße.

Der same hest opkom her pa slothet, gaff ieg sielffuer 
de 3 instrumentister 3 halffue kroner, piber och thromslager 
4 ^støcker, den, der lede hesten op, 2 $ s. Leffuerit Mette 
Olies 4 s. til kringeler och betaide j td. øl, de siden drucke 
pa rodhnsitt.

Den 24 drog ieg til Oustrup j Giern herrit, som Jesper 
herridzfogden boer, och møtte der min søn her Jørgen Skiel 
och Knudt Gyldenstiern til Thim, och ville icke affregne 
huad forterit var. Gaff quinden 3 enckede daller, pigerne 
j ^støcke.

Kresten Munk og Anne Skram. — Hanghede, en tidligere Fæste- 
gaard, der nu drives under Ristrup i Sabro S. og Hd.

*) Hans Povisk til Damsbo i Salling Hd., en Søn af Henn. P. * 1) 
Karen Brokkenhuus 2) 1619 Lisbet Rosenkrantz, en Datter af Otto 
Kristoffer R. til Boller og Sidsel Podebusk. Nob. Dan. geneal. D. 
Atl. IV. 799.

2) Holger Rosenkrantz, Broder til fornævnte Lisbet R., solgte i hans 
Faders Dødsaar 1621 Boller og Rosenvold til Ellen Marsvin. Han 
levede 1638 og f ugift.
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Den 25 vere offuer den ^keskiels trette i Sylckeborg len 
imellom Wal, Sminge och Skiellerup. Den sag blefif forligtt.

Den 25 fultis vi vdt til den thrette j Sylckeborg len, 
och effter vittlefftige thaile blefif dett medt Chresten Holckis 
beuilling saledis forligtt, att efifterdj dett befindis, att der 
nogle aar tilforen er oprettit en forhandling imelom de Skielle
rup mendt pa den eydoms vegne, som kaldis Thorup, som 
de nu vdj brug hafifuer, och Waal och Sminge pa den anden, 
huor afif forfaris, att den største pardt afif den eydom, som 
sandmenden hafifde tilgoedt Thorup eydom, den tilforen var 
beuilgit att blififue vdj fellig, kløfif imod kløfif1), sa skulle 
nu same eydom her efifter som tilforen blififue vdj fellig, dog 
den eng, som tilforen hafifde fuldt Sminge och medt opkast 
imod landett afifmercktt, skulle de Sminge mendt fremdelis 
beholde och Thorup sin egen, dog sandmendtztofifuit bliffue 
vedt magt. Och same aflften drog ieg til Droningborgh.

Den 28 er ieg beditt til fader afif Gudde Galle til Nør- 
lundt.2) Afiferdigit Jens LaureBen til Nørlund att sto fader 
pa min och min søns Frandzis vegne. Jeg gafif 3 rosen- 
nobeler och fich hanom 1 ^støcke til offerpenge.

Den 30 drog ieg til Estrup och Høfifringholm offuer vedt 
Mellerup. Tilbage til Droningborg om afiftenen.

Same dag lod ieg goe x aff mine rideheste aff til Gas
sum, som anden dagen gick for ligit fra Suenstrup och til 
Mariager for s. Jomfru Maren Krusis ligh.3) •

[Mai.]
Den j lod Chrestenfie sig lade aff mester Chrestoffer j 

Mariager, och gaff hun han om 2 enckede daller.

’) Kløfif mod Kløfif see E. B. II. 40. I Kold. Ros. GI. D. HI. 20 findes 
„klafifdt“, der synes at have en beslægtet Betydning.

2) Gude Galle f 1626 • Helvig Marsvin, en Søster til Ellen M., hvis 
første Mand Ludv. Munk havde opført Nørlund (Ravnkilde S. Aars 
H.). Deres Datter Ane Galle bragte Gdn. til sin Mand Verner 
Parsberg. Trap Danm. Beskr. Sp. D. II. 255—56. Gude G. nævnes 
i Kr. 4de8 Dbgr. 1608 og 1618. Nyerup S. 9 og Schl. Saml. II. 3 
S. 87.

3) Svenstrup Hovgaard i Svenstrup S., Onsild Hd., var tidligere en 
Hovedgd., der har tilhørt Familien Kruse. Trap Danm. Sp. D. II. 
454.—Hvem denne Jomfru Maren Kruse var, maa henstaa uoplyst.
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Same dag afferdigit Rasmus staldreng offuer til Kiøffuen- 
haffin effter thuende kongl. mayz. steffninger offuer Jacop 
Lycke och Peder Galdt. Fick ieg hanom til thering xiiij s. 
daller och tho species daller for de 2 steffninger. Noch 
leffuerit ieg hanom 192 daller in specie och 4 ß att leffuere 
til Syuardt Beck, som Peder Ankerßen for den 20 och den 30 
penge pa kongl. vegne aff vare, her til dis ere forhandlitt, 
anamit haffde. Och haffde j hest och medt, skulle til min 
studt j Skonne.

Den 2 drog ieg til Mariager til jomfru Maren Krusis 
begraffuelsse Hiem om afftenen.

Den 3 anamit ieg aff Jesper Laurissen 2060 enckede 
daller, som hand haffde anamit aff Henrich Lyntelo til Ham
borg, som var for øxen, hand mig pa Estrup och Estrup- 
lundt1) nu j aar affkiøffte. Huis Jesper idermere aff hanom 
anamit, der for giøre mig regnskaff.

Den 4 kiøfft ieg 6 alien lerrit til min silkegroffgrins 
thryø och boxer. Gaff ieg for huer alen xx /3, ieg strax 
bethalde.

Den 6 da sende ieg Peder Vyllomsen temermandt xij s. 
daller medt Kieldt pa dett arbeydt for dett hus, hand nu 
pahuger.

Same dag kom her nye tønder s. syldt hidt fra Kiøffuen- 
haffn aff de, Erich pa Allerup om Mikaelj da lod salte, och 
j td., borgemester Chresten Hanssen sende mig.

Den 7 afferdigit Jens Lauressen til Olluf Thorsen i 
Gamelgdt medt fem aff de omslags breffue, huor effter ieg 
lader Jacop Løcke tiltalle for hans anpardt vdj same løffter. 
Fick ieg hanom x s. $ til breffpenge och anden fortering.

Same dag drog ieg til Estrup.
Den 8 leffuerit ieg de 3 temermendt, der hugger pa 

Estrup, sex s. daller, som er 2 til huer pa same arbeydt.
Den 9 drog ieg vdj Nielstrupgdz skoff bøgen och beso 

den thrette, stadtholderens folck der beginder, och drog ieg 
til Høffringholm.

Den 10 drog ieg offuer vedt Miellerup til Droningborg.

*) Estruplund, der senere blev en privilegeret Herregaard, var en 
Ladegaard under Høvringholm. D. Atl. N. 444.
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Betaide ieg viij fy for nogitt leritt, Chrestense kiøffte.
Den 11 forærit ieg Peder Villomsen och hans folck } 

daller til drycke penge til deris søndags daffuer.
Den 14 forærit ieg themermenden her pa slothet j $ s. 

til 2 kander øll.
Den 15 betaide ieg Symen salmager her j Randers x $ s. 

for en sal til jegerdrengens jagtthest. Sendt hanom pengen 
medt Jørgen Harbo.

Den 18 sende ieg Peder snecker for de loffte, handt 
lagde her j min gardt j Randers, xiij s. daller 4 som var 
ij fy for huer thyldt, medt Jens kornmoller. E. B. handt.

Gaff ieg temermenden J daller til deris søndags daffuer.
Den 19 betaide ieg Hans snecker j Randers sex fy s. for 

en hiortetackes hoffaet, hand vdskar, och nogit tilforen och 
6 fy for itt andett.

Den 20 er den j dag j thiende vge.
Den 21 leffuerit ieg Jesper Lauressen.
Noch den 22 betaide ieg 18 fy s. for 36 allen lerit, som 

skulle til mine drengis kleder, troy och boxer.
Den 22 sende ieg Peder Villomsen themermandt sielff 

fierde pa dett arbeydt, de hugger her pa dett hus, som skal 
til Høffringholm, otte s. daller, som er til huer tho daller, 
vedt Peder ChrestenGen. E. B. h.

Den 22 leffuerit ieg sielffuer Mette Olluffs j Randers 
nye s. daller for j blackit oxe, hun haffde her vedt Biellerup, 
ieg hinder bethalde.

Noch same dag bethalde ieg en Flensborg $ pundt hør, 
ChrestenGe kiøffte aff hanom, for U vij fy s. Sende hanom 
pengen medt Mette Olluffs.

Den 25 sende ieg Peder Villomsen themermandt och 
hans 3 karle j s. dali., til deris søndags daffuer forerit denom.

Den 25 leffuerit lidel Søffren KielGen fra sig, som hand 
pa mine vegne haffde kiøfft til Lybek, først 3 thønder Løn
borg saltt, td. for 16| fy s. er 12 daller 1| fy, thre td. homle, 
td. for 14| fy medt thønden.

Thre skippundt strangjern(!), huertt for 11| daller s. er 
34 daller 2 fy, och til anden vdgifft 4 fy j /i.

For 2 løgter sex daller.
For 2 vrter soel[‘?J 6 fy s. Noch for nogen giørn att
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lyde for Chrestenße 9 daller iiij $ j ß, for alium 20 fo, och 
beløb same penge 7 s. daller, som ieg hanom pa henreyßen 
vdj de affsett 4 fo leffuerit, och berette denom icke kundt 
vdgiffue, huorfor hand leffuerit Mogens skriffuer mine penge, 
och hand gaff hanom andre penge j dett stedt.

Den 26 sende ieg Klaus skreder medt Kieldt 74 allen 
sortte sylckesnorer, skulle til mine drengis stackitt kiolier. 
Noch 21 dusin flyßer aff sortt sylcke til dem.

Same dag afferdigit Peder Chrestenßen til Viborg effter 
doctor Peder. Fich hanom 6 s. | til en vogen fra Viborg 
att ley och anden vdgifft dertill.

[Juni.]
Den 4 drogge min søn Frans och ieg herfra til Viffersholm.
Den 5 droge vi till Worgardt och bekom der nogen for

handling medt hinderx) effter hindis forrige løffte, och same 
dag til Droningborg igen.

Den 8 droge min søn och Lyßebett bortt.
Den 12 anamit ieg aff Mogens skriffuer sex hundrede 

och atten rixdaller in specie effter min der pa vdgiffuene 
quitans, som er aff hans beholdings penge, som handt vdj 
sitt regenskaff skal bliffue quiterit.

Noch anamit liiij Roßennobeler aff Mogens skriffuer 
effter och der pa min quitans att leffueris j rentekameritt, 
och nar Gud vil, ieg hiem komer, da her om effter den 
quitans aff rentteryett att giøre anden forklaring der pa.

Den 12 drog ieg pa reyßen til Kiøffuenhaffns herredag 
til Kallø. Der fick madt. Siden vdt til Heines och strax 
pa en skude seylede fra landett ved 7 siett om afftenen. 
Och kom ieg j land ved Kallingborg om morgenen 3 siett. 
Ved otte siett drog ieg derfra til Thuße och siden til Ros
kyld om afftenen.

Den 14 drog ieg til Kiøffuenhaffn. Gud hielp til gode 
løcke.

Den 15 red Olluff Parsberg och mange godt folck vd 
imod hans brud jomfru Karen Kruße.2)

2) hinder o: Anne Krabbe?
2) Oluf Parsberg til Hagesholm og Jernet var en Søn af Kristoffer 

Parsberg f 1608 og Dorte Munk. Han var Lensmand paa Dron-
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Den 16 var deris brølup j kompanijett, och var k. m. 
der och en stor forsamling.

Den 17 effter moltitt var k. m. och der til brølupitt. 
Och begintis sager att forhøris om morgenen ved 8 siett.1) 
Gud hielp alting til en god ende.

Den 19 anamit Jesper Laureßen aff Niels Viborg pa 
Vemetofft thre hundrede currente daller, som Jesper indnu 
hos sig haffuer, och gaff ieg Niels Anderßen min quitans 
derpå.

Noch haffuer ieg leffuerit Jesper Laureßen itt m daller 
daller in specie, som ieg lod betalle Hans Holst her j byen 
aff de penge, ieg var hanom skyldig, och 60 daller der aff 
til rentte. Noch aff mine penge betaldt, som hand thog j 
mitt skrin, 120 daller in specie renttepenge aff de 2000 
daller. Noch leffuerit hanom att leffuere j rentekameritt 
318 daller in specie, som er affgifften aff dett Hald och 
Thøsløff godz.2) Noch leffuerit hanom 200 daller in specie 
pa min søn Thyge Brhas vegne att leffuere j renteriiett, som 
min søn mig igen betalie skal.3)

Anamitt Jesper Laureßen aff broer Niels, der var pa 
Valden, enckede daller xxxvj, noch x halffue kroner och i| 
* slette, som ieg gaff broer Niels quitans pa.

Leffuerit ieg til Jesper Laureßen j Kiøffuenhaffn, som 
loe j mitt egett skrin, først thotusinde och sexten rixdaller 
in specie, som ieg bekom for den siste rug pa Estrup. 
Noch 618 daller in specie, som ieg anamit aff Mogens 
skriffuer, da ieg drog pa dene reyße, aff huilcke penge 
hand pa mine vegne vdlagde til Hans Holst och pa rentte- 
kamerit. De andre haffuer hand hos sig. De 200 daller till 
min søn Tygge anamit Jesper igen hos Staffen Rode.4)

ningborg og Skanderborg og R. R. D. Ati. IV. 111. 498. 500—501. 
Stadf. Rand. 100—101. Karen Kruse var en Datter af Envold 
Kruse til Hiernedsløffgaard og Else Marsvin.

J) Schlegel nævner i Anm. 209 til Slange II. 201 et i Anledning af 
Herredagen s. A. trykt Skrift.

2) Hald og Vester-Tør slev i Nørre Hald Hd. I Dbgeme 1612 og 13 
(E. B. I. 89. 90. 91. II. 37) omtales en Fru Kirsten Munk i Tørslev.

3) Hele denne Notits fra „Noch haffuer ieg“ er senere overstreget.
4) Stefan Rodes Navn findes blandt de kjøbenhavnske Borgere, som 

vare Privilegiehavere i det i 1636 oprettede grønlandske Kompagni. 
Orig. Haf. S. 361.
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Den 23 var Jacop Vlfeldt och Klaus Does datters 
brølup1) j kompaniiet, och var k. m. och prindzen och der.

Den 24 vare de , och der.
De 510 corrente daller, jeg skulle haffue hafft afif Staffen 

Rode j Kiøfifuenhafifn for mine øxen, och som ieg gaff Niels 
pa Vemetofift min beuis, jeg same breff haffde anamit, de 
penge bekom ieg icke. Mens hand berette, min søn Frans 
var hanom pligtig och skulle mig betalie, och haffuer Jesper 
Lauressen Staffen Rodis breff.

Den 30 var Palli Rofienkrandtzis och LyÛebett Rofien- 
sparris brølup2) pa rodhusitt j Kiøfifuenhafifn, och var kongl. 
m. och prindzen der.

Anden dagen var k. m. och prindzen och der.

[Juli.]
Den 5 leffuerit ieg Jesper Laureûen j papirs gieldzbreff 

pa itt tusinde rixdaller formellindis och 60 til rentte, som 
hand skulle leffuere Jacop Vlfeldt, som ieg nu til s. Mortens
dag altt skal betale, eller hand maa tage vdj pandt aff mitt 
godz j Fyen, som arligen kand rentte 60 daller. Noch 
leffuerit hanom itt breff pa tho m daller, 120 arligen rentte 
att opskriffuis j aar, betalis til s. Mortens dag effter opskrifft, 
och huis rentten icke arligen til s. Mortens dag bliffuer itt, 
da och j lige mader att aname itt breff, Jacop haffuer aff 
mig pa 3000 daller att fli mig, och ere de penge for Fielerup 
gardt och dett godtz i Nørager3), ieg hanom affkiøffte.

*) Jakob Ulfeld til Bavelse, en Søn af Korfits Ulfeld og Elsebe Brok- 
kenhuus * Lisbet Daa, en Datter af Klaus Daa til Ravnstrup og 
Dorte Belov. Dbg. 1604 S. 265 Anm. 8.

2) Palle Rosenkrantz til Krenkerup. Hans Biografi i Hof. Ad. H. 104 
og i Kr. 4de8 Br. I. 154 jfr. Bemærkn. foran Registret og Registret 
ved hans Navn [hvor 477. 480 skal vxære 477—481]. Han havde 
siden 1618 været Enkemand efter Helvig Rantzau, da han ægtede 
R. R. Oluf Rosensparres Datter Lisbet, der ligeledes siden 1618 
havde været Enke efter Axel Brahe (Dbg. 1609 S. 278 Anm. 3), og 
efter hendes Død giftede han sig for tredie Gang i 1629 med 
Lisbet Lunge.

3) Fjellerupgaard (Fjellerup Sogns Presbytlg. af C. Reiersen i Saml, 
til jydsk Hist. III. navnlig S. 2—3 og 4—5, hvorefter det er samme 
Gaard som Østergaard) i Nørre Hd., Fjellerup Sogn, der er Nabo-
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Den 6 drog k. m. til Frederixborg.
Den 7 var der barsel, och var chanOeleren och her An

ders Seynckler och her Jens Spare, desligeste fru Pernille 
Gyldenstiern fadder til Voldemar Chrestian.x)

Den 8 var Olluf Rosenspar, Chresten Holck, Jacop 
Vlfeldt, her Anders Byide,2) Holger Rofienkrandz och ieg 
pa slothett och forhørde sager.

Den 9 drog ieg fra Kiøffuenhaffn til Helfiingør och 
skulle medt kongl. mayz. pa den Bernske reyfle j Norrig til 
att forhøre sager. Och befalde ieg Jesper offuer fru Soffie 
Vlstandt hos rigens chanfieler att forhuerffue sex vgers 
påmindelse effter den ene k. m. dom for de forløffter.

Den 10 kom Falck Lyøcke til mig pa Soffie Vlstandz 
vegne, och pa hindis behauff giorde vj nogen forhandling, 
mens hun der vedt icke ville bliffue.

Den 12 kom Soffie til mig, och da gaff ieg hinder aff 
den maning fri, och hun gaff mig igen itt andet contragt 
breff vdj adskyllige pungter, som hun och Axel Vlstandt3) 
uedt hinder til vitterlighed vnderskreffuitt, och haffuer Jesper 
vdj foruaring.

sogn til Nørager i Sønder-Hald Hd. Prof. Becker anfører ogsaa 
den jydske Fjellerupgaard blandt E. B.s Eiendomme (see GI. Estrup
1 D. Hgde), men hverken Jakob Ulfeldt eller E. B. nævnes i den 
fornævnte Afhandling eller i Traps Dmk. Beskr. blandt Eierne af 
denne Gd., der paa den Tid maa have været ubetydelig. I den 
nordvestlige Del af S. Hald Hd. havde E. B. især samlet sig Eien
domme, og her eiede han Høvringholm, Nielstrupgaard, Rygaard, 
Kjærgaard og det nævnte Gods i Nørager, samt tæt ved i Nabo
herrederne Es truplund og Fjellerupgd. I Fyen havde han Andel i 
Løitved og Rørbæk og Gods i Vends Hd. Dbg. 1604 S. 269 Anm.
2 og S. 274 Anm. 2.

J) Anders Sinclairs Biografi i Kr. 4des Br. 1. 9. E. B. H 101. Jens 
Sparre Dbg. 1609 S. 800 Anm. 2. Pernille Gyldenstjerne, der 
døde i s. A., Dbg. 1619 S. 201 Anm. 4. — Valdemar Kristians Bio
grafi i Hof. Ad. IH. 226—31. [Naar der Vald. Krist.s Fødselsaar 
er forandret fra 1622 til 26de Juli 1619, er saaledes saavel Aar som 
Datum urigtigt.]

2) Anders Bille Steensen til Rosendal f mellem Septbr. 1633 og Marts 
1634; R. R. E. B. II. 101. Hans Biografi i Rugd. Hist. II. 1. S. 
117—18. Maa ei forvexles med Rigsmarsk Anders Bille til Damsbo 
f. 1600 f 1657.

3) Axel Ulfstand til Axelvold f 1634 som den sidste af Familien. Hof. 
Ad. III. 389.
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Den 13 vedt 9 slett seylede k. m. och prindzen pa Pa- 
cientia och Olluf Roßenspar, Chrestian Hoick och ieg pa den 
Sortte Rytter och andre 3 aff k. m. skiffue medt hoffsinder 
och andre herremendt pa reyßen til Norrig. Same dag och 
natt var vi vde pa søen, och bleste themerligen pa dett siste 
aff noruest, sa vi motte tilbage igen och vedt } tholff korne 
j sundett igen. Huis i mit herberg til Peder Suendzens bleff 
forterit, betaide Peder Chrestenssen aff mine penge, hand 
haffuer. Gaff ieg quinden j rosennobel, och Peder gaff 
pigerne j krone.

Den 14 kom vj j sundit igen, och drog k. m. strax aff 
til Frederixborg, och mod afften droge Olluff Roßenspar och 
Chresten Hoick i land, mens ieg bleff pa skiffuit til den 15 
vedt halffgoen otte drog ieg j land.

Den 17 kom k. m. igen fra Frederixborg, och var Bror- 
sius trometter, som var komit fra kørførsthen afl Saxen, 
medt, och til 10 siett vare vi k. m. giest pa slothett.

Den 18, før ieg afdrog, betaide Peder Chrestenßen aff 
mine penge, huis der bleff forteritt, och gaff pigerne en 
roßennobel, och fick ieg Peder j roßennobel, som ieg gaff 
verttinden.

Den 18 fick vi en god vindt, och om morgenen vedt 4 
siett gick vi til segels. Dog pa natten gick vinden nogit 
til suduest; dog imodt dagen gick den igen til sudt sudt vest, 
siden til sinden och der effter til sud sudt oust.

Den 19 vedt itt siett efftermydag seylede vi da Skaffuen 
forbye, och same dag fortøffuit k. m. effter S. Anna, som 
var flux tilbage, och skade os siden flux pa seylatzen.

Den 21 korne vi inden skiers vdj en liden haffn, liger 
vedt en stor klyppe, kaldis Bucken, och kaldis haffnen Buck- 
haffn, och korne Sancte Anna och Justitia och inden skiers, 
dog icke kunde korne i same haffn. Mens k. m. medt Pa
tientia, Rafuel och Niellebladit korne den dag icke sa 
vitt frem.

Den 21 Julij var Axel Vrnis brølup j Aalborg 
medt j. Anne Rostedt.x)

Paa Prædikestolen i Solberg Kirke, i hvilket Sogn Viffertsholm 
ligger, staar Axel Urnes og Fru Anne Rodsteens Navne og Vaa-
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Den 25 ved 9 slett formidag korne vi lyckerligen 
til Bergen. Gud hielp til gode løcke. Och same dag lod 
k. m. vdbleße herredagen.1)

Den 26 begintes herredagen, och var k, m. och prindzen, 
her Albredt Skiel, Oluff Rosenspar, Chresten Hoick, Jens 
Juel, stadtholder, Jens Bielcke, Norigis chanßeler2), och ieg.

Den 27 vare k. m. och prindzen och der oppe.
Den 29 varre och kongl. mayz. och prindzen och der pa 

rodhußett, som herredags sager bleffue forhørdt.
Den 30 vare och begge herrer der.
Den 31 vare rodit allene oppe at forhøre sager.3)

[August.]
Den j vare och rodit der oppe och forhørtte nogle sager, 

och same dag formydag fick alle sager ende och herredagen 
endtskaff.

Same dag anamit ieg aff Jens'SøffrenBen, som haffuer 
mitt godtz j forualting, halffandet hundrede och halffanden 
daller in specie och v ft. Derforuden haffde ieg tilforn be- 
komit j lest syldt och en lest grosey elfter same min quitans 
videre formelding, ieg gaff hanom.

Den 2 seylede k. m. och prindzen och vi andre 
medt jagter vdt til floden, som i goer seylede aff j vegge 
søes for hen, och haffde vi en skøn vindt. Gud giffue til 
gode løcke alle vel hiemkome.

Same dag, før vi affseglede, leffuerit ieg Kieldt Nielssen, 
min dreng, effter min verdt Jacop Jørgessen icke ville aff- 
regne, huis ieg haffde der forterit, att leffuere hanom tho 
och thyuffue rixdaller in specie, disligst 2 roßenobelpr att

bener med Aar 1622. Axel Urne afhændede 1633 Gaarden til sin 
Svoger og Søster, Envold Seefeld og Fru Anne Urne. D. Atl. V. 
47. 97. See ovenfor S. 18 Anm. 2.

') Om Herredagen i Bergen, SI. ved Schl. II. 191. Vem. Hist. I. 
130. Danske Saml. 2 R. III. S. 271—72.

2) Jens Juel (see ovenfor S. 19 Anm. 1) var 1618 bleven udnævnt til Stat
holder i Norge. — Jens Bjelke, Lensmand i Bergen, var i 1616 
bleven Norges Kantsler efter Andreas Green. SI. ved Schl. II. 65.

3) Den 31. Juli blev Biskop Arrebo dømt fra Embedet, og Dbgn. 
viser, som bemærket i Vem. Hist. I. 130, at Kongen ikke var med at 
afsige Dommen.

Danske Samlinger, 2den Kække. VI. 3
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leffuere verttinden Gyntersberg och 2 specie daller til 
pigerne och 2 til den kock, der kogit, imedtlertidt ieg der var.

Imellom løffuerdag och søndag natten korne vi vnder 
Skaffuen, och var mørtt och icke lyus j løgten, och haffde icke 
vden passerlige god natt.

Den 4 om afftenen vedt 9 siett korne vi ind ved Kroneborg.
Den 5 drog Ollaff Roßenspar j land, och Chresten Hoick 

och ieg seylede op til Kiøffuenhaffn. Den allermechtigste Gud 
vere loffuit, som os alle fra vløcke haffuer beuarit. Same
dag spurde ieg, Gud haffde kaldit Ebbe Munck.

Den 7 drog Chresten Hoick och ieg til Fredrixborg, 
och der vi der kom, var k. m. tilforen affdragit til Kiøffuenhaffn.

Den 8 droge vi til Kiøffuenhaffn och same afften k. m. 
giest j haffuen.

Den 9 vare vi vdj den nye ladegdtt, des leyligheder 
besoe och fultis med k. m. til boes til den nye haffue. 
Til medag och afften hans 'm. giest och imedtlertid medt 
hans m. j diße ny verckmesters huße, j thugthußet och ad
skillige andre steder.1)

Den 11 leffuerit ieg chanßeleren her Chrestian Friis 
myn s. søn Lauffue Brockis vnderskreffuefne] registering pa 
løfiøre, som hand til Niels Chrestenßen leffuerit, der hand 
aff landit vddrog, huilcken ieg icke igen bekom; mens der 
ieg vedt min thiener Peder Chrestenßen haffde mitt bodt 
hos hanom om den, da bekom ieg den beskeden, att Holger 
Roßenkrans til den thidt same løfiøre skulle anamis, same 
min s. søns vnderskreffuene registering skulle flj mig igen.

Den 12 drog ieg fra Kiøffuenhaffn, och betaide Peder 
Chrestenßen aff mine penge, hand haffde, huis ieg haffde

2) Haven o: Rosenborg. — Den nye Ladegaard, hvis Bygninger vare 
bievne færdige cL 24de April 1622. Kbhvns. Beskr. ved L. Both 
S. 286. Orig. Haf. S. 275. Kr. 4des Br. I. 118. 133. 217 fl. St. 
— Det her nævnte Tugthuus maa have været det, som var 
anlagt i Farvergade ved Volden, hvor tidligere havde været et 
Farveri, og som i 1639 blev flyttet og indrettet i den gamle Klo
sterbygning ved Helliggeistkirke og nogle omliggende Bygninger. 
Both smds. S. 85. Orig. Haf. S. 333. 371. Kr. 4des Br. I. 71. SI. 
v. Schl. II. 187 jfr. 220.
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forterit, och leffuerit ieg Peder j roßennobel, ieg forærit 
quinden. Same dag til Ringstedt om afftenen.

Den 13 til Korsør, dog bete ieg i Slagelße.
Den 14 kom ieg offuer pa en boedt, och Chresten Hoick 

medt. Gaff ieg roeskarlen 9 s. $, och Chresten Hoick lige sa, 
aff mine egene penge. Bette j Nyborg, som Peder dett be
taide. Til Odenße om afftenen. Vertinden gaff ieg j daller 
in specie; dett andett betaide Peder.

Den 15 til Skoffshyrup til Niels Boldeuin.
Den 16 til Matterup, gaff ieg Margrette Brhaes1) arne 

2 daller, pigerne j dl. och kocken j daller, som ieg der 
leffuerit Peder.

Den 17 til Droningborg. Gud allermechtigste verre 
loffuitt, som haffuer sendt mig medt hielbredt hiem. Och 
fandt —

Den 24 bleff s. Margrette Lange, s. Knudt Bhraes effter- 
leffuerske, hindis lig nedersett i Veyle kyrcke.2)

Den 24 kom min søn Frandz hidt.
Den 26 drog handt pa reyßen til Siellandt, och fick ieg 

hanom 25 daller in specie att kiøffue mig sucker for j 
Kiøffuenhaffn. Same dag drog Lyßebett til Offuergardt.

Same dag drog ieg til Estrup.
Den 27 drog ieg til Heffringholm och beßo kornit, som 

bleff indagitt, och siden drog ieg omkring ved Estrup och 
til Droningborg, och same afften bleff ieg nogit ilde tilpas.

Den 29 bleff ieg flux ilde tilpas.
Den 30 drog ieg til Viborg udi den sag medt Soffie 

Vlstandt, dog hun da icke møtte.
Den 31 var ieg flux ilde tilpas, mens om natten imellom 

løffuerdag och søndag haffde ieg en møgit vndt och suag natt.

*) Efter Hof. Ad. HI. S. 1 Tab. 1 har Tyge Brahe og Berette Brock 
havt to Døttre, der døde smaa, og af hvilke denne Margrete, der 
den 2/ii 1622 omtales som meget syg, har været den ene. [Smds. 
anføres, at deres Søn Axel døde som Barn, skjøndt han i det 
Mindste blev nogle og tredive Aar gi. Vem. Hist. I. 152 jfr. 157.]

2) Margrete Lange, Enke siden 1615 efter Knud Brahe til Engelsholm 
og bekjendt for sin Lærdom. Hof. Ad. III. S. 1. Tab. 1. Ved. 
Sim. Jørgen Brahe S. 18. 20. Dbg. 1609 S. 283 Anm. 1.

3*
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[September.]
Den j gaff doctor Peder mig nogen medisin, och haffde 

dereffter 16 sedes.
Den 2 var der en basker och slog fem gange feil och 

icke ramptte medianen.
Den 4 da lod mester Henrich mig rett vel.
Den 5 da ankom Soffie KlauOis da først, och da var 

ingen aff domerne tilstede.
Den 9 drog ieg til Droningborg. Den allermechtigste 

Gud hielpe bade Chrestenfie och mig vel til voris hielbredt.
Same tidt gaff ieg doctor Peder IffuerGen, for hand 

haffde goett til mig, x halffue croner.
Kiøffte ieg 2 amer vin aff Jehan vin fører j Viborg. Gaff 

hanom for huer ame 38 daller, som ieg strax betaide.
Den 13 anamit ieg aff Mogens skriffuer pa Droningborg 

tho thusinde halfftrediehundrede och førretyuffue rixdaller 
in specie och 4 /J, som er for lxxx och sex lester maltt och 
thi thønder, som en Hollender ved naffn Reyer sielffthredie 
mig affkiøffte och pa Estrup anamitt. Disligst leffuerit hand 
och mig threc rixdaller in specie, som Albredt Bomhoff var 
mig skyldig pa rug, hand mig affkiøfft haffde, och imedlertid 
anamit hand pa Estrup 300 td. rug. Summa iij m lxxxx 
daller in specie 4 fi effter min quitans derpå vdgiffuitt.

Der min søn Frans drog til Siellandt, leffuerede ieg 
hanom xxv daller in specie, och kom hid til slothet den 
16 sept. xxxiij thoppe sucker, som hand haffde kiøfft for 
mig i Kiøffuenhaffn.

Den 17 kom min søn Frans hid fra Kiøffuenhaffn och 
drog strax aff til Offuergardt.

Den 20 leffuerede ieg Jesper Laurefien j mitt egit kamer 
først 540 enckede daller in specie att betaile til fru LyCe- 
bett Friis1), som er itt aars rentte aff de 9000 daller.

Noch leffuerit hanom 60 daller til Chrestoffer Gierstrop 
rentte penge. Noch leffuerit hanom 90 daller til doctor 
Matties rentte aff 1500 daller, som er altt Eske Byldis 
gieldt.

2) Lisbet Friis * Peder Lange til Kjærgaard, Søster til nedennævnte 
Tønne Friis. Hof. Ad. I. S. 1 Tab. 1.
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Den 22 var Falck Gyøes och jomfru Hyluig Brhas 
brølup j Viborg.1).

Den 26 leffuerit Jens Laureßen i Thanum mig 28 slette 
daller ringer 1 tø for en hest, hand soide j Viborg for mig. 
Och gick for min vogen och var falden ved Allerup; dog 
hand soide den møgitt ringe for. E. B. hand.

Den 29 var Niels Frißis och jomfru Dorette Gyldenstierns 
brølup j Viborg.2)

[Oktober.]
Den 3 sende ieg her Peder Thrane3) medt Peder Chre- 

stenßen xv rixdaller in specie att kiøffue mig nødekropper 
for til mit behoff. Derfor kiøfft x kropper; kom her op.— 
Same afften kom min søn her Jørgen Skiel hidt.

Den 4 kiøffte ieg hos apotecken her j byen neleken for 
j krone. Strax betaldt, send hanom pengen medt lille Raß
mus. E. B. hand.

Den 7 kiøffte ieg hos apot. her anis for 8 /3, ieg strax 
sielffuer betaide. Til Morten kock 8 ß thil huedemell.

Same dag kom Chrestoffer Gerstroff, Thønne Fris4) 
och Soffie Vistand hidt. Korne dog til ingen anden for
handling. Effter moltidt bordt.

Den 8 sende ieg Klaus skreder medt Niels Thrueßen til 
syuff allen sardug, skulle vnder en rø bays nattrøy til mig 
sielffuer, 14/3 til huer allen. E. B. hand.

Den 10 sende ieg her Peder Thrane medt min dreng 
Kieldt x rixdaller in specie och x halffue kroner att kiøffue 
mig nødekropper for.

Den 13 droge min søn Thygge, och Berette fra mig.

J) Den yngre Falk Falksen Gjøe til Skjersø, afdøde Eske Billes Svoger, 
* Hedvig Brahe, én Datter af Sten Brahe og Kirsten Holk og 
Søster til Jørgen Brahe til Hvedholm.

2) Niels Jørgensen Friis til Faurskov f. 1584 f 1651- — Dorte Gylden
stjerne f 1634, en Datter af Mogens Mogensen Gyldenstjerne, en 
Brodersøn til den bekjendte Knud Henriksen Gyldenstjeme. Deres 
Søn Mogens Friis blev Stamfader til Greverne Friis. .

3) Peder Trane var Præst ved Randers Hospital. J. Gjødesens Lig
prædiken over E. B.

4) Tønne Friis til Hesselager f 1639, en Søn af Niels Friis og Vibeke 
Gyldenstjeme * Anne Podebusk, en Datter af Klaus Podebusk og 
Sofie Ulfstand. Hof. Ad. I. 21 Tab. 1. Kr. 4des Br. I. 290 og fl. St.
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Den 13 leffuerit ieg Jepsper Laureßen itt hundrede rix- 
daller in specie, som hand skulle haffue til øxen att indkiøffue.

Same dag leffuerit ieg Chresten Anderßen j Ørstedt itt 
halfft hundrede rixdaller in specie til k. m. hehoff strax 
kiøffue mig a: for, nu strax att idis.

Den 14 leffuerit ieg Pouel skriffuer itt hundrede rixdaller 
in specie att kiøffue a: for.

Den 18 anamit Jesper Laureßen j mit egett kamer, der 
Holger Roßenkrans var der inde, xxx rixdaller in specie, 
som hand sagde skulle vdgiffuis for øxen.

Same dag drog Holger bordt, och kom han hidt den 
16 och effter kongl. mayz. befalling anamit s. Laffue Brockis 
løfiøre, huilcke hanom alttsamens vden de 5 hopper och 
de føel ved Byellerup bleff offuerleffuerit effter Holgers tuende 
vnderskreffuene registeris formelding.

Den 19 lod ieg en aff staldrenggen følgis til Haffuerballe- 
gord medt 5 heste, s. Laffue tilkom, en mørkebrun kom fra 
Paris, j suedtfux, en skieck, ieg gaff hanom, var vng, j brun 
jagtklipper och j graa var siett biynd, och leffuerit denom 
paa Haffuerballegdt. Den anden skieck styrdt her pa mit strø.

Den 20 afferdigit Peder Chrestenßen pa veyen til Fyøn 
och leffuerit hanom itt m daller hoffuidstol och 60 daller 
rentte att leffuere Jacop Vlfeldt och tage mitt breff igen. 
Noch leffue[rit] hanom itt hundrede och xx daller rentte aff 
2000 daller, ieg indnu er hanom skyldig, och der pa tage 
quitans. Och fick ieg hanom sielffuer thre s. daller til 
forteringh.

Sende ieg her Peder medt Niels Trueßen xx halffue 
croner at kiøffue nødekroper for j min kieler.

Den 22 anamit ieg aff Jens kornmoler ittc och fem s. 
daller for v td. och j fd. smør aff mine Estrup bønder smør, 
som Jens Perßen j Aars bekom och betaide.

Den 24 drog ieg fra Droningborg pa den reyße til kiøff- 
stederne her j Juedland, som her Albredt Skiel, Chresten 
Hoick, Iffuer Juel och ieg effter kongl. mayz. befalling skulle 
talle medt borgeskaffuit om dee spanske companier om saltt 
att trafichere medt.1) Til Sylckeborg kro om afftenen.

!) Om de spanske Salt- og Viinkompagnier, se SI. ved Schl. II. 181— 
82. 239 jfr. 81—82.
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Den 25 var ieg pa slothet til moltidt, och fultis Chresten 
och ieg til Sne, och loe ieg til prestens her Jens.

Den 25 bleff Godzløff Buddis lyg nedersat i s. Bodels 
kyrcke j Olborig. Hans søn Frederich och Iffuer Friis, som 
haffuer hans dater, ere hans arffuinger.

Den 26 derfra til prestens i Gadeberg, fick der madt. 
Til Becke om afften, och i Sne der møtte Iffuer os.

Den 27 att vere j Rybe.
Den 27 til Folling kro. Fiche der madt. Til Ribe om 

afftenen.
Den 28 var her Albredt Skiel, Chresten Hoick, Iffuer 

Juel och ieg pa raadhusitt och der haffde borgemestere, raad- 
mendt och* en stor pardt aff borgeskaffuit for os och ackor- 
derit, huor møgett enhuer ville indlegge vdj dett Spanske 
companij.

Same dag lod ieg mine heste goe der fra til Folling.
Den 29 fultis her Albredt Skiel, Chresten Hoick, Iffuer 

Juel och ieg fra Ryberhus til Rolling.
Den 30 vare vj medt borgeskaffuit forsamlitt pa rod- 

hufiitt och om same Spanske handel talte medt dem.
Same dag droge vj der fra til Veyle.
Den 31 vare vj och der pa rodhusitt och talde medt 

borgeskaff och same dag til Horsens om afftenen.

[November.]
Den j effter predicken vare vj pa rodhusitt om same 

Spanske companij, och effter moltidt drog her Albredt pa 
veyen til Lergraff och vj andre til Huering prestegrdt.

Same dag leffuerit Niels Boldeuin mig 183 daller in 
specie ij ordt effter quitans, som Erich Bylde til Kiersgardt2) 
pa mine vegne haffde andtvorit hanom, som var for min an- 
pardt vdj bøgningen vdj Lyøgtuedt och Rønbeck.

Den 2 droge vj til Sne och der fick madt til prestens 
j mitt loßemendt, och strax ved Sne kom min søn Thyge

0 Godslev Budde, see Dbg. 1604 S. 272 Anm. 4. Hans Søn Frederik 
til Rødslet, Oberst, var gift med Anne Urup (Hof. Ad. I. 63 Tab.) 
og hans Datter Dorte med Iver Friis til Oxholm, Enkemand efter 
Karen Munk, f 1623. Smds. S. 21 Tab. 2.

a) Erik Bille til Kjærsgaard f. 1561 f 1641. Hof. Ad. III. 323 Tab. 1.
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Brha til mig och berette, voris datter Margrette Bhra var 
flux ilde tilpa[s]. Den allermechtigste Gud hielpe hinder. Och 
effter moltidt til Arnborig om afftenen til en mandt heder 
Mogens.

Den 3 til her Peders j Thyrregou. Er tho miele der 
fra, och formedelst stor regen och vuer bleffue der om nathen.

[December.]
Den j kom ieg til Fiellebro att skiffte effter s. Ebbe 

Munck, och var ingen herremend flere.
Den 2 kom Niels Krag.1)
Den 3 kom Holger Rofienkrandz.
Den 4 begintte vi att skiffte.
Den 9 leffuerit Sidzel Hiøg2) mig 50 rixdaller in specie, 

som var itt aars rentte aff dett m daller, som Lyßebet 
Roßenspar var Ebbe Munck pligtige och mig tilfaldt, och 
siden gaff Korfitz Rud mig sit breff pa same m daller och 
der medt indfriede hand Lyßebettis breff.

Den 24 effter min quitans anamit ieg aff Pouel skriffuer 
xxxv slette daller, som var oldengieldt aff nogle mine egne 
skoffue for a° 1621.

Den 29 drog ieg fra Droningborg til Aars pa den reyße 
til Horsens, som roditt da vare didt forskreffuitt. Och om 
afftenen j Aars thalde ieg medt M. Niels Spentrup3) om 
dett mauskiffte medt Lauris Ebbeßen.

Den 30 til Horsendtz.
Den 31 møtte roditt, som var chanßeleren, Chresten 

Hoick, Jacop Vlfeldt, her Albredt Skiei och ieg, pa rodhußitt. 
Gud giffue de beste raadt.4)

Niels Krag var gift med Jytte Høg og Svoger til Ebbe Munk. Dbg. 
1609 S. 281 Anm. 1.

2) Sidsel Høg f. 1582 f 1648 ♦ 4 Marts 1604 Ebbe Munk til Fjellebro, 
var en Søster til Rigskantsler Just Høg og havde været en af 
Dronning Anna Katharinas Jomfruer. Dbg. 1604 S. 271 Anm. 4. 
Saml, til Fyens Hist. VII. 16—33.

3) M. Niels Christensen Spentrup, Præst ved St. Klemens Kirke i 
Aarhus. Bidrag til en dansk Præstchist. af S. W. Wiberg S. 41.

4) Kongens Propositioner til denne Rigsraadssamling, dat. Skander
borg d. 29 Decbr. 1622 og Udtog af Rigsraadets Svar, dat. Horsens 
d. 7 Januar 1623, ere trykte i Kr. 4des Br. I. 119—22, og efter 
den indklamrede Bemærkning i Anm. 3 paa sidstn. Side maa man
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Thill de 5000 daller, som ieg var stadtholderen her 
Breyde Randtzou skyldig — som var aff de penge, Laffue 
Brock haffde fordominerit, och ieg vdgaff mit breff der pa, 
och same penge var Hans Lyndenou pa sin høstrues vegene 
tilfalden*—och som ieg vdsende til Viborg medt Jens korn
moller tyrsdagen for julledagh a° 1622, leffuerit ieg sielffuer 
Jens kornmoller tho thusinde enckede daller.x)

Anamit hånd afif Mogens skrififuer femthen hundrede 
enckede daller. Derimodt haffde min dreng Peder Chre- 
stenfien aff mine penge, hånd haffde anamit j Skonne aff 
min indkompst der, leffuerit i renteriitt 1500 daller, som skulle 
quiteris aff kongl. mayz. skatt her aff lenitt imodt de andre.

Aff Jesper Laurefien anamit halffsiette hundrede rixdaller. 
Anamit hånd aff Peder ChrestenOen aff de penge, hånd 
anamit pa myne vegne j Skonne, halfftiende hundrede rix
daller och aff Niels Boldeuin j Fyøn. Noch haffde Jens 
ChrestenBen aff mine penge for den a:, ieg soide til den 
Hollender, vdlagtt thre hundrede rixdaller. Sumarum 5300 
daller, som er hoffuidtstoll och rentte 5,300.

Anm. Noterne til de fire Dagbøger ere skrevne for en halv Snees Aar 
tilbage, og kun høist ubetydeligt har kunnet tilføies under Tryk
ningen. — Som Supplement til Indledningen i disse Saml. 2den R. 
II. S. 256 bemærkes, at et udførligt Uddrag af Dagbogen for 1612 
findes i den i 1790 i Stockholm trykte Hallenbergs Svea Rikes 
Hist, under Gustav Adolf, se Hist. Tidsskrift 4de R. III S. 12, 1), 
altsaa 34 Aar førend Noget af denne Dagbog var udkommet i 
Danmark.

antage, at E. B.s Udkast i det Hele og næsten ordret er fulgt i 
Besvarelsen for samtlige Propositioners Vedkommende. — Da 
Kongen til Rigsraadet i Odense i 1620 havde indgivet Proposition 
til Indretningen af Sorø Akademi, var den Erklæring og Forslag, som 
Rigsraadet afgav derover, ligeledes efter et Udkast med E. B.s Haand. 
Hist. Tidsskr. 6te B. S. 301—306, jfr. Kr. 4des Br. I. 122. Anm. 4.

’) Den her omhandlede Gieid er maaskee den samme, som omtales i 
E B. 1.117 og denne Dbg.6/a. See ovfr. S. 17 Anm. 2. BreideRantzauf 10 
Januar 1618 (Dbg. 1604 S. 268 Anm. 4) havde med sin første Hustru, 
Sofie Rosenkrantz, en Datter Elisabet Sofie, der blev gift med 
Hans Lindenov, Enkemand efter Sofie Sefeld [men naar paa Tab. 3 
i Hof. Ad. I. 71, 1629 anføres som deres Bryllupsaar, viser Dbgn., 
at det maa sættes tidligere] og en Søn af Hans Johansen Lindenov 
den yngre til Hunslund og Margrete Rosenkrantz. Han blev R. R. 
i 1627 og døde 1642.



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

Udgivne af C hr. Bruun.

VII.
Svenske Relationer 1679—99.

(Fra Rigsarchivet i Stockholm.) 

Anders Leijonkloos Gesandtskab.
1 Jan. 1697. Sedan saken om de Furstelige

truppernes inmarche uti Hertigdömerne afgjord blef, är icke 
något synnerlig skrifwärdigt här för den infallne Julehögticl 
skull passerat, hafwandes Hans Maj4 merendels warit 
occuperad med Geheime Rådet Pless att öfwerlägga om 
statens formerande för detta nu i dag anträdde nyår, 
och berättas det Hans Maj4 skall hafwa tillagt bägge 
sine naturlige söner Grefwar Gyllenlewerne hwardera till 
deras Subsistence 24000 Rd. tractamente årligen. Den 
äldra Brodren har wäl på fem års tid haft alla revenuer, 
som posten öfwer hela Danmark, Norige och Hollstein har 
kunnat inbringa, sedan de betjentes löningar afdragne woro, 
och på det att så mycket riktigare dermed tillgå skulle, har 
Wälbemälte Grefwes Morbroder, Geheime Rådet Moth, fort 
Direction öfwer posten, och den hållit i sitt eget hus här; 
Men såsom denne inkomst allt för högt steg och lyste för 
mycket i ögonen på den Kungliga Familien, som utan allt 
twifwel någon ändring deri giort hade, der Konungen något 
dödeligt påkommit hade, altså har Hans Maj4 tyckt bättre 
och säkrare wara, att tillstå honom och hans broder en wiss 
och moderat summa, på det att sådant efter Hans Majts död 
kunde hållas och bestandigt blifwa. Jag må bekänna, att
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det år ett stort och ansenligit, som denne familien absor- 
berar årligen, ty forst njuter Grefwinnan deras Fru moder 
hwar lordag 1000 Rd. till underhåll och det af Hans Majts 
egne Handpenningar, sedan betalas henne af Kammaren 
30000 Rd. årligen, som riktigt utgå, fast for andra fela och 
brista skulle, gorandes det alltså tillhopa 82000 Rd., forutom 
nyårsgåfwor och slikt, som Grefwinnan med en hennes 
syster1), hwilken sig hos henne uppehåller, och Konungen 
Geheime Rathins tittel och rang tillagt har, få, det jag icke 
så rakna will eller kan. Nu hafwer Grefwinnan utan dess 
ett capitalgods uti Hollsten, Riksdorff, som for 80000 Rd. 
kopt år, jemwål trenne andra, af hwilka det ena Skonsvide2) 
benåmnd 25000 Rd. kostar och det andra Tram något 
mindre. Håruppå Seland åger Grefwinnan fuller icke mera 
ån en såtesgård Jungfruek3) wid namn, men deremot Gref- 
skapet Samso, som Stor Canzleren Griffenfeld uti sitt wål- 
stånd hade, intill dess han degraderad och afsatt blef, 
hwilket, som mig beråttadt år, 15000 Rd. årligen inbringa 
skall; Når jag nu lågger alt detta tillhopa med hwad 
som Grefwinnan uti reda penningar och eljest af forrberorde 
gods upbår, så kan jag åtminstone gora det forslag, att hon 
en såker inkomst af 120000 Rd. hafwer, lågger jag nu dertill 
de 48000 Rd. som Soneme årligen också bestås, så år det 
168000 Rd. tillhopa, som ett årligit år for ett Rike, som 
icke storre inkomster hafwer ån detta. Ståthållaren Grefwe 
Guldenlew har forårt sin måg den unge Grefwe Gyllenlew 
Scholdnåsholm, som hår på Seland belåget år och Hans 
Maj1 Konungen honom skånkte, då Hans Maj1 honom updrog 
commando ofwer Arméen uti Norrige i sista Kriget, hwilket 
gods synes wårdt wara 60000 Rd. och har Ståthållaren 
sedan mycket deruppå anwåndt och forbåttradt..........

Vice Ammiralerne Gedde og Paulsen hafwa satt sig 
tillsammans och wela gerna hafva Vice Ammiralen von 
Stocken, som yngre uti Chargen år ån de, och dem likwål 
foredragen blef och till Holm Ammiral forordnad, då Ammiral

Vistnok Beate Ingeborg Moth, i sit tredie Ægteskab gift med 
Holger Parsberg, som døde 1686. Hun døde den 23. October 1697.

2) Schoneweide.
3) Jomfruens-Egede.
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Span genom döden afgick, derifrån igen, eftersom de påstå, 
att dem derigenom stor tort och præjudice skall wara skedt. 
De hafwa store patroner å bagge sidor, så att jag icke weta 
kan, huru det löper af, fast Justicen på Geddes och Paulsens 
sida synes wara och att Span på sitt yttersta.recommenderat 
har von Stöcken, hwilket för den orsak skull förmenas wara 
skedt, på det att icke någon af de twå andre måtte komma 
dertill, som tillfålle kunde taga att inquirera uti Spans 
actioner, och huru han har stått Holmen for, hwilket han 
icke hade att befrukta hos von Stöcken, efter han så godt 
som upfödd war uti hans hus. Denne von Stöcken, förutan 
all annan hjelpreda, som han brukar att maintenera sig uti 
sin posto, har hittat på det råd, att han friar till Ammiral 
Christian Bjelkes Enkefru1), som år Ammiral Generalens 
Herr Niels Juels dotter, och der han deruti reusserar, så 
har han ingen nöd, ty då har han wunnit Geheime Rådet 
von Knuten på sin sida, hwilkens brorsdotter2) år gift med 
General Ammiralens son, och han altså nåra beswågrad med 
den familien.

Kjøbenh. 19. Marts 1697. Nu mera år det wisst och 
fastställt, att Geheime Rådet Pless skall gå till Holland for 
Ambassadeur Extraordinaire och Plénipotentiaire till fore
stående fredshandling3), och skall Envoyen Lenthe, som i 
Hagh år, och Geheimeråd jemte Öfwer Ceremoniemåstare 
worden år, conjungera sig der uti lika caracter med honom, 
uti Commission, och lårer denne Ambassade blifwa mycket 
ansenlig och pråktig, som såges, hwilket också mycket troli- 
gare år, som Pless mycket propre och magnifique år uti sitt 
wåsende, och han sjelf med Konungens approbation kan for
mera staten och tractamente som han will, så ock göra sig 
det betalt når han will, eftersom han Präsident år uti 
Kammaren och stor Crédit utomlands har. En stor commo- 
ditet har han ock deruti, att han hår wid bryggan kan 
inskeppa och sj oledes til Holland transportera låt a största

*) Wibeke Juel (f 1736); hun ægtede Gregers Juel, f 1738 som 
Generallieutenant.

2) Elisabeth Knuth g. m. Knud Juel, senere Etatsraad og Amtmand 
i Kjøbenhavns Amt.

3) I Ryswick.



45

delen af sin train, Håstar och hwad han eljest till sin 
equippage behofwer, hafwandes Hans Maj* forordnat honom 
fyra trompetare, twå de baste af sine egne, och twå af Ståt- 
hållaren Grefwe Gyllenlews som hållas for wara battre ån 
alla de andre som uti Konungens tjenst åro; Tolf pager och 
20 Laqueyer skall blifwa dem bestådt forutan annat, som 
jag icke så egenteligen nu weta kan, utan efter hand wål 
erfara lårer. Jag kan icke begripa under hwad sken, som 
Danmark prætendera kan, att bewista fredshandlingen, ty 
som Mediator eller partie kan det icke wål skicka sig, utan 
det maste ske som Hertig af Hollsten, och på det slag tyckes 
mig att det icke behofwes att gora så stort wåsende, 
kunnandes jag icke wål se eller till hwem deras creditif 
ly da skall. Nog lårer Frankrike agnoscera dem, och tror 
jag wisserligen, att Danmark tillsågelse lårer hafwa fått af 
Fransyske Ambassadeuren hår, att hans Konung wille bestå 
kostnaden, som af Danmark på Ambassaden anwåndes, och 
år då lått deraf att sluta hwart Danmark propendera lårer. 
Hwad fransyske Plenipotentiaires sjelfwe icke rå med att 
penetrera eller winna gemutherne hos en eller annan, det 
låra de Danske bruka sig till, och derjemte icke negligeera 
Danmarks eget interesse, så wid Hannoverske Electoratet 
som Hollstenske saken och pretention hos Spanien for 
upbragte Skepp och gods, uti hwilka tre saker, så framt de 
eljest på tapeten der komma och moverade blifwa, Danmark 
appuy af Frankrike lårer finna. Såkert år det, att genom 
Danmarks admission till fredshandlingen werket mera 
brouilleras och i forwirring lårer såttas ån befordras. Frank
rike mårker ock wål, att ett tocken upstår af den Holl
stenske och Mecklenburgske saken, som låtteligen uti någon 
olust utbrista torde och foråndra faciem rerum, och derfore 
skulle det på den håndelse heldre se att fredswerket studsade, 
allenast det kunde separera de allierade, då Frankrike har 
wunnit sin but och ognemåhl, som det med fredshandlingen 
mest intenderat har. Och såsom Danmark ofwer Sweriges 
mediation mycket jalouse år, så lårer det soka hemligen att 
gora den suspect for partialitet och contracarrera Swerige 
uti allt hwad det kan, oaktadt forbundet, som Danmark 
med England och Holland slutit har, att icke wilja detour-
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nera någon af de allierade ifrån fredsunderhandlingen, utan 
låta den gå sin gång.

Heins resa till Moscou, hwarom jag uti mitt under- 
dånigste siste formålte, skall ock wisst gå for sig, som han 
sjelf emot mig for 2 dagar sedan tillstod, och kan jag icke 
se, hwaruppå den ansedd måtte wara, med mindre att icke 
Frankrike har formått Danmark till denne afskickning till 
att gifwa Czaren ombrage dfwer Sweriges tilltagande store 
makt, och att hindra derigenom Storfursten till att med 
vigeur fortsåtta kriget emot Turken, hwartill Storfursten 
dock sig forbundit har igenom den nya alliance, som han 
med Kejsaren och Venedig slutit har. Så kan ock wål 
hånda, att Danmark, frucktandes sig for ruptur med Swerige 
for den Hollstenske saken skull, will på allt fall soka att 
hålla sig Storfursten tillhanda. Någre andre skål och raisoner 
till denne ministerns afsåndande wid denna tid kan jag icke 
finna, hålst emedan Danmark ingen commerce och Handel 
drifwer på Ryssland eller någon dess underlydande provins, 
ej eller någon correspondence plågar med Storfursten utom 
i fiendtliga tider, då det ihopspåndt år med Swerige.

Kjøbenh. 14 Maj 1697.x) Han2) har en Dansk Commen- 
deur hos sig på Skeppet, Rab3) benåmnd, hwilken Venetia
nerne for detta tjent och med honorn war i Frankrike 
wid den Franske flottan for ett år sedan; och har han fattat 
en sådan confiance uti honom, så att han kan såtta honom 
uti hufwudet allt hwad han will, och derigenom upwåckt 
mest hos alle Sjo Officerarne hår, serdeles Vice Ammiralerne, 
stor jalousie och hat emot sig, ehuru att han det icke 
mycket wålar, eftersom han sin fortune tånker att gora 
igenom Grefwinnan och hennes Son, som formå kunna hwad 
de wilja hos Konungen. Intention med denne croissaden, 
som Grefwen nu hår forehafwer, år fuller denne, att wisa 
den Zele och ifwer han har, att gora sig till fåderneslandsens 
tjenst capabel, och serdeles att winna experience uti Oster-

J) Fra nu af ere Relationerne skrevne til Carl XII, som den fjerde 
April besteg den svenske Throne.

2) Ulrich Christian Gyldenløve.
3) Peter Raben; han blev Commandeurcaptain 29. Juni 1694, Comman- 

deur 8. Marts 1701.
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sjôn, hwarest honom mest nôdig gôres, ifall han Ammiral 
General skulle blifwa och en gang komme att commendera 
flottan emot den Swenske. Man har ock, som mig berattat 
år, redan uti hans barndom imprimerat uti honom en sådan 
animositet emot de Swenska, så att han har sagt, når han 
drog på wårjan och tillspord blef, fôr hwem han den blottade, 
att det war till att såtta den uti en Swensk; Och uti samma 
réputation sôker han ånnu att conservera sig, menandes att 
hans meritum och skicklighet till General Ammirals tjensten 
mycket derigenom tilltaga och fôrôkas lårer, att han ett så 
stort hat och fôrbittran wiser emot den Swenske nation. 
Det år * fuller icke utan att han applicerar sig med stôrre 
håg och flit till sin profession, ån den aldre brodren, som 
General af Cavalleriet år uti Norrige, men det will åndock 
tid och stor fôrfarenhet till innan han kan gôra skål fôr en 
sådan important charge som Ammiral General, warandes 
han icke ôfwer 20 år gammal. Något forrån Hans Majfc 
Konungen hårifrån afrestex) låt Hans Maj1 utgå en for
ordning om academisterne hår i Kopenhamn2), som uti den 
Kongl. Academien åre, uti hwilken tiden forlånges och dem 
pålågges att uppehålla sig twå år uti bemålte Academie 
innan de den quittera kunna, med flere wilkor som af hos- 
liggande tryckte exemplar nådigst ses och aftagas kan. 
Denne Academie tager icke litet till och profitera de mycket 
på en korrt tid, som sig dit in begifwa, efter der icke alle- 
nast habile mån af alla facultetes, som ungdomen efter 
hwars och ens hug och inclination instruera, utan ock gode 
exercitie måstare finnas.

Kjøbenh. 18. Juni 1697. I går blef fordne Ammiral 
Generalen Sal. Hr Niels Juel3) hår med stor prakt uti 
Holm Kyrkan, som utmed slottet år, begrafwen, och sedan 
deras Mtr af Slottet processen ansedt hade, och liket redan 
i Kyrkan war, begåfwo sig bemte deras Majtr tillika med 
Hans Kong. Hôghet Kronprinsen till Kyrkan också att bewista 
Gudstjensten och Predikan, hwilken Konungens bigtfader

Den 3. Maj rejste Christian V. til Holsten.
2) Forordning af 24. April 1697.
3) Niels Juel døde den 8. April 1697.
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Doctor Peter1) förrättade. Så länge jag här på orten 
warit, har aldrig warit en så magnifique och ansenlig lik- 
process. En red uti harnesk och blefwo tre sorgehästar 
förde, och emellan hwardera en fana buren, förutan mycket 
annat, som owanligt war, gåendes den unge Grefwe Gyllenlew, 
som General är, uti första leden med Grefwe Reventlo efter 
liket, och näst efter Sal. General Ammiralens egen son och 
måg, och sedan Hr Jens Juul och Geheime Rådet von Knuten, 
som nu med det huset uti nära swågerlag är genom det att 
Ammiral Generalens ende son sig med en af hans broder- 
döttrar gift har; Geheime Rådet Marcus Giöe parenterade 
der på Danska uti Huset förrän liket utburit blef, och har 
twå eller tre gånger warit på wägen att wilja beswimma for 
den stora hetta skull, som i logementet warit har, warandes 
han ock mycket prolix i sitt tal. Twå Fregatter såsom 
Swärdfisken och Elefanten blefwe lagde uti Canalen wid 
Ståthållaren Grefwe Gyllenlews hus, som ock icke allenast 
löste sine stycken, då liket förbi bars åt Kyrkan, dock icke 
mera än 9 skott hwardera, utan ock sedan Gudstjensten 
ändad war, gåfwo salwa tre gånger med alla styckene, 
âfwensà Marine Regimentet som för liket gick, och af Bri
gadier Gersdorff commenderades, men af Wallen blef intet 
stycke löst. Den sal. Herren war mycket estimerad och af- 
hållen af Konungen, och har lämnat hos alle här stort 
beröm efter sig, som han ock en mycket from och redlig 
man war och rätt fram utan någon façon. Ibland andra 
grafskrifter, som öfwer honom giorde äre, så finnes en, som 
mycket piquant är för Swerige, i anseende af de Sjöactioner, 
som passerade uti sista kriget, och som den mig i går 
communicerad blef, så bifogas densamma nu härhos under- 
dånigast.2) Det är mycket obetänksamt giort af honom, 
som den skrifwit, men mera ândà af Doctor Bartholin, 
som den censurerat har och sin approbation gifwit att den 
tryckas må, hwilket till ingenting annat tjena kan, än att 
sätta förbittring emellan bägge Nationerne, det jag mini- 
strarne här med godt manér wid lägenhet skall gifwa till att

x) Peder Jespersen.
2) Maaske et Digt af Jørgen Karstens. 2 Blade i Folio.
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forstå, och att det lått wore på wår sida, att bringa slike 
smådeskrifter tillwåga också ôfwer den Lundensiske bataillens 
fôrlust, och den retraitte, som Konungen i Danmark då 
giorde, der man icke af naturen detesterade en sådan frihet 
till att tala och skrifwa. Om Czaréns ankomst hit glunkas 
fuller ånnu, det man ock gerna hår se skulle, oaktadt hwad 
bekostnad, som deruppå anwåndas skulle; men så hålles 
dock fôre, att Czaren i person sjelf lårer wara afrest ifrån 
Kônigsbergk directe till Mitou eller Libou, och att hans 
Ambassade sig begifwit har till Kejserliga Hofwet, hwarom 
posten i dag storre wisshet torde bringa.

Kjøbenh. 9. August 1697. Hans Maj* har låtit nyss 
utgå en tryckt forordning1) och påbud hår, som af hos- 
liggande ses kan, att alle Danske Undersåtare, som med 
deras skepp segla hårifrån på Wester eller Ôstersjôn, skola 
fôrpligtade wara, att antaga och betjena sig till en del af 
Konungens Båtsmån, som sig på Môen och Bogôe, uppå de 
Privilegier och friheter, som dem forlånte åro, nedsatt hafwa, 
hwarmed intention år, att få en så stor myckenhet brafwe 
och fôrfarne Båtsmån, så att Hans Maj* på nôdfall och når 
så omtrânger icke behôfwer att wårfwa i Hamburg eller 
annorstådes, kunnandes dermed ett stort bespara. Så har 
Hans Maj* ock giort den forordning nu, att all den åker 
och jord, som bônderne uppå lilla Amaker hårtills genom 
en serdeles benådning af Konung Fredric den tredje forlånte 
hafwa warit, skola indragas och till gråswall låggas fôr 
Konungens lif Garde till Håst behof, hwilket ock uti Konung 
Christian den Fjerdes tid skall wara skedt, men af Konung 
Fredric sedan blifwit foråndrat, och hafwa bônderne redan 
fått befallning, att når de nu inbergat hafwa såden deras, 
som på Jorden står, skola de sig icke understå att bruka 
åkem mera att så, men hwart bônderne, hwilkas hus fôr 
korrt sedan genom wådeld afbrånde blefwe, flytta, och deras 
hemwist taga skola, hôres àn icke af. En stor del af 
Borgerskapet hår i staden komma mycket till att lida genom 
denne disposition och forordning, som Konungen giort har, 
i ty att de så obetånkte hafwa warit och kôpt af bônderne

Forordning af '24. Juli 1697.
Danske Samlinger, 2den Række. VL 4
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åker, icke annat troendes ån att jorden har kommit bonderne 
till, och att de mackt hade den att forsålja, som sin egendom, 
och den de ewerdelig, barn efter barn besitta kunde, men 
nu sedan Konungen tager Jorden igen, så toras de icke en 
gång tala derom eller låta sig marka att de uti en sådan 
handel sig inlåtit hafwa, utan måste tåla den skada de taga, 
warandes åtskillige af dem, som till Tre å Fyra Tusende 
Rd. derigenom komma till korrta, och åre bonderne så 
oformogne, att de icke sin regress till dem taga kunna.

Kjøbenh. 30. August 1697. Rycktet går hår, som torde 
Griffenfeld, som på en o Munkholmen benåmnd, straxt wid 
Dronthem fångslig sitter, blifwa relaxerat och satt i frihet 
igen, dock med den condition, att han sig uti all sin lifstid 
uppehålla skall hos sin dotter på Jutland, som med Baron 
Kragh gift år. Sker det, så lårer Baron Juel genom Ofwer 
Kammarjunkaren von Knuten hafwa bragt sådant tillwåga 
hos Konungen, hafwandes Kragh for detta warit gift med 
Juels dotter.

Kjøbenh. 24. Septmb. 1697. Det rykte, som hår gått 
och jag for 3. postdagar sedan beråttade om, att Griffenfeldt 
skulle komma los, continuerar ånnu och med den omståndighet, 
att han redan ifrån Norrige skall wara ankommen till Jutland. 
Det såges, att Kron Prinsen och dess Gemål skola hafwa 
intercedeiat for honom hos Konungen, och att det mest har 
hulpit till saken. Kommer Konungen till Jutland, hwartill 
alltid lågenhet gifwes, så år ingen twifwelsmål, att han icke 
lårer såtta sig till råtta igen uti Konungens esprit, ty Hans 
Maj1 sjelf har åstundat att se honom, då Hans Maj* for 
några år sedan i Norrige och Dronthem war, men Grefwe 
Gyllenlew och Grefwe ReweDtlo hafwa det då hindrat, ehuru 
den forre emot mig en gång talt har mycket till hans 
berom, sågandes, att han en ibland de klokaste och habilaste 
mån war, som han någontid kånt har, och ån wore till i 
werlden, allenast han hade wisst att moderera sig uti lyckan, 
och haft måttlig ambition; något annat criminelt wet man 
icke eller att tillågga honom, som meritera kunde en så 
swår dom, som ofwer honom gick. Fursten af Ploen, som 
då uti Dansk tjenst war, StorCanzleren Grefwe Alefelt och 
General Ahrendorff, som hans afsagde fiender woro, hafwa
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spelat honom denna piece, och såsom twå af dem, nemligen 
Stor Canzleren och Ahrendorff dôde åro, så torde han ock 
desto låttare hafwa erhållit sin pardon.

Kjøhenh. 1. Oktbr. 1697. Kunde man formå den fôr- 
såkring allenast af Frankrike, att det intet wille blanda sig 
något uti Hollstenske saken till Danmarks faveur, så år ingen 
twifwelsmål, att icke Danmark snart nog skulle foga sig till 
raison, men eljest lårer det streta emot och wåhlar hwarken 
Englands eller Hollands garantier, som det menar icke 
widare låra stråcka sig åndå an till verba och simplicis 
officij pollicitation, hållandes Danmark desse twå puissancer 
icke måktige nog att garantera den freden, som de sjelfwe 
med Frankrike nyss slutit hafwa, och att de derfôre wål 
betånkande låra draga att begynna något krig for Hertigens 
skuil, hwaruti Frankrike sig for Danmark interessera torde, 
och alltså ett nytt krig, som swårare torde blifwa, ån det 
forrå, åter upkomma.

Kjøbenh. 8. Oktbr. 1697. Hans Maj4 Konungen har 
avancerat bågge sine naturlige soner Grefwe Gyllenleweme, 
den aldre till Premiere Maréchal General Lieutenant, och 
den yngre1) till Ammiral General Lieutenant uti sal. Hr 
Niels Juels stalle, ehuru att de icke den experience och 
forfarenhet ånnu kunna hafwa, som till sådane considérable 
charger fordras, men det synes att Hans Maj4 will gôra 
deras fortune medan Hans Maj4 lefwer, icke wetandes huru 
det kan gå efter dess dod och om Chron Prinsen skall wilja 
dem så wål. Den aldre af Brôdeme wistas nu med sin 
Grefwinna uti Norrige, der han ock ôfwer wintren blifwa 
lårer, men den yngre kom for 14. dagar sedan derifrån, 
hwarest han warit har och besett alla hamnar, som i Norrige 
aro, och har altså icke warit till den Lijflåndske och Estniske 
kusten, som formentes och rycktet hår gick, att hans dessein 
skulle wara, då han i somras hårifrån afreste, men han har 
tagit sin kosa forst på Rostock och derifrån till Kiel och 
sedan genom Belt recta åt Norrige. Hwem som den gamle 
Grefwe Rantzau, som Ståthållare war i Hollsten, och for

‘) Christian Gyldenløve blev den 1. Oktober 1697 udnævnt til General- 
Admiral-Lieutn.

4*
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korrt sedan genom doden afgick1), succedera lårer, hores 
ån icke af; en del gissa på Grefwe Ahlfelt2), som vice 
Ståthållare der warit och Konungens naturliga dotter for 
detta till akta haft, men sedan hon dog, med Grefwe Rewent- 
lows dotter gift år; Andre åter tro att gamle Gyllenlew 
torde sjelf det affectera, och det for den orsak skull på det 
att den unge Grefwe Rantzau, som forlofwad år med Grefwe 
Gyllenlews andra dotter3), kunde komma i hans stålle igen 
efter hans dod, men det likaste år fuller, att Grefwe Alefelt 
torde emportera det, och tror jag neppelig, att Grefwe 
Gyllenlew skulle wilja gora Grefwe Rewentlow så hogt emot, 
efter de god och fortrolig wånskap med hwarandre hålla.

Kjøbenh. 8. Novbr. 1697. Det såges nu, att Geheime 
Rådet Pless har fått commission att resa till England ifrån 
Holland, hwilket hans wånner hår mena med flit wara skedt, 
till att eloignera honom hårifrån, och att Geheime Råden 
Ehrenschildt och Jessen sådant hafwa bragt till wåga, be- 
fruktandes att der han och bågge broderne Geheime Råden 
Lenthe, hwilke intime wånner åre med Pless och honom till- 
skrifwa kunne deras avancement till Geheime Råds chargen, 
skulle komma hem, att de torde såtta stolen for dorren for 
Jessen, serdeles når Grefwe Rewentlow sig ock fogade till 
de andre, warandes Pless mycket accrediterad hos Konungen, 
hwilket en starr år i ogonen på Jessen.

Kjøbenh. 11. Februar 1698. Hela oredan kommer deraf, 
att man icke forst ofwerlågger hår wål en ting innan man 
ståller den i werket, och tror jag neppelig, att något 
Konungarike eller Republique uti werlden år, der så många 
Edicter, stadgar och forordningar goras, som hår, och som 
mindre hållas. Uti fjorton år, som jag hår warit, kan jag 
såkerlig och med godt samvete såga, att aldrig någon 
Konungens forordning, som i tryck utgången år, med mitt

Ditlev Rantzau, Greve til Rantzau, f. 1644, døde den 8. Sept. 1697. 
a) Grev Frederik Ahlefeld til Gravensten (d. 1708) blev den 7.

December 1697 udnævnt til Statholder i Holsten. Han var først 
gift med Christiane Gyldenløve, f. 1672, d. 1689; derefter ægtede 
han Ermegaard Margrethe Reventlow, f. 1678, d. 1709.

3) Ulrike Antonie Gyldenløve var forlovet med Grev Christian Ditlev 
Rantzau, men Forlovelsen blev hævet.
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wett ofwer 5 eller 6 dagar efter publikation stått och uti 
observantz warit, mera an forordningen om flåsk och korn
skatten, hwilken årligen renoweras och for sin nytta uti sin 
consistentz blifwer; Aldrig år någon Casus så ringa, genast 
Konungens placat deruppå, fast wore det icke ofwer 6. rader, 
hwarmed Hans Majt8 hogsta respect med dess namns under- 
skrifwande och sigills undersåttande allenast prostitueras, 
hwilket dock så ringe eftertånkes af Geheime Rådet Moth, 
som Direction forer uti Danske Canzliet, och Hans Maj* till 
slike forordningar disponerar och inråder. Till att forbigå 
alla andra exempel will jag allenast anfora ett hår, som 
nyss och uti nåstafwekne månad skedde, i det att Hans 
Maj1 den resolutionen fattade, till båttre upkomst af klåde 
manufacturiet hår, att forbjuda det intet fråmmande klåde 
eller ullstofter efter nåstkommande Michaelisdag hit i riket 
inforas skulle, och att Borgerskapet dessforinnan och 
emedlertid skulle soka att afsåtta och skilja sig ifrån det 
klåde, som de i forråd kunde hafwa, som af hosfogade copia 
af Konungens ordres till Magistraten hår i staden år till att 
se. Knappt warade det fyra dagar, så blef ordren uppå 
Borgerskapets remonstrationer uphåfwen igen, och så går det 
till med alla andra forordningar, så att innan åtta dagar 
hogst forbi åre, man icke wet, om de någon tid in rerum 
natura hafwa warit eller ej.

Kjøbenh. 3. Marts 1698. Hår glunkas, det Konungen 
sinnad år, med forstå att gora en resa till Oldenburg, på 
det Hans Maj1 desto nårmare kan wara att bruka warmå 
bad i wår, hwartill Konungens Lif Medici Hans Maj1 skola 
rådt hafwa, men det kunde lått hånda, att något annat 
under denna resa forborgadt år, och att Danmark torde taga 
resolution medan Hertigen uti Swerige år, att bemåktiga 
sig dess Residence och land, hålst efter den Pinnenbergske 
tractaten i Hamburg så godt som aldeles nu bruten år, och 
Danmark derfore befarar att falla uti Krig åndå, sent eller 
bittida med Swerige for den orsak skuli, på hwilken håndelse

J) Et kgl. Reskript af 4. Januar 1698 befalede, at Ingen, Civil eller 
Militair, maatte, efterat førstkommende Mikkelsdag var forbi, komme 
til Hove med noget Slags Ulden-Klædemon, som ikke var fabrikeret 
i Landet.
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det menar båttre wara att forekomma forste slaget an det 
afwånta. Det år wisst, att Hans Maj*8 helsa och lifssundhet 
så beskaffad år, att den billigt afråda kunde hogstbemålde 
Hans Maj* att begynna någon oro och widlyftighet, i ty att 
Hans Maj* på den wenstre sidan uti hoften så incommoderad 
år, och senorne sig så ihopdragit, att den wenstra foten 
mera ån tre finger kortare år ån den hogre, warandes det 
Hans Maj* omojligt att sitta till Hast, fast mindra att gå 
utan någon kåpp, och der Hans Maj* någonstådes kommer1 
att stå wid ett bord, måste Hans Maj* nddwåndigt stodja sig 
med wenstra handen på bordet, innan Hans M* kan wånda 
sig om och begynna att gå igen. Men så liter Hans M* 
mycket uppå sine gode Generaler, och serdeles Hertigen af 
Wurtenburg, hwilken uti måkta stor credit år.

Kjøbenh. 6. Maj 1698. Eljest så lårer Eders Kongl. 
Maj* sig i Nåder påminna, huruledes jag A° 1696 och 1697 
ofwersånde Eders Kong. Maj* underdånigst twånne tryckta 
forordningar, som Konungen hår hade utgå låtit, hwaraf den 
ene inneholl privilegierne for In- och Ut-låndskt Sjofolk 
samt Handtwerkare och manufacturister, som sig på Moen 
och Bogo nedsåtta wille, forunte woro, och den andra, som 
pålågger alla Skeppare af Hans Kongl. Maj*8 undersåtare 
hår, som med skepp segla ifrån Kopenhamn till Wester- eller 
Østersjon, att betjena sig till en del af Konungens Båtsmån 
från Moen och Bogo. Hwad antalet widkommer af de 
Matroser, som sig redan der nedsatt hafwa, så befinnas de, 
efter den beråttelse som jag af Watter-Schouten hår, hwilken 
exact lista på dem hålla måste, inhemtat har, wara 200 
man till dato med hustrur och barn, hwilka ock deras underhåll 
riktigt njuta efter forrberorde Hans Majt8 Forordning. Af 
de 200 man segla nu 150 med Kopenhamnske skepp och 
farkoster, så wål till West- som Østersjon, och hwad de for- 
tjena kommer dem sjelfwa till godo, de ofrige femtio låta 
sig bruka att segla med Laalands, Moens och Falsters far
koster, och imedlertid sitta deras så wål som de andres 
hustrur och barn och hafwa deras underhåll af landet och 
åtnjuta hwad Konungen dem efter forordningar tillagt har. 
— Landet år ock så beskaffadt, att en stor del der ånnu 
underhållas kunna, och infinna sig altid flere, då man dem
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som duglige äro enrollerar, men de oduglige förkastar och 
afwisar ....

üthi Geheime Rådets Marcus Göes stalle, som jag uti 
mitt underdånigste siste förmälte genom döden afgången 
wara1), är Geheime Rådet Lenthe, som uti Haag är, deno- 
minerad af Hans Kongl. Maj1 att föra Direction öfwer den 
Ridderlige Academien här, hwilken tjenst man förmodar 
honom så mycket mera anständig och angenäm skall wara, 
som han mycket incommoderad skall wara af migraine och 
icke något stort arhete mera utstå kan, som Grefwe Reventlow 
mig det sjelf sade och derföre har man honom med en rolig 
tjenst welat förse, hafwandes han till lön om året 4000. Rdl., 
som Giöe ock für honom njutit. Berörde Academie tager 
nu mycket till, serdeles sedan fred blef, så att fyra bord 
besatte ära med bara Academister och göra wackra pro
gresser, så uti scientierne och språken som de lägga sig 
uppå, som uti exercitierne, hafwandes de till beridare den 
bäste man, som Konungen uti den konsten äger, och Öfwer 
Stallmästaren H ars tal fast ofwergår, hörandes ock alla 
Hästar, som der äro, Konungen sjelf till; Den nytta och 
fordel hafwa de deraf, att när de sedan komma till att resa 
uti främmande land, så weta de att lefwa' och behöfwa icke 
så länge för exercitierne skull uppehålla sig der och con- 
summera en hop med penningar. Här är en bok utkommen 
i desse dagar, som icke annat aktas kan än för ett pasquill, 
warandes den inbunden uti Fransyskt band och tre finger 
tjock. Det forstå blad uti samma bok, på en sida allenast, 
lyder sålunda: Les négociations de Monsieur Pless, Conseiller 
privé et Ambassadeur plénipotentiaire du Roy de Denne- 
marck, aus congress de Ryswik pour la paix Generale; allt 
det ôfriga i hela boken är rent papper och icke ett ord 
tryckt eller påskrifwit. Samma pasquill menas wara här 
gjort och tryckt.

Jfjøbenh. 11. Maj 1698. Det synes, att det mycket 
långsamt lärer gå med præliminair négociation uti Hamburg 
om mediateurerne öfwer hwart incidentz, som der förekomma 
kan, för Ehrenschilds irresolution skull, skola wara obligerade

Marcus Giøe døde den 28. April 1698.
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att skrifwa de Kejserlige och Chur Brandenburgske Mini- 
trame här till, att de sådant här foredraga och.Konungens 
resolution öfwer hemta skola, på hwilken händelse ock 
sakerne ingen annan plie lära taga än Ehrenschildt sjelf 
will, halst emedan Konungen alldeles dependerar så wida 
Hollstenska wäsendet angår, af hans inrådande och Geheime 
Rådet von Jessen, som Ehrenschildts måg är, och Direction 
här förer af affaireme, icke afgå lärer ifrån hans sentimenter, 
utan dem här söka till att appuyera det mästa han kan. 
Han lärer ock finna här nu så mycket mindre Opposition 
uti Konungens Råd, som Grefwe Gyllenlew och Herr Pless 
bortreste äre och Grefwe Rewentlow och Hr Jöns Juel sig 
mest uppehålla på landet, det jag ock håller fôr med flit 
ske, till att låta ankomma på Jessen och hans Swärfader 
allena answaret af det Hollstenska wäsendet, eftersom de 
sig mest deraf tagit hafwa, och svaderat Konungen till desse 
widrige consilier emot Hertigen.

Kjøbenh. 20. Maj 1698. Geheime Rådet Lenthe, som 
den Hollstenske tractaten bewistade, har succederat Geheime 
Rådet Ehrenschildt1) uti Amptmanstjensten uti Grefskapet 
Pinnenberg. Grefwe Fries är ifrån Julland hit ankommen, 
och lärer med det förste anträda sin resa åt Holland och 
aflösa der Lenthe. Academisterne uti den Ridderliga Acade- 
mien här hafwa supplicerat till Konungen och begärt Geheime 
Rådet Fredric Gabel till Director af Academien, uti fram- 
ledne Göes ställe, hwaruppå Grefwe Rewentlow, som Gabels 
syster uti första giftet haft, mycket under hand ock arbetat 
har, men så har dock Lenthe prævalerat formedelst Öfwer 
Kammar Junkarens och Geheime Rådet Pless appuy och 
befordran hos Konungen.

Kjøbenh. 27. Maj 1698. Det Danske Ost Indiske 
Compagnie har fått ett skepp hem i dessa dagar, som rikt 
ladat är med åtskillige slags waror, som Chargan, hwilken 
härhos följer, utwisar. Detta Compagnie är mycket lypkligt 
deruti, att det årligen så länge kriget warat, har så riktigt 
och oantastadt bekommit sine skepp hem, och åt året wäntas 
twänne, som förlidet år härifrän afginge, tillbringandes

*) Ehrenschild døde i Hamborg den 24. April 1698.
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sådane skepp på fram och återresan aldrig dfwer 18 eller 
19 månader hogst, men denne gången åre på bakresan 30 
man dode blefne, som dock extraordinairt år, och tillågges 
Capten skulden, som folket slåt spisning och underhåll skall 
hafwa gifwit.

Kjøbenh. 25. Juli 1698. .... Ifrån denne discours
kornmo wi att tala om det swåra tillfall, som Konungen hår 
fått hade uti sin wenstra hoft, och beråttade han mig det 
honom åfwen en slik accident tillstott hade uti Frankrike 
for några år sedan, och war han fast swarare deran, ån som 
Konungen hår, i ty att han stor werk och pino hade måst 
utstå, det Konungen dock icke wiste af eller kånde, och 
hade han blifwit curerad genom Drufwebad, hwartill han 
Konungen ock svaderat har, så att Hans Maj1 k enkom der- 
fore har såndt ett skepp till Frankrike att hemta hit drufwor. 
Imedlertid hade Hans Maj1 fdrskrifwit en som Rector scholæ 
år i Ripen uti Jutland, Scrop1) benåmnd, hwilken fuller icke 
gradum tagit har uti Medicinæ, men likwål uti berop år att 
hafwa giorat åtskillige lyckelige curer, och tilltrodde den- 
samma sig att kunna bringa Konungen till råtta igen, till 
hwilken ånda man ock en Barberare ifrån Holland hade 
komma låtit, som han forslag på gifwit har, och hafwa desse 
begynt redan forliden lordag curen med Hans Maje uppå 
Rosenborg, den Hans Maj* ock dagligen om morgonstunden 
sinnad år att continuera, kommandes till den åndan antingen 
om aftenen forr ifrån Jågersborg, och blifwer hår ofwer 
natten, eller så bittida om morgonen, att Hans Maj1 kan 
bruka curen, spisar så middag hår och reser sedan ut igen, 
och skall detta allenast wara till att præparera Hans Maj* 
intill drufworne komma, då råtta curen forst angå skall; 
och har Ambassadeuren lofwat att wilja gå dem tillhanda 
med råd, effter den methode och sått, som man med honom 
brukat har i Frankrike.

Kjøbenh. 14. Oktbr. 1698. Sedan dodsmålet sig hår 
tilldrog med Chron Printzens endesta son Prins Christian2),

*) Jørgen Seerup, Rektor i Ribe fra 1693 til 1700.
2) Prindsen var født den 28. Juni 1697, han døde den 2. Oktbr. 

1699.
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och Chron Prinssessan jemväl den olyckan haft att avortera, 
är Konungen råkad på den tanka att låta hemkalla Prins 
Carl, som uti främmande land ännu wistas, och förmenar 
man, att han först i wår lärer wara här och Wintren öfwer 
dröja uti Italien, warandes han nu förtijden uti Rom, dit 
han fôr korrt tid sedan kommen är ifrån Florens. Han 
har, som säges, mycket wäl lagt an sin tid, men skall wara 
liten af wext, ehuru att han den 25. uti denne månad fyller 
sine 18 år.

Kjøbenh. 21 Oktbr. 1698. Den Högste Gud tager jag 
till wittne, huru knappt och swårt, som mig faller att 
utkomma med det ringa underhåll, som Eders Majfc mig 
årligen nådigst förunnar, helst efter allting hwaraf man 
lefwa skall och betarfwar, på 6. år borrtåt har tagit till 
uti ett sådant excessivt pris, så att det dubbelt dyrare är, 
än för detta; Och kan Eders Maje jag underdånigst försäkra, 
att enär året om är, jag icke en skilling äger, som besparas 
och till subita rerum anwändas kan. Eders Kongl. MajtB 
högsta respect och tjenst lider mest derwid, och är ingen 
främmande minister här, som uti så slätt tillstånd sitter, 
som jag. Den Kejserlige, Grefwe Königsegge, som här warit 
har, och nu med aldraförsta hitförwäntas åter ifrån Wien, 
har 7000 Rd. årligen haft till underhåll, så länge han här 
warit, och likwäl då han härifrän afreste, lemnade han 
18,000 Rd. skuld efter sig, som nu först betalas skola, då 
han återkommer. Den Chur Brandenburgske Ministern 
Falaiseau njöt så länge han här war 5500 Rd. årligit tracta- 
mente, skilde sig ock härifrän med stor skuld, oansedt att 
han och alle de andre främmande ministrar, som här warit, 
på jag när, store formåner uti Tull och accis njutit hafwa, 
intill fôr 2 år sedan, då denne rättighet generaliter blef 
uphäfwen, hwilken dock en stor hjelp och understöd för 
dem warit, så länge det warade.

Kjøbenh. 21. Oktbr. 1698. I förrgär tilldrog sig en 
olycklig Händelse. Hans Maj1 Konungen tillika med Hans 
Kongl. Höghet Kronprinssen reste ut tillhopa formiddagen 
till Jægersburg till att divertera sig med force Jagt der
omkring, som ock straxt efter Hans Maj1 der ankommen war 
begyntes, och blef man warse en Hjort, den man forföljde
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nåstan intill middagen, då han sig forlorade, och Hans Majt 
fordenskuli resolwerade att spisa middag. Medan Hans 
Kongl. Maj1 till bords satt, får Hans Maj* kunskap, att 
Hjorten åter hade låtit sig se, hwaruppå Hans Maj* befalte 
att dess Jagtwagn skulle anspånnas, for så dermed ut, och 
emedlertid woro Jågarne i fahl efter Hjorten, foljde ock 
honom så tått efter, att de drefwo honom till den ort och 
stalle, der Hans Maj*, som ur wagnen stigen war, sig posterat 
hade, och når Hjorten Hans Maj* så når kom, tog Hans 
Maj* Hirschfangaren och stotte in i bogen, af hwilken stot 
Hjorten foll dfwer ånda, stråckandes benen uth, då han med 
bakbenet uti den dddsångest han war, toucherade så hårdt 
Konungens wenstra ben, att Hans Maj* foll omkuli på den 
wenstra hoften, der Hans Maj* incommoderad år, hwarofwer 
Hans Maj* mycket sensibel war, och ett anskrik gaf, då ock 
alla, som till Håst och fot wore, sig approcherade, icke 
wetandes annat, ån att Hans Maj* någon dodlig blessure 
bekommit hade, men Hans Maj* upmuntrade dem sjelf 
sågande8, att det wore icke så farligt, man skulle allenast 
bringa honom till wagnen, och då Hans Maj* uti wagnen 
kom, blef Hans Maj* warse att strumpan på wenstra benet 
med blod bestånkt war, hwaraf Hans Maj* stor alteration 
tog och nåstan beswimade, icke troendes annat, ån att 
benet, som mycket wårkte, af war, som dock med Hjortens 
blod allenast bestånkt war. Genast och uti samma ogon- 
blick blef en uti storetå hastighet hit till staden skickad att 
uthemta Konungens Lifmedicum och fyra de habilesta Bar
berare, Ofwer-KammarJunkaren, som for någon opasslighet 
sktill på 3 weckor icke hade warit ur sin Kammar, foljde 
ock med. Imedlertid for Konungen så sakta och fot for 
fot till Jågersburg, och når Doctoren och Barberarne der 
ankomne woro och benet afklådt och besigtigadt hade, 
funno de att det icke bråckt war, men på ett stålle blått, 
och att bioden sig emellan huden och kottet satt hade. 
De forbundo också Konungen, och sedan Hans Maj* der tre 
timmar hwilat hade, begaf Hans Maj* sig uti sin lille Jagt
wagn som minst stotte, hit till staden.

Kjøbenh. 15. Jan. 1699. Uppå en korrt tid hafwa 
twånne for Eders Kongl. Maj* och Sweriges rike hogst onske-
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liga dödsfall sig tilldragit, det ena ungefähr för fjorton 
dagar sedan, med Directeuren af den Öresundiska Tullen 
uti Elseneur Andreas Gynther, och det andra med Öfwer 
KammarJunkaren här Geheime Rådet von Knuten, hwilken 
natten emellan Thorsdagen och Fredagen sistlidne1) helt 
hastigt och oförmodeligt, sedan han intill Klockan tolf om 
natten hade warit hos Konungen och sig frisk och stind 
ifrån Hans Maj1 skildt, en timme derefter af en stickfluss 
förrän någon Doctare kunde komma honom till hjelp, har 
måst sätta lifwet till och gifwa upp andan. Desse twänna 
dödsfall äre så mycket considerablare för Eders Kongl. Maj1 
och Sweriges Rike, som all den oreda, wexation, præjudice, 
chican och förtret, som Eders Kongl. Maj10 Undersåtare uti 
Öresund kunna lidit hafwa, af dem bägge härröra; Och har 
det warit fast omöj eligit, så wäl för mig som för de Mini- 
strar, som för min tid här warit hafwa, att remediera och 
försätta sådant, ty den ene nemligen Directeuren agnosce- 
rade ingen Superiorem här, och för hweni han reda och 
räkenskap behöfde att göra för sine actioner och Embets- 
förrättningar, än som Konungen och Öfwer KammarJunkaren, 
och denne possiderade så Konungen, att han kunde leda 
werket hwart han wille, utan att någon af de andre höga 
ministrar torde opponera sig eller tala ett ord deremot. 
Orsaken till det store insteg och myndighet, som de hade 
fått uti Öresundiske wäsendet, kommer deraf, att Hans 
Maj1 har anslagit allt hwad som Öresundiske tullen inbringa 
kan, till sine Handpenningar, öfwer hwilken ingen hade att 
disponera, mera än Öfwer KammarJunkaren, och när någon 
Casus föreföll uti Sundet hwaröfwer man sig förorättad 
fann, så giorde Directeuren relation derom efter sitt eget 
godtycke till Öfwer KammarJunkaren, hwilken forebragte det 
Konungen, och medfick sådan resolution och ordres deruppå, 
som Directeuren sjelf upsatt och formerat hade; ty Öfwer 
KammarJunkaren war icke så verserad uti Tractaterne, att 
han kunde judicera, om det war wäl eller illa giordt, utan 
följde deruti blindt Directeurens sentiment, och nu har Gud 
det så underligen skickat, att som de uti lifstiden såte och

*) Knuth døde den 13. Januar 1699.
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förtrogne wänner hafwa warit, så hafwa de ock följt tätt 
uppå hwarannan, hwarigenom jag ock hoppas att allt battre 
och skickligare härefter skall tillgå uti Øresundiska wäsendet, 
än härtills skedt är, ty den som Gynther succederat har, 
Kenkel wid namn, är en mycket modest, raisonable och 
skickelig man. Det är eljest likt, att Öfwer-Kammar- 
Junkarens död torde gifwa tillfälle här till store förändringar 
serdeles för den Mecklenburgske nation, som igenom hans 
promotion hafwa satt sig uti de consider ablas te charger här 
wid Hofwet, och tror jag att Geheime Rådet Pless, som 
hans förtrognaste wän har warit, stor afsaknad lärer taga 
af detta dodsmål.

Dagen efter som han afled, blef han om aftonen wid 
den tid, som Konungen satte sig till bords, buren af slottet 
utan någre ceremonier, och bisatt uti Holms kyrkan uti 
Ammiral Generalen Sal. Hr Niels Juels graf, der han ock 
lärer blifwa ståendes, intill dess han med process borrtföres 
till sin gård Gisselfeldt, hwarest han sin graf hafwer. Den 
för detta här warande Stor Canzleren Greiffenfeldt är, sedan 
han ifrån Munkholmen, hwarest han så många år borrtåt 
fängslig setat, bragt blef till Tronhiem, den 1. Nowember 
nästförlidne år, på Konungens Befallning alldeles befriad 
worden ifrån wakt, så att honom fritt står utan något 
bewakande att gå in och ut, dock skall af opasslighet 
merendels hålla wid sängen.

Kjøbenh. 29. Januar 1699. Hans Majt. Konungen här 
har formerat ett conseil sedan Geheime Rådet Knuten igenom 
döden afgick, som öfwer Hofstaten och hwad deraf depen- 
derar soignera skall, beståendes detsamma af tre personer 
och Geheime-Råd, såsom Pless, Moth och Lenthe; Om Hof
marskalken von Osten ock dertill adhiberad blifwer, kan 
jag än icke weta, men uti Knutens tid, då ock ett sådant 
conseil hölls, förde han præsidium och wore då Hofmarskalken 
Rab och Pless, såsom den der penningame fournera skulle, 
honom adjungerade, men nu är Pless Chef du Conseil och 
har dragit Lenthe, som en hans intimaste wän är, och den 
han gerna will hafwa in uti affairerne, med sig derin, men 
den tredje Moth, till hwilken Konungen stort förtroende bär, 
och opinion om har att wara dess interesse serdeles till-
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gifwen, har Hans Maj1 förordnat till tredje man, som de 
andre twå dock gerna hade warit förutan, efter han af ett 
hårt sinne är, och swår att komma till ratta med. Öfwer 
Kammar Junkare Chargen har Konungen updragit åt Öfterste 
Lieutenanten under dess Garde till Hast, Krabbe, hwilkens 
Authoritet icke widare stracker sig an att han den aldste 
Kammar Junkare är, och altså skall hafwa inseende med de 
andre Kammar Junkare, att de deras tjenst som sig bör 
förrätta. Amtmanstjensten af Köpenhamns Amt, som Knuten 
uti sin lifstid hade, har Kammar Junkaren Juel, Sal. 
Ammiral Generalen Niels Juels son, som med en Knutens 
Systerdotter gift är, bekommit, och sägas 40 personer, så 
bror som systerbarn wara, som Knuten ärfwa skola, men 
egendomen kan man icke så noga än säga, dock hålles den 
till 1,200,000 Rd. sig stiga skall, hwaraf störste delen utom- 
lands är, och säger man, att hwad här i Riket finnes icke 
öfwer 500,000 Rd. sig sträcka skall, hwarunder ett Capital
gods Gislefält räknas, som man förmenar att Konungen 
sinnad wara skall att tillhandla sig af Arfwingarne för 
Chron Prinsen,, warandes dess like icke i heia Seeland af 
byggnad, kostelige meubler, situation, samt Fiskerier och 
Jakt. De Øresundiske medlen upbär fuller Pless först, men 
lefwereras sedan till en Jöns Cur benämnd, som uti Knutens 
tid dem efter befallning utbetalt har, hwilket nu ock här- 
efter, uppå Konüngens egen anordning och inwisning 
ske skall.

Kjøbenh. 6. Febr. 1699. Här äro twänne Kongl. Påbud 
och Förordningar, som underdånigst härhos fogas, på en 
dag1) uti tryck utkomne, hwilka af stor consideration äre, 
och Konungen mycket inbringa lära, den ena angår en extra
ordinarie contribution, som Konungen öfwer hela Riket på- 
budit har, och erläggas skall, nemligen En Rd. af hwar 
tunna hårdt korn, jemwäl ock af hwar tjenstekarl på landet, 
som någon lön njuter Twå och en half Rd. om året. Den 
andra angår den hos Proprietarier och andre som med 
Kyrkor eller Jure Patronatus i Danmark förlänte äro, reste- 
rande Studij skatts betalning. Hwad den förste forordningen

9 Den 24. Jan. 1699.
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anbelangar, nemligen contribution af Landtgodsen öfwer hela 
Riket, så är den fuller icke ny, utan tillförene warit här 
introducerad och in effectu upburen blefwen, intill ungefär 
för 7 år sedan, då Geheime Rådet Pless bief Kammar 
President, och han Konungen det råd gaf, efter alle Landt- 
gods derigenom woro råkade uti decadence, och Landtman 
uti största Misere, det sainrna contribution af godsen, så 
wäl som Koppskatten uphöra och afskaffas skulle, hwilket 
ock honom wid dess förste anträde till tjensten stör affection 
och beröm förskaffade, så att han af alla derför älskad och 
prisad bief, hafwandes alle, som Landtgods ägde setat allt- 
sedan frie för någon utlaga åt Konungen; Men såsom de 
mäkta sig derigenom repat och förkofrat hafwa, altså har 
han åter rådt Konungen att belägga dem med denne skatt, 
till at kunna betala dermed en del af den store skuld, som 
Konungen uti sticker; Och gör man Facit, att denne contri
bution, jemte pålagan af tjenstekarlarne sig åtminstone 
bedraga skall till 500000 Rd. årligen, hwilka ock på terminer 
hälften den 11. Mars och den andra hälften den 11. Maji 
nästkommande erläggas skola. Utaf desse penningar är 
man sinnad först att betala Officerarne af Milicen, som ett 
års gage ännu till att fordra hafwa, förutan ett års löning, 
som de för korrt sedan åtnjote. Sedan will ock Konungen 
betala af samma medel en hop Civile Betjente samt borger
skapet här i staden som Konungen en considerabel summa 
penningar försträckt hafwa, emot interesse, hwilka ock påstå 
nu att få deras capitaler igen, det man ock för conservation 
af crediten skull, dem icke afslå och förwägra will. Den 
andra Forordningen, som angår betalningen af restantierne 
för Studijskatten af Kyrkorne, lärer ock utan allt twifwel 
inbringa något ansenligt, ty de som med Jure Patronatus 
och slike formåner af Konungen försedde hafwa warit, mycket 
tillbaka stå och försumlige hafwa warit till att aflägga det 
som dem bordt, hwilket dem nu så mycket mera till last 
kommer.

Kjøbenh. 26. Februar 1699. Grefwe Schack1), som 
förlofwad är med Grefwe Reventlows dotter, säges uti för-

*) Grev Hans Schack ægtede den 16. Marts 1699 Anna Margrethe 
Reventlow.
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slag wara att succédera aflidne Grefwe Frijs uti Holland1); 
Han är helt ung och kom först for 4 år sedan or Academien 
här, har aldrig warit brukad uti affairer. Man talar också 
om en Konungens Kammar Junkare Wibe, som dertill 
skulle wara destinerad, hwilken något mera satt är än den 
andre, har ock warit med Pless uti Haag, men jag tror att 
den förre lärer prævalera, för giftermålet skull, eljest har 
han inga qualiteter, som till en sådan tjenst höra.

Kjøbenh. 23. Marts 1699. Det har eljest en underlig 
sak sig tilldragit här förliden fredag, som blifwer i morgon 
åtta dagar sedan, med en Hennes Majts Drottningens Kammar 
Jungfru Dallwijk benämnd. — Samma Dame fastar alla 
fredagar, och som hon mot afton samma dag lust fick att 
äta en risgröt, sände hon poyken neder i staden att köpa 
ris hos en Kryddkrämare, den hon sedan lät koka uti ett 
litet kök, som Drottningen för sig sjelf hafwer på Slottet, 
men straxt efter som hon ätit hade blef hon så hårdt be
tagen, att man döma kunde att hon måste hafwa fått for
gift, och har hon warit uti största fara om lifwet, warandes 
ännu helt owiss om hon derifrån kommer. Poyken, som 
riset köpte, blef genast insatt uti stockhuset och Krydd- 
krämarens bod förseglad, och som man någon misstanka 
hade att någon wid Hofwet måste deruti wisst hafwa tremperat, 
ty blefwe förliden Tisdag Geheime Råden Pless, Knut Tott 
och Lenthe af Konungen förordnade att hålla en ransakning 
deröfwer på Slottet, då ingen af de Hofbetjente, ehwem det 
ock war, tillåtit blef att gå af Slottet, utan wakt blef satt 
wid bron, att hindra det. Äntlig kom det ut, att man miss- 
tänkt höll en Drottningens Kammar Jungfru Rosenkrantz2) 
wid namn, som den äldsta är af alla Drottningens Kammar 
Jungfrur. Denna tillstod och bekände, att hon forgift på 
Apteket hade låtit hemta och lagt det uti risgroten medan 
den kokad blef och på elden stod, hafwandes hon afwist

*) Grev Niels Friis døde i Haag den 19. Februar 1699 (Mercure 
historique et politique, Mois de Février 1699, S. 240) og ikke den 
19. April, saaledes som det findes angivet paa Stamtavlen hos 
Hofman og i nyere Skrifter (f. Ex. Krohg, de danske Maj orater, 
S. 117.)

2) Cathrine Justine Rosenkrands.
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den andras Piga emedlertid att forråtta något annat årende, 
och fans hennes egen zedel också på Apteket, hwarest hon 
hade låtit kopa forgiftet. Och som hennes egen bekånnelse 
der war, ty blef hon emot afton samma dag nedford uti en 
wagn af Slottet, uti Slotts Præsidentens hus, hwarest hon 
uti ett kammar sitter och bewarad år med fyra skildtwakter. 
Man fruktar mycket for att den som forgiftet fått icke skall 
kunna blifwa wid lifwet, alldenstund hon mycket hårdt deran 
år, och forgiftet uti alla leder sig inritat har, men hon må 
komma derifrån eller ej, så lårer den andra, for exempels 
skull, till lifwet afstraffad blifwa, hwaruppå Drottningen 
hårdt drifwer. Orsaken till det oråd som hon sig foretagit, 
skall wara hat och jalousie, som hon den andra burit for 
det, at hon sig båttre har wetat att insinuera hos Drott
ningen, hwilket denna, som åldre Kammar Jungfru war, for- 
trutit har och altså welat rodja henne ur wågen; Hafwandes 
hon bekånt, att hon med den dessein ett helt år har gått 
hafwande, men icke den till effect kunnat bringa forr ån nu.

Kjøbenhavn 26. Marts 1699. Han (Polske Senatoren 
Ga le i ski1) år en mycket artig, commod och beqvåm man 
att umgås med, derfore och alle stor estime for honom hår 
burit, och på det aldrabåsta sått, som de någontid kunnat, 
tracterat hafwa, och han dem på en gång igen. Allestådes 
hwarest han har warit till gåst, har han bragt twå af sine 
fornåmste med sig, och omsat om, efter han 8 unga per
soner af adel med sig forer, hwilka alla af distinction åre, 
och den nåden njutit hafwa, att gora deras underdånigste 
reverence for Konungen, spisa ock wid Senatorns eget 
bord hemma, når de derwid rymmas kunna, och andre 
fråmmande icke komma dertill. Han har ock inclination 
for spel både i kort och bråde, så att hwar han kommer i 
sålskap kan man icke wara embarrasserad med honom. 
Flottan och Rustkammaren har man ock låtit honom hår 
se, hwilket ock lårer skedt wara i går med Fåstningen 
Kroneburg. Hans Maj1 Konungen har forordnat Geheime 
Råden Knut Tott, Brandt och Otto Krabbe jemte Estats 
Rådet Scholeratt domma uti Kammar JungfrunRosenkrantz sak.

’) Gallezski.
Danske Samlinger, 2den Kække. VI. 5
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Kjøbenh. 3. April 1699. Efter Eders Kongl. Maj18 nå
digste befallning af den 20. sistlidne har jag gifwit Geheime 
Rådet Grefwe Rewentlo tillkänna, huruledes Eders Kongl. 
Maj1 sig förklarat har angående sublevation och under- 
stödet för de reformerade fransyske flyktingar, som sig uti 
Schweitz nederlåtit, men der för deras myckenhet skull ej 
wäl subsistera kunna, och har wälbemälde Grefwe derom 
berättelse gjort till Konungen, och mig sedan till swar gif
wit, att Hans Kongl. Maj1 wore af samma sentiment som 
Eders Kongl. Maj1, ärnandes de penningar, som genom en 
allmän collect så wäl här i Riket som i Norrige kunna 
blifwa samlade att låta distribuera och utdela åt dem, som 
af samma Religion äre, och sig uti Staden Fredericia och 
Altona nedsätta wilja och blifwa der boendes; Warandes 
allenast uti desse twå stader, som den Reformerade Religions 
offenteliga öfning wore tollererad och efterlåten.

Kjøbenh. 23. April 1699. Man har giort uppå Konun- 
gens statue till Hast, som här på Gyllenlevs plats står, hos- 
liggande tryckte tyske werser, och äre allenast 8. exemplar 
deraf tryckte wordne, twå på Atlas för Konungen, och 6. 
derutom, hwaraf detta exemplar ett är; Hwem Auctor der- 
till är kan jag icke veta, men Ståthållaren Grefwe Gyllen
levs Secreterare har dragit omsorg om tryckeriet, och warit 
der tillstädes så länge det tryckt blef, hwaraf jag sluter att 
bemälde Grefwe, Konungen till ära, werserne af någon 
har låtit göra, och regalerat Konungen dermed på dess 
Födelsedagx).

De omförmälde Tyske werserne:
Auf Ihr. Königl. Maj est.

Bildniss.
Möcht seine Tugend Ihn vom Tode stehts befreyen, 
War für Trajan ein Wunsch in Rom, der allgemein, 
Mich dünckt ich höre heut das treue Norden schreyen: 
Ach könte Christian bey Uns unsterblich seyn.

Auf die Vestale:
War der Vestalen Pflicht für allem Sorg zu tragen, 
Das Ihrer Göttin Dienst und Feur blieb wohl bestellt,

’) Den 15. April.
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So lass, Mein König, dir den Altar heut behagen,
Auf welchem reine Treu die Flammen unterhält.

Kjøbenh. 16. April 1699. Hans Höghet Prince Carl har, 
sedan dess ankomst här1) warit något opasslig, så att han 
icke förrän i forrgår har låtit sig se en public. Han är 
liten af wext och mindre än Chronprinsen, som dock af 
liten taille är, ansigtet är ock magert, som man till en del 
will attribuera hans opasslighet, men han war liten och 
mager förrän han reste ut, och tror jag neppelig att han 
blifwer fylligare, efter han den 25. Augusti nästkommande 
fyller sine nitton år.

Kjøbenh. 1. Maj 1699. Eders Kongl. Maj1 öfwersänder 
jag underdånigst twänne Kongl. Forordningar2), som uti 
tryck nyss här utkomne äre, af hwilka den ena innehåller 
af hwad slags kläde som till sorgedrägt bäras skall öfwer 
hela Danmarks och Norriges Riken. Den andra hwem som 
tillåtit är att bära chamererade och broderade kläder, öfwer 
hwilka förordningar, serdeles den sista ândà, Konungen resol
verat har, att hålla sträng hand, så att de uti ingen måtto 
öfwerträdas måtte, hwilket dock här înycket gement är, så 
att man icke någon Konungens forordning nästan finna skall, 
som fjorton dagar bestånd haft, eller uti sin vigeur och 
obserwantz blifwit, hwarigenom Konungens högste respect 
och hand mycket lider, och exponeras. — Förliden Thors
dags, som war den 27. nästafwikne, blef Hennes Maj4 Drott- 
ningens födelsedag med stor sollennitet celebrerad här, då 
ock Jungfru Rosencrantz, uppå Hennes Majfc Drottningens 
och åtskillige andre förnäme personers anwände intercessioner 
och förbön, till lifwet pardonnerad och straffet mitigerat och 
ombytt uti ett ewigt fängelse3). Hennes Kongl. Höghet 
Chron Prinsessan är nu åter hafwande, hwaröfwer en stor 
glädje så wid Hofwet, som öfwer hela staden förspörjes, 
alldenstund man befruktat hade, att Hennes KongL Höghet

9 Prinds Carl kom den 7. April 1699 hjem fra en længere Uden
landsrejse.

2) Den første af 7. April, den anden af 22. April 1699.
s) Paa Bornholm.

5*
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inga flere barn skulle få, endeh fôr alder skull, dels ock 
fôr det att det olyckeligt gick fôr henne förra gången.

Kjøbenh. 29. Juni 1699. Att Hans Map så ofta af och 
an reser, kommer deraf, att när Hans Map blifwer något 
melancholisk eller chagrin öfwer sitt beklageliga tillstånd, 
så swaderar man Hans Map till att göra sådane små curser, 
antingen till Köpenhamn, Chroneburg eller Jægersborg, till 
att dissipera melancholiet, hwilken method Öfwer Kammar 
Junkaren salig von Knuten, som Hans Map8 humeur och 
complexion bäst künde, uti sin lifstid med Hans Map bru- 
kat har, och den man nu observerar och efterföljer, halst 
efter Hans Map uti sin wälmakt mycket agissant har warit, 
och aldrig gerna har kunnat wara stilla. Man fruktar ock 
fôr, att förr än man ser sig om, det Hans Map torde 
slockna ut som ett ljus, ty krafterne taga mycket af, och 
söker man nu icke så mycket att curera Hans Map för den 
accidentz och tillfall, som uti hoften sitter, som mera fôr 
en hosta, som invetererat är, och en förderfwad mage, haf- 
wandes Hans Map för detta wäl äta och dricka kunnat, 
men nu icke så mera, så att swagheten tager aldeles öfwer- 
hand.

Kjøbenh. 6. Juli 1699. Man undrar mycket, att Felt- 
marskalken, som redan en åldrig Herre är och mycket in- 
commoderad af podagra, icke resignerar sjelf sitt gouerne- 
ment och satter sig på sina gods, efter han af milicen icke 
mycket älskad är och eljest för den rikaste hållen her i 
landet uti bara medel. Så länge den aflidne Comte du Roye 
här General Fältmarskalk war, kom han aldrig hit, utan 
uppehöll sig uti Norrige uppå Ståthållaren Grefwe Gyllen- 
lews Grefweskap, Laurwyk, hwilket han sig tillförpantat hade, 
men så snart bemälde General Fältmarskalk afträdde och 
quitterade sin tjenst här, instälde han sig, fick ochså A° 1693 
Commando af armeen uti expedition för Ratzburg uti Saxen 
Lauenburg, då ock Generalspersonerne, men serdeles General 
Lieutenanten Schack samma gång så illa woro nöjde med 
honom, att denne siste förswor, att han aldrig mera skulle 
låta sig commandera af Fältmarskalken Wedel, och hafwa 
de ej eller wäl forstått sig med hwarandra sedan. Skulle 
ock något krig påkomma, så lärer man aldrig fortro honom
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commando af Arméen, utan fursten af Wurtemberg, som 
expresse sig förbundit har till Danmark i sådant fall, oak- 
tadt att han uti Holländsk tjenst nu också engagerad är, 
och lön på bägge stallen njuter.

Kjøbenh. 13. Juli 1699. Hans Maj1 dagelig mer och 
mera aftager och till sine krafter förswagas. Hans Maj1 har 
fattat på en korrt tid ett serdeles nådigt förtroende till Ge
heim e-Rådet Pless framför alla de andre ministrarne och 
till den ända låtit inrymma honom de logementer på Fred- 
richsborg som aflidne Geheime Rådet von Knuten hade uti 
sin lifstid, på det han desto närmare måtte wara wid hand 
hos Hans Maj1 och kunne öfverleggia med Hs. Maj1 om 
testamentets uprättande och dess yttersta wilja.

Den unge Grefwe Schack, som för några månader sedan 
sig gifte med Geheime Rådet Grefwe Reventlous dotter, är 
nu förordnad att gå för Envoye-Extraordinarie till Holland 
uti aflidne Grefwe Frieses stalle och undra många uppå, att 
man honom en sådan post har welat updraga och anförtro, 
efter han aldrig har warit brukad uti affairer tillförene, men 
Geheime Rådet Jessen, som för korrt sedan har förlofwat 
sin dotter1) med Grefwe Rewentlous brorson, har sådant 
giort och bragt till wäga, oaktadt att han wisste hwad 
beveuer, som den förre Grefwe Frise gjort och huru illa 
han sig af sin tjenst der acquitterat hade, men man litar 
uppå Secreteraren, som honom betjena skall, och der på 
orten redan wistas och correspondensen underhållit och fördt 
hafwer sedan Grefwe Frise afgick.

Kjøbenh. 20. Juli 1699. Den unge Grefwe Gyllenlew, 
som Fältmarskalk är, har köpt aflidne Geheime Rådet von 
Knutens considerable Landtgods, Gisselfält wid namn, som 
7. mil härifrän beläget är, och har gifwit 85000 Rd. der- 
före, hwarunder ock alle meubler begrepne äre, som ock 
mycket kostbare äre, och till den myckenhet, att 53 loge
menter med allt det som tillhörer, bedragne äre, det ena 
skönare än det andra, och skattar pian hela godset, som 
det nu inrättadt är, 140000 Rd. wärdt wara, ehuru att Grefwe 
Gyllenlew det för ringare bekommit har, hwilket ock twif-

0 Anna Margrethe Jessen g. m. Ditlev Reventlow til Schmol.
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welsutan för serdeles considerationer är skedt. Man undrar 
eljest mycket uppå, att von Knutens arfwingar icke har skänkt 
samma gods åt Konungen eller någon af Kongl. Barnen, 
efter de andå så store medel ärfwa, hwilka von Knuten 
allenast igenom Konungens Nåde samlat och forwärfwat har, 
och kan man icke erfara huru stor hela massa hæreditatis 
är, alldenstund sådant af arfwingarne mycket secret hålles, 
och ingen främmande wid delningen, som ännu påstår, warit 
har, än som Geheime Rådet Pless, som den aflidnes för- 
trognaste wän war, hwilken ock efter hans död arfwingarne 
stor tjenst giort har hos Konungen, så att Hans Map icke 
det ringaste will sig befatta med hans egendom, utan låter 
arfwingarne dermed skalta och walta, rätt som de sjelfwa 
wilja. Men så är det icke ringa crevecoeur for Hennes 
Maj1 Drottningen och Kongl. Barnen, att anse det en Hans 
Majt8 naturliga son skall besitta ett sådant capital gods, 
som en af Kongl. Prinsarne wäl hade kunnat -wara hulpen 
och accommoderad med. Skulle något dödsfall, som dock 
icke fjerran wara kan, tillstöta Hans Maj1, så är otwifwel- 
aktigt, att icke store förändringar här förelöpa lära, och 
en och annan, men serdeles den Mothiske Familien komma 
till at lida, helst efter Hennes Maj1 Drottningen och Chron- 
Prinsen mycket förbittrade äre emot densamma, men dissi
mulera nu hwad de kunna.

Kjøbenh. 17. August 1699. Jag beklagar allenast, att 
den Churbrandenburgske Ministern Viereck, som för en 
månads tid eller något mera sedan, tillstånd fick att göra en 
resa öfwer till Mechelnburg till sine gods, ännu icke åter- 
kommen är, utan har han med Churfurstens consens substi
tuerat en sin tillkommande måg Witzdom benämnd, som 
emedlertid uti hans frånwaro correspondencen föra skall, 
ock som denne en ung karl är, som aldrig har warit brukad 
uti affärer förr, och på allt sätt söker att insinuera sig och 
göra sig behagelig här wid Hofwet, efter han förlofwad är 
med Chron Prinssessans förnämsta Kammar Jungfru, tänker 
och utan allt twifwel att göra sin fortune här, ty kan man 
sig icke wäl förtro till honom. Men hoppas jag, att efter 
så considerable conjuncturer nu infallne äre, det Churfursten 
lärer skynda på den andre, att hals öfwer hufwud bege sig
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hit igen ifrån Mecklenburg. Den Hollänske Ministern finner 
jag wäl nog intentionerad, och det så mycket mera, som 
Holland nu för tiden icke uti något synnerligt godt förständ 
står med Danmark, för den orsak skull, att Danmark har 
understått sig att confisquera och borttaga wid Issland ett 
Holländskt skepp, som på den kusten har drifwit sitt fiskeri, 
hwilket Danmark prætenderar för sig allena att behålla och 
att ingen under Färöö eller Issland på 4 miil når landet 
sig fördrista skall, förutan de Danske, att öfwa der något 
Fiskeri. Men som Holland ingalunda det tillstå will, ty har 
Residenten uppå undfångne ordres af General Staterne gif- 
wit trenne memorialer in, det ena skarpare ån det andra, 
påståendes icke allenast Skeppets restitution, utan ock att 
Holland härefter som förr af urminnes tider skedt år, må 
hafwa sitt frie fiskeri under bemålde Insuler, wiljandes sig 
ingen novitet af Danmark påtrånga låta, fast skulle det 
skrida till andra consilier. Med Wahlfiskfångsten under Grön
land år lika så, och will Danmark alldeles utestånga Holland 
ifrån den farten, som Holland dock ingaledes sig begifwa 
will, och ser fördenskull gerna, att Danmark blifwer något 
mortificeradt, på det att det kan blifwa traittablare. Den 
Engelske Secreteraren, som hår år, söker wäl att göra sig 
angenåm wid detta Hof, eftersom han går om med de tan- 
kar, att kunna få caracteren af Resident hår likasom Ro
binson i Swerige, men så kan jag derhos icke annat såga, 
ån att han förtroligt nog med mig umgås ....

Det såges, att Geheime Rådet Pless skall för några 
dagar sedan hafwa anbragt hos Konungen, om icke nyttigt 
och rådeligt wore, att Hans Kongl. Höghet Kron Prinsen 
blefwe admitterad uti Rådet, hwartill Hans Maj* ock genast 
skall hafwa samtyckt, och når Geheime Rådet Moth det er- 
farit, har han i lika måtto det proponerat för den åldste 
brodren af Gyllenleuerne, då Hans Map det och straxt 
accorderat och bewiljat har; men når Chron Prinsen det 
fornam, låt han förmärka sig att han ingen lust hade ej 
eller begårde att komma i Rådet, hafwandes det honom 
förtrutit, att han i paralel skulle såttas med Konungens 
naturlige son.
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Kjøbenh. 20. August 1699. Fôrliden Fredags tog Hans 
Kongl. Hôghet Chron Prinsen sitt forstå intråde uti Rådet, 
hafwandes Geheime Rådet Moth, som stråfwade for Konun- 
gens naturlige sonet Gyllenleuerne, att de ock måtte blifwa 
admitterade i Rådet, aldeles nu desisterat dermed, efter 
han formårkte, att det Chron Prinsen så hôgt imot war, 
och att Hans Kongl. Hôghet for den orsak skuli sjelf diffi- 
culterade att komma i Rådet. Hogstbemålde Prins har nu 
på twå eller tre postdagar for Konungens stora swaghet och 
ofôrmôgenhet skuli, uppå Hans MajtB egen åstundan och 
begåran, skrifwit Konungens namn under alla de depescher, 
som afgångne åre; warandes Hans Maj18 tillstånd nu så 
swagt, att Hans Maj1 ingen ting annat fortåra kan ån 
bouilloner, ågg och perlegryns soppa, och om Hans Maj1 
åter någon kottmat, kan Hans Maj1 den icke behålla, utan 
måste gifwa den straxt ôfwer igen, kan ej eller mer tugga, 
alldenstund alle tånder åro fallne Hans Maj1 ur munnen, 
genom de Mercurial medicamenter, som den siste och ofor
farne Wolffenbuttelske Medicus Olearius Hans Maj1 in- 
gifwit hade.

Kjøbenh. 24. August 1699. Hans Kongl. Hôghet sånde 
samma afton till General Lieutenanten och Commendanten 
hår i staden Schack, och låt såga honom, att hans wilja 
wore, att når Nurenbergern Hagedorn wid namn, med sin 
hustru, som då samma afton wåntades ifrån Malmo, under 
fôrwaring af en Lieutenant och 4. Grenadierer kommo an 
wid Tullboden, det han de ordres stålla skulle, att bemålde 
Lieutenant och Grenadiers skulle sig straxt séparera aldeles 
ifrån dem, och låta dem frie och obehindrade begifwa sig 
till deras eget hus och hemwist i staden, hwilket också 

.skedde, så att når bemålte Hagedorn anlånde till bron wid 
Tullboden, steg Kammar Rådet Sobecker, som Tullnår år, 
och tog henne wid hånd och fôrde henne igenom Tullboden 
in uti ett wårdshus, som wågg i wågg grånsar med Tull
boden; hwarest hon med sin man blef intilldess de hade 
skickat hem efter deras wagn, och så snart den kom, satte 
de sig deruti och foro hem, men Lieutenanten och Grena- 
diererne gingo genast deras wåg. — Hans Kongl. Hôghet 
sånde också till byfogden, och befalte honom, att han genast



73

dpna skulle den forsegling som han hade giort uti deras 
hus; orsaken till detta forfarande war, att Hans Kongl. Hog- 
het så wål som Hennes Maj* Drottningen hade mycket ut
lagt sig for denne Nurnhurgaren och hans hustru, att de 
Konungens pass måtte njuta att komma hit ofwer utan 
någon skymf eller wanheder, efter deras brott och forseende 
icke så stort war, att det kunde råknas for någon crime, 
utan mera som en håmnd och vindict, som Geheime Rådet 
Moth wille exercera på dem, for det Nurnhurgaren hade 
stuckit af hans sal. Frus broder, med hwilken hon forst for- 
ldfwad war. Men all den moda och flit, som Hennes Maj* 
och Chron Prinsen for dem an vånde, kunde intet hjelpa, ty 
berorde Moth possiderade så Konungen och hade så intagit 
Hans Majts hjerta, att ingen torde opponera sig emot honom, 
ja Nurnbergaren sjelf hade igenom sine wånner hår till- 
bjudit att såtta 10000 Rd. caution, allenast att han och 
hans hustru kunde undgå att icke blifwa under arrest och 
med skymf hit ofwer bragter, men detta war allt fåfångt. 
Geheime Råden Grefwe Rewentlow och Pless, som serdeles 
Nurnbergarens Patroner woro, torde icke dpna deras mun 
en gång for honom, af fruktan att committera sig med honom, 
och att han dem någon otjenst hos Konungen gora skulle, 
så måktig war han, och så ringa sky drog han att gora sig 
alla stora till owånner, ehuru att han ingen tima såkerwar, 
att Konungen icke torde lågga dgonen till, derfore han ock 
nu af ingen forutan några få af hans creatur beklagad blif- 
wer, warandes och otwifwelaktigt, att icke honom och hela 
den familien en stor revolution och foråndring lårer forestå, 
alldenstund både Konungen, som nu på sin Hogstsal. Herr 
faders Thron sitter, och Hennes Maj1 Enke Drottningen hela 
det Mothiske huset utaf hjertat hata.

Breve fra Cari XI til Leyonclo.

1.
Stockholm den 10. Januarii 1691.

War ynnest etc. etc. Emedan wi af Edert underdaniga 
siste af den 2. Jan. hafwe fomummit huru Konungen af
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Danmark sig sjelf mycket förnöjd emot Eder utlåtit hafwer, 
och Rewentlo sammaledes wist sig glad öfwer wår forklaring 
till sammansättningen, sä hafwe I widare emot Rewentlo att 
betyga, att wi om denne enigheten göre oss så mycket mera 
försäkrade, som den utan all twifwel lärer förorsaka en god 
werkan, och att wi fördenskull förwänte, att Stockfliet må 
med forderligaste bekomma ordres att gå fort med saken; 
Att wi ock fuller förmärke, att en eller annan icke gärna 
lärer se sådan forening emellan Nordiske Kronorna, och der
for warda sig beflitandes den att hindra med allehanda kon- 
ster och isynnerhet att strö missforstånd och att gifwa då 
den ene då den andre, då skuld, då hopp om nöye, men 
att wi å bägge sidor böre deraf så mycket mera bekräftas 
att fullfölja wärt upsåt, hälst saken så är beskaffad, att 
han hafwer både pacter och rättwisa till gründ, och hafwe 
I också att föreställa, att om änskönt något fördelaktigt 
tillbud skulle nu göras åt andre, så lärer det dock ej hålla 
stånd, med mindre wi å begge sidor få nöje för det fram- 
farna och säkerhet för det tillkommande, ty deras forslag 
lärer allena wara att tränna denne sammansättningen. De 
härwarande Engelska och Holländske ministrarne hafwa, 
som wi förmärke, allareda fått någon spaning om den 
emellan wäre Deputerade och den Danske Envoyen hållne 
conferenser och kunna utan twifwel tänka att den lärer på 
sådant gå ut, men såsom saken är sådan, som förbemält är, 
äre wi ej ömme derom, utan måge wäre ministrar å bägge 
sidor wäl tillstå, att wi så wäl som Konungen i Danmark 
och Konungen i Danmark så wäl som wi, hafwe hwarannan 
det föreslagit och funnit för godt oss att sammansätta. 
Denne wår mening måge I communicera med Grefwe Re
wentlo, och derhos säga att wi äre redebogne att conformera 
oss med Hans Konungs godtfinnande.

2.
Stockholm den 29. April 1691.

Wår ynnest etc. Wi hafwe af Edert underdåniga bref, 
daterat den 20 hujus förnummit, huruledes den till Danska 
Hofwet ankomne Hollstenske Canzleren Reickenbach blir 
anmodader, att först ingå på sin Herres wägnar ett defen-
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sivt forbund med Danmark, forrån man will ofwer någre 
andre hans årenden sig inlåta. Och emedan wi anse detta 
Danmarks forehafwande for sådant, som icke allenast nu wid 
tiden kunde landa Danmark allena till fordel och gagn, 
men Hertigen deremot till stort beswår och olågenhet, utan 
ock som i långden kunde hafwa allehanda skadliga conse- 
quentier, eftersom sådant af forre tiders exempel nog be- 
kant år; Ty mågen i gifwa bemålde Canzler att forstå, dock 
med behorig warsamhet, att wi hålle denne saken mycket 
eftertånklig, och fordenskull rådeligit wara, att han denne 
Danmarks anmodan soker att declinera. Det år i sig sjelft 
mycket obilligt och swårt, att någon skall blifwa trugad till 
en alliance och ty kunde Hertigen wål hafwa fog ett sådant 
tillbud att wågra, men efter det kunde likwist fororsaka 
något misstroende och missnoje hos Danmark, det man gerna 
undviker; Så åre wi ock i den meningen med bemålde 
Canzler enige, att det wore båst, att likwist nu ej alldeles 
afslå det, utan heldre soka upskåf, hwilket på Hertigens sida 
tycks nogsamt kunna justificeras, då hans tillstånd remon- 
streras wara sådant, att honom nu alldeles omojeligit falla 
skulle, att wårfwa manskap och dem underhålla, for medlens 
knapphets skull hos Hertigen, Landets och undersåtarenas 
fattigdom och den swårhet och dyrhet, som nu år på man
skap , hwilket alt framdeles kunde båttre och lindrigare 
åstadkommas, hwartill bemålde Canzler formodeligen ån flere 
skål kunde andraga, af sådan beskaffenhet, som i sig sjelfwe 
kunde profwas giltige, och hvarmed upskof kunde winnas. 
Det torde ock åndteligen wara drågligare for Hertigen att 
draga ut tiden dermed, fast Danmark derofwer wore något 
missnojd, ån att ingå och sluta något præjudicierligt werk, 
som sedan intet stode till att åndra, hwilket allt I mågen 
forbemålte Canzler på båsta såttet forestålla.

3.
Stockholm den 6. Maji 1691.

Wår ynnest etc. Wi låte Eder hårmed i nåder weta, 
att den Danske Envoyen hafwer hår anbragt, att såsom hans 
Konung hade funnit godt, att ingå med Konungen i Frank- 
riket en tractat till att hålla sig uti neutralitet, dock icke
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pä längre tid sig förbundit, an till innewarande års utgång, 
wiljandes då hafwa frie händer, hwilket wore merendels skedt 
för den orsaken, att man i Danmark måtte kunna undwika 
de Allierades trägna ansökan, att få det i sitt partie; Altså 
wore han befalter att gifwa oss en wänlig communication 
deraf, intet twiflandes med mindre wi det ock med bägge 
Nordiske Kronornas interesse wid sakernas nu warande till- 
stånd warda enigt finnande. Och emedan man således kunde 
ock wara i det tillstånd, att befrämja freden uti Christen- 
heten och bägge Chronornas fordel också bestode deruti, att 
den måtte blifwa sådan, att balancen emellan Partierne be- 
hörigen kunde tagas i akt, så hemstälde han till wårt be- 
tänkande, om det icke skulle wara nödigt, att wi något 
derom med hvarandre concerterade till att fora enahanda 
consilier och messurer och desslikes att indraga fiera uti 
samma parti, som också hade det upsåtet att befordra fre
den. Han lät ock weta, att hans Konung hade resolverat 
att låta utreda 15. eller 16. Fregatter, efter det tycktes wid 
dessa conjuncturer wara rådsamt att stå i en god författ- 
ning och serdeles till handelens förswar, hemställandes till 
oss, om wi icke skulle finna anständigt att göra detsamma.

Uppå detta hans anbringande hafwa wi for godt funnit 
att låta swara honom först, att wi uptage med tacksägelse 
den wänlige communication, som hans Konung hafwer be
hagat gifwa oss om förrbemälde sitt neutralitets slut med 
Frankriket, och att wi ej eller annat kunna finna, än att 
neutraliteten är wid närwarande tider de Nordiske Kronorne 
bast anständig, att wår mening också wore, att oss derwid 
hålla; Ty omskönt wi hade pacter med en och annan af de 
allierade, som for detta kriget wore slutne, så wore desamma 
ej likwist af annor beskaffenhet, ån att wi derwid kunde bi- 
behålla en behörig neutralitet. Och efter wi ej hade sedan 
kriget begyntes något nytt forbund med någondera parten 
ingått, och stode i twifwelsmål, huruwida det kunde nu wara 
anständigt att göra; Så wore oss kärt om hans Konung be- 
hagade uptäcka oss om dess upsåt wore att också sluta 
neutralitet med någon af det andra partiet. Till fredens be- 
fordrande i Christenheten wore wi benägne, så ock att derom 
fatta råd med Konungen i Danmark, allenast man kunde fore-
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komma, att det icke måtte af den ene eller andre delen up- 
tagas för en sammansättning till twång och conditioners 
föreskrifwande, för hwilken orsak skull wi ock härtills hafwe 
gått med wäre officiers tillbud den simplaste och genaste 
wägen utan omswarf eller understöd af sammansättningar 
och concerter med andre. Och hade wi desslikes beordrat 
wåre ministrar att ännu ytterligare derpå yrka; Det stode 
altså till att först wäl öfwerlägga på hwad satt bägge par- 
terne sig bäst skulle kunna winnas till att erkänna bägge 
Nordiske Kronornas wälmenande. Att till denne sakens be- 
fordran draga till sig flere wälsinnade, tyckes wäl ej oråde- 
ligit wara, men så wore ock att öfwerlägga, om bägge par- 
terne skulle tycka det wäl wara, att man det giorde, och 
om det tilläfwentyrs icke torde i förstone förorsaka någon 
swårighet. Kunde wi först och främst erfara, hwilke de woro, 
som kunde blifwa med Nordiske Kronorna af enahanda up- 
såt och interesse och hwad credit och understöd de kunde 
gifwa werket, så hade man så mycket bättre gründ att pågå 
och att först sålunda præparera sakerne, att en sådan rätt- 
wis fred och balance måtte derigenom åstadkommas, som 
för det allmänna bästa och Nordiske Kronornas interesse 
kunde anständig wara.

Ytterst hwad Örlogsskeppens utrustning anginge, så 
emedan dertill en stor omkostnad fordras, tyckes oss bäst 
wara att först tillse, om en sådan utredning är nu nödwen- 
dig, på det icke någon kostnad må ske förgäfwes. Man haf- 
wer härtill hållit för nog wara, att efter det afsked, som wi 
med Danmark giort hafwa, wara beredd allenast på någre 
convoyare och kryssare, och att man skulle afse, huru Sjö- 
makterne sig emot oss anskickandes wore uti Handelswäsen- 
det, sedan ratificationen wore skedd, förrän man skrede 
widare till några utredningar. Men om någne pressante 
orsaker wore, hwarföre dermed hastas skulle, hwarom wi 
gerna wille wara närmare underrättade, så är wår flotta i så
dant stånd, att den utan längt uppehåll skulle kunna utsättas.

4.
Stockholm den 16. December 1691.

Wår ynnest etc. Såsom wi af Edert underdånige bref 
af den 7. hujus hafwe förnummit huru såsom Gr. Rewentlo
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på sin Konungs wågnar hafwer giort ett forslag till handelns 
såkerhet formedelst en sammansåttning emellan bagge Nordiske 
Kronorne och Konungariket Portugall; Altså hafwe wi for 
godt funnit Eder hårmed nådigst befalla, att å wåra wåg
nar gifwa tillkånna, att wi finna detta wara ett godt och 
anståndigt forslag, intet twekandes, med mindre en sådan 
sammansåttning skulle hafwa en god werkan; hwarfore wi 
också å bågge sidor måste tillse, huru den måtte winna sin 
framgång och af Kronan Portugall ej mindre ån af oss 
åstundas. Wi hafwe fuller af wår Minister i Holland den 
underråttelse, att Portugall lårer wara dertill benåget, 
hwarom den Danske Ministern dersammastådes utan twifwel 
också hafwer något fornummit och till sin Konung skrifwit. 
Men efter bemålde wår Minister hafwer befallning att be- 
gifwa sig åt England, och den, som wi hafwe forordnat i 
hans stålle, ånnu icke på några weckor kan komma dit, så 
wore wål om den derwarande Danske Ministeren kunde imed- 
lertid bereda werket på sådant sått, som det sedan af bågge 
Nordiske Kronorne kunde antages och slutas. Wi låte dock 
likwål i dag afgå wår befallning till Grefve Gabr. Oxen- 
stierna, att så framt han ånnu år der å orten, han då med 
den Kongl. Danska Ministern hårom skulle communicera och 
soka att bringa det werket på gång, såsom hosgående copia 
utwisar, hwilket I måge gifwa Grefve Rewentlo tillkånna, 
med ansokning om widare anstalter och communicationer i 
denna sak.

Hwad widkommer den andra forestållningen, nem- 
ligen om en tractat med Frankriket, England och Hol
land till en fullkomlig såkerhet for bågge Nordiske Kronor- 
nas Commercier; Så hafwe I wål swarat, att wi hafwe alla- 
reda med Holland en så fullkomlig tractat derom, så att wi 
ej finne någon ny convention wara oss nodig. Men hwad 
Frankrike och England widkommer, så hafwe wi fuller också 
gamle commercie tractater, dem wi endels påstå kunde, dock 
att det stode till nårmare ofwerlåggande, huruwida det kunde 
wara nyttigt och anståndigt att gora med dem något nytt 
werk, hwarwid tillåfwentyrs flere swårheter kunde infalla, 
ån om man holle sig till de forre pacterne och en olimiterad 
neutralitetsrått.
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Detta kunnen I till en begynnelse andraga, betygandes 
wår redebogenhet till den Portugisiske afhandlingen, såsom 
förbemäldt är.

5.
Stockholm den 8. Februarii 1693.

Wår ynnest etc. Ibland de årender, som Geheime Rå
det Juul hafwer sedan sin ankomst hit på sin Konungs wäg- 
nar forestall, hafwer propositionen om Nyonde Electoratet 
warit ett i synnerhet. Och eftersom den Hannoverske Mi
nistern år imidlertid hitkommen, och har medbragt sin 
Herres Notification om Churdigniteten, hwaraf wi åro wordne 
förorsakede å wår sida fatta ett wisst beslut, huruwida wi 
måtte honom såsom Churfurstelig Minister erkånna eller ej ; 
ty hafwa wi for godt funnit Eder harmed Nådigast att com- 
municera det förnämste, som i denna saken år uti conferen- 
tierne med förbde Geheime Råd förefallit. Han hafwer fuller 
föreställt och utfört, huru såsom detta electoratwalet wore 
emot Riksformen och constitutionerne, och hwad præjuditz 
som wore skedt det fursteliga Ståndet, såsom ock hwad for 
eftertånkelige Consequentier denne saken har med sig, men 
så har dock hans petitum åndteligen stannat deruti, att sa
ken måtte således lemnas in statu quo, att wi och Konun- 
gen af Danmark icke måtte erkånna Hertigen for Churfurste, 
eller hans Minister for Churfurstelig förr ån det kunde ske 
på behörigt och med Riksstylen öfwerenskommande sått, 
antingen wid Riksconventet eller ock wid den instundande 
Fredshandlingen, såsom det skedde med Beyern wid West- 
faliska fredsslutet. Wi hafwa wål å wår sida också anfördt 
många skål, hwaraf I några korrta punkter af bilagan Litr. A. 
kunna se, men såsom han åter å sin sida ej underlåt att också 
deducera hwad som kunde sågas deremot, och huru ett och 
annat skulle kunna modificeras och till sådant åndamål bringas, 
hwarigenom han formente att collissioner och troubler uti riket 
skulle åfwenwål kunna afböjas och de formente præjudicerlig- 
heterne, besynnerligen uti sjelfwa sättet botas och afröias; Altså 
förklarade och wi åndtl. wår mening sålunda som bil. Litt. B. 
innehåller, hwarpå wi också hafwe den Hannoverske mini
stem såsom Churfurstelig till privat audiens admitterat och
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hans Herres notification om Churdigniteten samt Creditivet 
emottagit, det han såsom Churfurste underskrifwit hafwer. 
Forbemålde twånne bilagor wele wi fôrdenskull Eder med- 
dela efter Geheime Rådet Juul dem också uti Conferenzerne 
afskrifvit hafwer, dock måge I likwist icke utgifwa någre 
copior deraf eller åt androm dem framvisa, utan låta dem 
wara Eder till underråttelse; Och skole I låta Eder ange- 
låget wara, att remonstrera att hwad som wi hårutinnan 
hafwe fôr godt funnit att gôra, ar besynnerligen skedt af 
det wålmenta och Christeliga upsåt, som wi hafwe fôr det 
allgemena basta på det icke någon oro och oenighets eld, 
som i Tyskland kunde af detta werket upkomma, måtte få 
någon styrka af wåre oppositioner emot Churwalet, fôr- 
modandes att Fursteståndets rattigheter måga likwist på 
något satt kunna bibehållas, så wida de kunna finnas wara 
grundade. Wi hoppas, attKonungen af Danmark larer ock 
taga denna saken i ôfwerwagande och komma på samma 
mening med oss, så mycket mera, som wi emot den Han- 
noverske hafwa fôrklarat oss med sådane reserwatis, som uti 
forbemaldte Litt. B. aro anfôrde.

Project på swar, att munteligen gifwas Hans Exsel. Ge
heime Rådet Herr Juell uti conferencen.

Hwad Eders Excellens uti wår siste conference den 4. 
hujus hafwer behagat till de puncter, som wi då anfôrde, 
angående Electorat-saken att replicera och ytterligare fôre- 
stålla och deducera, det hafwe wi icke underlåtit wår Nå- 
digste Konung uti underdånighet alltsammans att beråtta.

Kongl. Maj1 hafwer wål funnit många och wigtiga skål 
uti allt hwad Eders Excell. anfôrdt hafwer.

Men såsom Hans Maj1 anser saken så wida avancerad, 
att den deraf formente præjudicerligheten hwarken med pro- 
testationer eller med remissoriales till Regensburg eller med 
upskof till Fredsslutet kan botas och remédieras, och att 
sådant fast mera till prostitution landa skulle och fôrorsaka 
allehanda fôrtret och widrigheter, Kongl. Maj* ej eller finner 
till desse tiders och sakers beskaffenhet anståndigt wara, att 
gripa till någre kraftigare medel; Altså hafwer Kongl. Maj1 
befallt oss, att yttra dess slutlige mening fôr Eders Excell.,



81

som år att wilja admittera den hitkomne Hannoverske mini
stern till Audiens såsom Churfurstelig, — dock med be- 
hôrige reservatis, att Fursti. Ståndets råttigheter må blifwa 
opræjudicerade till widare utslag, och det som hwar och en 
competerar i Biks- och Kreissaker, blifwa i forriga stat 
orubbadt. Kongl. Maj1 ônskar, att Hans Maj* Konungen af 
Danmark kunde behaga att komma på samma tankor, hwil- 
ket skulle wara Kongl. Maj* mycket kårt, såsom ock att 
alla de som mena sig i någon måtto ske fornår, igenom det 
att Hertigen af Hannover blifwer Churfurste, måtte admo- 
neras att ej taga några violenta remedia wid handen, efter 
derigenom kunde itåndas en eld, som så lått ej år att dåmpa. 
I det ofriga år Hans Maj* benågen att låta fortroligt con
tinuera conferencerne med Eders Excell. i de ôfrige punc- 
terne jemwål i den måtton, att framdeles uti instrumento 
pacis måtte inforas en clausul om electorat saken, så att 
Fursti. Ståndets råttigheter blifwa opræjudicierade. Wiljan- 
des eljest Hans Maj* gårna gå de concert med Hans Maj* 
af Danmark, i allt det, som kan lånda till bågge rikenas 
såkerhet, flor och incrément.

Bilag til Carl XI’s Brev til Leyonclo af 11. November 1693.

Hwad den till Kongl. Danska Hofwet ankomne Pohl- 
niske ministerns anbringande widkommer om tilltråde uti 
forbundet med deras Maj*tr af Swerige och Danmark, till han
delns beskydd, så kunde fuller den saken hafwa sin betånk- 
lighet, i anseende att man ännu icke wet, hwad styrko och 
handråckning man af Konungen i Påland skulle kunna hafwa 
uti ett werk, som förnämligast ankommer på Sjöwäsendet, 
det ock undertiden så tiligår, att flere bundsförwandter åro 
hwarandre mer hinderlige ån gagnelige, hålst bågge Nor
diske Kronorne dessutom i det tillstånd åre, att gifwa sin 
gemensamma sak det eftertryck som skulle kunna betarfwas. 
Men så håller Kongl. Maj* dock rådsamt om Hans Maj* af 
Danmark så behagilgt wore, att ytterligare anhöra wilkoren 
och hålla negociationen i gång och låta Kongl. Maj* undfå 
widare underråttelse derom, då Kongl. Maj* sig också ytter-

Danske Samlinger, 2dcu Bække. VI. 6
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ligare will derôfwer utlåta. Imedlertid får man se hwad 
alfwar, som år med Gen. Staternes fôrrberôrde giorde for
klaringar och huru de ôfrige sjomakterne sig emot deras 
Majesteter anskickandes warda, hwilket korrta upskof fôr- 
modeligen ej kan fororsaka Konungen af Påland något miss
hag eftersom han också imedlertid lårer kunna gdra sig nytta 
af det, att han med hågge Nordiske Cronorne år begripen 
uti en sådan négociation, på hwilken andra billigt måste 
reflectera.

6.
Stockholm den 24. November 1G94.

Wår ynnest etc. Såsom wi hafwa afEdert underdåniga 
bref dateradt den 12 hujus så wål som ock af det, som 
Extra Ordinarie Envoyen Luxdorff hår anbragt hafvver, för- 
nummit hwad som Konungen af Danmark har behagat swara 
angående convoyerandet af bågges wåres Undersåtares skepp 
emellan Östersjön till och ifrån England och Holland samt 
Portugall, så ock ytterligare foreslå om en nårmare for
ening till deras såkerhet och respect, i anseende att de stri- 
dande parterne allthärtill icke hafwa underlåtit att taga och 
upbringa de skeppen, som hafwa gått under convoy, åfwen- 
som de der utan convoy seglat hafwa; Altså hafwe wi tagit 
dette uti ytterligare betånkande, och år wår nådige wilje, 
att I wid Kongl. Danska Hofwet mågen gifwa tillkånna, att 
det oss kårt år, att man å den sidan också pröfwar nyttigt 
wara att förordna Convoyare till förbemde orter, och att 
anstallt dertill år lofwad till nåstkommande wår. Sedan 
hafwen I också att gifwa wid hand, att wår mening ej år, 
att wåre och de Danske Convoyerne skola på desse resor 
conjungeras, såsom det sker uti Convoyeringen till Frank- 
riket, men att de måge gå hwar sin gång, på det att under- 
såtarena må finna dess flere tillfällen att göra sine resor, 
efter det eljest skulle lånda dem till stor tidsspillan och 
omkostnad att länge wånta på Convoyer. Till det tredje, 
hwad den nårmare foreningen widkommer ån den år, som i 
wåra förra pacter år convenierad, och att något mera måtte 
göras till saken, så åre wi dertill ej obenågne, finnandes ock
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godt, att derom må handlas i Danmark, till hwilken anda I 
också skola bekomma wår fullmakt, allenast såge wi gerna, 
att de Kongl. Danska Ministrarne wille forut något spe- 
cialare uptacka Eder af sin Konungs intentioner och godt- 
finnande, på det wi måtte sådant också å wår sida taga uti 
ofwerwågande och tillika med fullmaktens ofwersåndande 
kunna Eder behorigen instruera till detta werket.

7.
Stockholm den 19. October 1695.

Wår ynnest etc. Det år oss ganska okårt att fornimma, 
huru daglig sig mer och mer yppa åtskillige differentier och 
swårigheter emellan Konungen i Danmark och Hertigen af 
Schleswig-Hollstein-Gottorp, och att derutaf aigreuren och 
owiljan emellan dem tilltager, så att det omsider torde 
stanna uti en skadlig oreda och widlyftighet. Wi åre bågge 
delarne med nåra forwandtskap forbundne och skulle intet 
heller se och onska, ån att dem emellan en god såmja och 
enighet kunde stiftas och alt det utur wågen rodjas, som 
till hwarjehanda missforstånd kunde orsak och tillfålle gifwa, 
helst de bågge ock sig emellan åro hwarandre så når skylde 
och åkommo [sic!], att en god enighet och fortrolighet dem 
emellan wore hogeligen att onska. Wi gore derpå så mycket 
storre reflexion, och låte oss det så mycket hogre wara om 
hjertat, som i widrigt fall, der desse disputer icke i tid 
blifwa bilagde, torde deraf upwexa åter någon ny oro till 
det gemena båstas storsta nachdel.

Wi åre fordenskull på de tankar komne, att sånda 
någon till det Gottorpiska Hofwet, som kunde med dess 
inrådande det in tala till all moderation och låmpa; Och så 
framt något fei wore på Hertigens af Gottorp sida, sig der- 
hån att bearbeta, att sådant måtte råttas och undanbojas; 
Men forr ån sådant sker, hafwe wi godt funnit, att låta 
genom eder gora derom hos Konungen i Danmark en tjen
lig overture och att tillbjuda wore wålmente officia i detta 
mål. Wi foranlåtas dertill af icke annat afseende, ån af 
det goda och wålmenta upsåt emot dem bågge samt af den 
omwårdnad ’att bibehålla och stadfåsta harmonien och for
troligheten emellan bågge respective Kongl. och Furstl. med 

6*
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hwarandra så nåra fôrwandte husen, utan någon partialitet 
eller storre affection for den ene an for den andre. Det wi 
finne så mycket hogre af noden, som dessforutan når- 
warande conjuncturer aro så bistre och forwirrade, att det 
allmånna basta synes stå i storsta fara och an djupare der- 
uti skulle forfalla, nar nya brouillerier skulle på den Holl- 
stenska sidan ånnu dertill komma.

Brev fra Carl XII til de svenske Ministre i Ud- 
landet den 9. August 1699.x)

Wår ynnest etc. Wi hafwe fuller uti wårt forriga af 
den 2. Aug. underråttat Eder om den Resolution wi hafwe 
fattat, att låta Hans Kjårl. Hertigen af Hollsten bekomma 
någre trupper till sin Fåstningsbyggnad och hwad I å Eder 
ort om den saken andraga skulle. Men såsom wi intet 
twifla med mindre en och annan lårer soka att illa uttyda 
wårt så wål som Hertigens upsåt, altså hafwe wi funnit no- 
digt att hårmed nårmare instruera Eder hårdfwer, på det I 
måtte kunna behorigen forestålla de orsaker, som oss till 
forrbemålde Resolution hafwa foranlåtit, och de intentioner, 
som wi dermed hafwa. Forst år det bekant nog, att Her
tigen hafwer rått till att uppbygga sine Fåstningar och att 
hans såkerhet det fordrar. Jus fortalitiorum år tydl. honom 
stadfåst uti Altonaiske fordraget, och Konungen i Danmark 
har det straxt deruppå erkånt, i ty han honom Fåstningarne 
och skantsarne inrymde; Hertigen hafwer sedan sutit några 
år i possesion intill 1697; men då tog Danmark tiden i akt 
med ett wåldsamt angripande och skantsarnes kullkastande, 
medan conjuncturerne wore sådane, att andre, som woro 
inbegripne i Rikskriget med Frankrike, heller wille tåla 
denna wåldsamheten uti Crejsen ån låta der brista ut till 
offenteligit krig, derfore ock Hertigen nodgades att lemna 
saken under den antagna mediationen. Men såsom den- 
samma har alltsedan arbetat derpå fåfångt och det for de 
swårigheter skull, hwarmed Danmark utdragit tiden; Altså

Sendt som Kopi til Underretning for Leyonclo. A.
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hafwer Hertigen ändteligen måst wara omtänkt till att kunna 
ater exercera någon akt af förbde sin rättighet, på det han 
icke non utendo måtte genom tiden derifrån utstängas ; 
hwilket allt är nogsamt kunnigt genom de skrifter och de- 
ductioner, som på Hertigens sida äro utgifne, och afPinnen- 
hergiska negociationen, det ock Mediations Ministrarne sjelfwe 
låra tillstå. För det andra, så kan ej eller Hertigen för sin 
och sitt lands säkerhet skull wid allehanda infallande con- 
juncturer långre låta anstå med denna skantsbyggnaden. 
Och till det tredje, såsom wi hafwe lofwat Hertigen wår 
garantie och wårt interesse och säkerhet jemwäl deruti ver
serai’, att Nordiske och Altonaiske Pacterne måtte efter- 
lefwas ; Altså hafwe wi ej kunnat wägra, hwad som Hertigen 
af oss begärt, neml. någon undsättning af manskap till sin 
Fästningsbyggna4 efter den honom competerando rättig- 
heten.

Wi hafwe ock till det fjerde skattat högnödigt att ej 
länge dröja dermed, sedan wi äre wordne underrättade om 
de eftertänkelige sammansättningar och Partier, som Dan
mark hafwer formerat till Hertigens oppression och emot 
det Hannoverske electoratet, sökandes jemwäl ännu fieras 
och mäktiga Puissancers biträde derutinnan, hwaraf ej annat 
är att förwänta, än att Danmark worde snart inquarterandes 
sitt Krigsfolk uti Hertigens länder, såsom det wanligen plä- 
gar göra, när det förehafwer någon entreprise, till att deri- 
genom förstärka sig med contributioner och wärfningar och 
blifwa mer capable att utföra förbemte sina desseiner; Och 
såsom det då skulle snart gälla Hertigens fästningar och 
hela Neder Sachsiska Creisens säkerhet, så wore hög tid att 
sådant förekomma.

För det 5te, åndock det kunde någon säga, att såsom 
flere woro uti Creisens säkerhet interesserade, så hade någon 
communication bordt förut med dem ske, så lära likwist 
alla kunna besinna, att det då omöjeligen kunnat hållas så 
doldt, att Danmark det icke hade erfarit, och då hade det 
så mycket mer skyndat att effectuera sitt upsåt, hwilket 
man gerna welat förekomma. Det lärer ej eller någon, som 
will Creisens säkerhet, reflektera på den formaliteten, men 
formodi, heller nu dermed concurrera.
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Till det 6te så år wår intention hår utinnan ingen annan 
ån allenast handråcka Hertigen uti fdrbtc sin råttighet och 
soka den forbemåldte såkerheten emot widare foretagande 
på det att andre wål intentionerade puissancer, hwilka dette 
werket angår, måtte få tid och rådrum att sig det antaga, 
warandes wår mening uti ingen måtto att fororsaka någre 
widlyftigheter eller tillfoga någon uti dess råttighet och 
såkerhet något mehn och Intrång.

Och till det 7de, såsom Danmarks conduite i anseende 
till Mediationen uti Hollstenska saken har warit sådan, att 
mediationen alldeles måst stanna; Altså wore wårt upsåt, 
att Mediatorerne måtte få tid och råderum att tråda till- 
sammans med Garanderna, determinera om Pacternes for- 
stånd och concertera om dess exsecution; Eftersom på wår 
sida ej annat åstundas ån det, som med pacterne och rått- 
wisan år enigt, så att detta wårt foretagande med någre 
Truppers ofwerlåtande åt Hertigen till forbemto åndamåhl 
år aldeles intet att hindra mediationen och de andre Ga
randerna, utan mera att befordra och requirera dem till 
sammantråde och consert, liwarefter man måtte komma till 
slut och åndskap. Såsom wi på detta såttet låte forestålla 
saken åt de hårwarande fråmmande ministrar; Altså år wår 
Nådige wilje, att I ock det gora skolen hos wederborande 
å Eder ort, tillåggandes hwad I efter Eder bekanta forsig- 
tighet domen sig dertill bast skicka och båsta werkan hafwa.



Smaastykker.

i.

Et Brev fra Frederik den Anden.

Meddelt af Dr. Troels Lund.

Nærværende Brev fra Frederik den Anden til lians Svigerfader 
Hertug Ulrik af Meklenborg har mere end almindelig Interesse. Det 
afgiver for det Første et tydeligt Bevis for dét fortrolige Forhold, der 
herskede mellem de to Fyrstehuse; den spøgefulde Tone, der flere 
Steder anslaaes heri, er vidt forskjellig fra den almindelige officielle, 
og den Omstændighed at dette er det tredie Brev, som endda ledsages 
af et fjerde til Svigermoderen samme Sag betræffende, alle afsendte 
til Meklenborg i Løbet af nogle faa Dage, viser, hvor naturligt det 
faldt Kongen at meddele sine Svigerforældre hvad Mærkeligt der 
hændte ham og hans. Men dernæst giver denne Skrivelse os vel
komne Oplysninger om Flaadens Tilstand, om Nybygningerne, Skibenes 
Indretning og Størrelse, Forhold hvorom vi ellers kun have faa Efter
retninger bevarede. Endelig — og dette er sikkert Brevets væsent
ligste Værdi — kaster det et nyt Lys over Frederik den Anden. Det 
har stedse været bekjendt, at Sønnen, Christian den Fjerde, interesserede 
sig levende for Flaaden og endogsaa selv gav Tegningen til flere af 
Orlogsskibene; af dette Brev fremgaaer det, at Frederik den Anden 
har havt den samme Interesse og personlig forestaaet Bygning af 
Skibe, der ansaaes for hin Tids bedste. Her som paa flere andre 
Punkter viser det sig da, at Traditionen i Aarenes Løb har forvansket 
Frederik den Andens Billede; idet hans eiendommelige Træk ere 
bievne udvidskede eller overførte paa Christian den Fjerde, har Mindet 
lidt efter lidt gjort de Tvende til Een og med Urette glemt Faderen 
over Sønnen. — Afskriften er tagen efter den samtidige officielle Kopi
bog, der opbevares i Geheimearchivet.
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An Ilerzogk Vlrichen zu Mechelburgk.
Cronenburgk denn 28 May Ao" 85.

Als wir Jnn negst verschienen hiinmelfarts thage auß 
vnserm newen Schiffe der Gedeon genant auß daselbst an
gezogenen vrsachen vnsere bevorhabende geringe reise Jnn 
vnser Reich Norwegen E. L. durch ein schreiben freundtlich 
Zuerkennen gegeben, So mugen wir Aus gleichmessigen 
freundt vnd Szonligen bewegen nicht vnderlassen E. L. auch 
vnsere Gott lob gesunde gluchliche Wiederkunft eben dieselbige 
stunde, als wir angelangt, freundtlich Zuvermelden. Do nhun 
E. L. Jnn mittelst nebst dero hertz vielgeliebten gemhalin 
bei gutter leibs gesundtheit gefristet worden, hetten wir 
solches mit besonderen freuden Zuvernehmen, vnd dem 
gleichalgewaldigen Barmhertzigen Gott (der vns gnedichlicli 
verliehen, das wir vnsere hertzvielgeliebte gemalin vnd Kin
derchen auch sampt vnd alle frisch vnd wolhabendt fur- 
gefunden) dafür getreulich Zu dancken, demselben wir auch 
weitter von hertzen bitten, er wolle E. L. vnd vns hinfhuro 
erhalten, vnd vns was Zu tzeitlicher vnd Ewiger wolfhart 
ntitz vnd nottig auß gneden verleichen.

Sonsten mugen wir E. L. ferner freundtlich nicht ver
halten, das wir nhun vor etlichen Jharen ein Schiff, der 
S. Michael genandt, mit besonderen fleiß erbawen lassen, 
welches Gott lob wolgerathen, also das mahn daßelbige für 
das wolbesegelste Schiff Jnn dieser Sehe gehalten, wie es 
dann auch gewesen. Darnach liessen wir vor 3 jharen ein 
anders mit noch grosseren fleiß vnd vnkosten nach vnserm 
gutduncken, wie wir es dann dem Baumeister alles angegeben, 
auffsetzen vnd fertigen, welches wir den Rapfael genandt, 
vnd sieder des auff vnserm leib Zuwartten verornet. Vnd 
ob woll der S. Michael vor andern Schiffen was Sieglen an
langt den Preiß gehabt, So hatts Jhnn doch der Rapfael 
hernach Jedertzeit weit Zuvor gethan, dergestalt das so offt 
ehr Jnn der Sehe gewesen, kein Schiff gefunden wurden, 
dem er nicht gar weit Ja Jnn Kurtz gantz vnd gar auß dem 
gesicht entsiegelte; wie wir dann solches für Zweien jharen 
mit den Königlichen Englischen gesantten Schiff, so das be- 
siegeldst Jnn gantz Engelandt sein solte, versuchen lassen,
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auch darauff mit dem Capitain vmb ein faß wein gnedigst 
gewettet. Als sie aber mit einander hinaus gekommen, vnd 
vnser Schiff dem andern nach allen gefallen so offt als es 
gewolt entsiegelt, auch entlieh als vnser Capitain ein flöet 
Schiffe vonn weiten ereuget. hatt er sich ahn dieselbige 
gemacht Sprache mit Ihnen Zuhalten, und wie solches 
geschehen abermall den Englischen nachgeeilet, sie erreichet, 
vnd ein mall rundt vmb sie her gelauffen, darnach sie ver
lassen vnd wieder Zu Ruch gekommen. Darauf auch etlich 
Monat hernach derselbige Englische Capitain das verlohren 
Vas wein vns vnderthenigst Zugeschicht, welches wir darumb 
E. L. freundtlich vermelden, das wir Kein Schiff gewust, 
auch noch nicht wissen, so demselbigen vnserm Rapfael mit 
siegelen Zuvergleichen sein mochte. Nichts desto weniger 
haben wir vns dennoch vnderstanden auch diß Nawe Schiff 
den Gedeon erbawen Zu lassen, darahn wir dan so viel fleiß 
gewant als wir glauben, das ahn ein Schiff gewant kan 
werden, dann ob wir woll einen geschickten Baumeister 
haben, dem wir alles angegeben vnd vorgemholet nach vnserm 
Sinn, So haben wir doch lust darzu gehabt vnd seind der- 
halben gar viel vnd offtmals auch von anfang biß Zu ende 
fast alle Zeit ab vnd ahn mit darbei gewesen, auch Zu 
tzeiten was vnsers abwesens nicht nach vnserm Kopff auff- 
gesetz vnd erbauet wiederumb abnehmen, brechen, von 
nawen abmessen, vnd durchaus nach vnserm beduncken 
fertigen lassen. Fehren darauff Sex halbe Kartawen vnd 12 
Dreiquatir Schlangen; Wir sein itzo 254 Personen starch mit 
vnserm Hoffgesinde, dessen wir 100 Personen bei vns gehabt, 
ahn Botzleutten, buxenschutzen, vnd dergleichen darauff 
gewesen. Sein von Coppenhagen aus do wir den 20ten diß, 
Morgens frue vmb 7 vhr abgesiegelt, den andern dag vmb 
dieselbige Zeit Zwischen 7 vnd 8 für Marstrandt Jnn Nor
wegen Jnn den haffen gelauffen (welcher wegk für 35 grosser 
wegk Sehes gehalten wirdt) daselbst wir den tagk vnd nacht 
geblieben. Folgenden tages den 22ten haben wir beide 
vnsere Schiffe von dannen 3 wegk Sehes nach Callesundt 
lauffen vnd vnser daselbst abwarten lassen; wir aber mit 
vnserm beihabenden hoffgesinde zogen mit botten von Mar
strandt 4 wegk Sehes die Elbe hinnauff biß Zu vnser Ve-
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stung Bahuß, daselbst wir den 23ten, 24ten vnd 25teu still 
gelegen vnd vnsere Sachen nach notturfft vnd willen Gott 
lob verrichtet. Den 26ten namen wir wiederumb bötte vnd 
Zogen den Morgen frue umb 2 schlege von Bahuß nach 
Calsundt 3 wegke Sehes Ahn vnsere Schiffe, die wir daselbst 
furgefunden. Weill wir aber mit demselbigen wiederrigen 
vnd fast hartten winde vns auß den haffuen nicht begeben 
Kontten, blieben wir daselbst den tagk vnd die nacht mit 
vnd auff vnserm Schiff beligen. Folgendes tages, welches 
war der 27 dieses, ein viertel für 2 vhren nach Mittage 
gingen wir wiederumb zu siegel, vnd seindt heute Dato den 
28tcn ein viertel für 6 vhren, Gott sey lob, Preiß, ehr vnd 
danck, gesundt vnd frisch Jnn Unserm Oresundt vnd auff 
vnser haus Cronenburgk, sein 27 wegke Sehes, die wir Jnn 
16 stunden gesiegelt, wieder angekommen, da wir vnsere 
viel hertzgeliebte gemalin für vns gefunden. Vnd ob wir 
woll Jn willen gewesen von Bahuß nach vnser Vestung War- 
borgk Zu lauffen, demnach weil die heiligen Pfingstfeiertage 
(auff die wir wiederumb Jnn vnserm hoffleger Zu sein be- 
geret) so nahe herahn gelauffen, vnd wir einenn gutten 
durchstehenden windt hetten, haben wir denselbigen nicht 
verseumen wollen.

Nach dem wir dan auch ahm neherem E. L. freundtlich 
vermeldet, das wir auff dieser Reisen dieß Niewe Schiff pro
bieren wolten, So mugen wir derselben freundtlich nicht 
verhalten, vnd dancken den Lieben Gott, der vnsern an- 
gewantten fleis gnediglich bestettiget hatt, das nhun, wie 
vorhin der Rapfael den S. Michael weit vbertriffet, also itzo 
der Gedeon den Rapfael. Das wir nhun nicht wissen, ob es 
auch hocher mit einem Schiffe so viel das sieglen belangt 
Zu bringen sey, Auch nicht woll gleuben, das einig Schiff 
Jnn der Ost oder West Sehe sei, so diesen gleich siegeln 
solle.

Wir haben aber vntter andern so viel mehr fleiß vnd 
vnkosten darahn gewandt, vnd es Zu vnser auffwartung mit 
Zimlichem gemach, gelaeß vnd aller gutten bequemen gelegen- 
heit darumb also erbauen lassen, dieweil wir nhun mit der 
Zeit etwas Elter werden, vnd vns die wagen Zu sehr 
schütteln, die Pferde Zu hart traben, Zu stillen müßigen
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leben aber auch keine lust oder neigung haben, das wir 
desto bequemer Zu wasser vnser gelegenheit nach a-uß einem 
ordt ahn den andern, wo es vns gefellig, Reisen vnd Kommen 
können mugen, Darzu wir dan nhun so viel mehr lust vnd 
willen genohmmen, dieweil vns dieß aus vnserem eigenen 
ahngeben erbautes Schiff Gott lob so woll nach vnserm 
Kopff geratten.

Vnd wan wir dann nhun selbst also ein Sehehahn ge
worden, So kann geschehen, das wir einmahl E. L. wan sie 
es Jm wenigsten sich versehen, freundtlich Zubesuchen vber- 
raschen vnd biß Zu Gustraw ahn die Pfortten hinnahn, wo 
muglich, sieglen; Wo aber nicht, als dann so nahe als wir 
sonsten Kommen Können, vnd wo das wasser keret vnd 
nicht Zulangen will, als dann das land Preisen.

Diese vnsere Jetzo Gott lob woll geendete wasser reise, 
wiederkumfft auch desselben vnsers Schiffs gelegenheit haben 
wir E. L. a'uß Szenlicher trewhertziger verwandtniß vnd 
freundtlicher Neigung vnahngefugt nicht lassen wollen. E. L. 
werden solches alles auch den bei angehengt-en Schertz von 
vns nicht anders dan freundt vnd vetterlich vermerchen, 
deren wir alle freundtschafft Szönliche, getrewe vnd freundt- 
liche dienste Zubezeugen geneigt vnd JderZeit Szenlig ge- 
flissen. Thun hiermit E. L. Zusanipt dero vielhergeliebtcn 
Gemlialin vnsern vielgeliebten Fraw Mutter Jnn gnadenhut 
des allerhöchsten Zu langen, gesundten, gluchseligen leben 
vnd allen wolgehen getrewlich empfelen. — Dat. etc.

II.

Et Brev fra C. F. Wadskiær til Konrektor H. Gottschalch 
i Aalborg.

Meddelt af Adjunkt I). H. Wulff.

Velædle og Hoilærde Hr. Magister og ConRector 
Hoistærede Hierte Ven!

Efterat jeg nu en heel Maaned og længere haver spurgt 
andre om nomina facere, nomina sectari, nomina idonea,
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impedita og saa videre, maa ieg endelig minde mig selv til 
noget, som kaldes: nomina expedire; idqve ad Sextiles po- 
tius qvam Græcas Calendas, thi af Augusti Udtryk hos 
Svetonium passer dette sidste u-liige bedre paa min Maade 
end hans velocius qvam asparagi coqvantur (hvormed vore 
Fruentimmer, som ieg haver spurgt om dette Stykke af 
Kæiser Augusti Kaage-Bog, ikke saa aldeles overensstemme). 
Det staaer nu til Hr. Magister, om Han paa Kæiser Augusti 
recommendation vil lade det tredie giælde hos Sig : contenti 
simus hoc Catone.

Jeg takker altsaa allerskyldigst baade for Hoistærede 
Vens meget ærede og kiærkomne sidste Skrivelse med hos- 
følgende lærde og behagelige Programmate og efter sin Maade 
ikke mindre for de i sit Slags velsmagende Aalborg-Høste- 
Sild, for hvilke ieg ved at forlegge Adressen haver saa længe 
lentet med den Bagatelle at betale, at ieg nu billig undseer 
mig ved at vente: Tertium Alburgo Catonem, for at blive i 
Lignelsen: og efterfølge de Gamles: Tertius e coelo Cato. 
Skulde imod forhaabning og fortieneste Hr. Magister endnu 
vilde beviise mig den Godhed, ønskede ieg at det kunde 
skee med en Aalborg-Skipper hvortil Betalningen strax kunde 
leveres, for ikke at komme i langdrag. Men det burde billig 
her hede: Non erit halec, efter en af vore Landsmænd, mig 
fordom vel bekiendt, hans artige latinske Metaphrasin i for
tale til et Kongen Selv dediceret Dansk Mathematisk Skrift, 
af det Danske Ordsprog: Der bliver ingen Sild af. De 
Jydske Sild og ieg ere gamle gode Venner, thi ieg er derudi 
af anden Smag end den u-bekiendte Autor til det bekicndte 
distichon :

fordi vor Stats-møe kun sielden er mild, 
Derfor faae vi Sild. Derfor faae vi Sild.

Jeg haver ofte tænkt paa, hvor stoer en Afhandling, der 
kunde skrives over det lille Ord og Monosyllabo: en Sild. 
Hvor meget var der ikke om de Danskes forrige fordeel- 
agtige Silde-fangst ved Falserbod og under Skaane at sige: 
og endnu langt meere om Hollændernes Silde-fangst under 
Skotland, man kunde drage Seldeni mare clausum og Grotii 
mare liberum derind med alt hvad derom er tvistet særdeles 
under Elisabeth, Jacob I og Carol I, ikke at tale om de
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franskes saa kaldte journée des harangs om Vilhelm Beu- 
kelsen eller Boeckel, som i det 15 seculo lærdte at salte og 
nedlegge Sild, som af ham kaldes Böckeln, geböckelte 
Härings og paa hvis Grav til Enkhuysen Kæiser Carl den 
femte til hans Ære og Erindring med megen Appetit spiiste 
en Sild. Hvoraf Leibnitz haver vildet derivere Pickel- 
Häring qvasi B öckel-Häring, men Gundling har derom 
langt andre Tanker i en egen Afhandling om dette Ord in 
Gundlingianis 31 Stück. —

Af min Vertinde i Nibe, da ieg sidst var reist til Jyl
land, lærdte ieg paa hvor mange Maader Sild kunde til
laves, hvilke ieg nu ikke alle mindes. Saa vidt dette løber 
ind i Natur-Historien, som nu uddyrkes, skulde det maaskee 
finde Behag: men da Heldte-Digter er egentlig det, som 
vores Miltonianske Alder haver i Hovedet, saa vare de Cim- 
briske Heldte med Ære ieg mener vore gode Jydske 
Helt vel saa beqvemme at arbeide over, om ogsaa saadan 
Heldt er satis dignus heros poematis (eller Kfyov

Jeg haver læst et Sted i et Msct. at Aalborg ikke havde 
sit Navn af Aal saasom angvilla, men at Aal fordom havde 
bemærket Sild: Ratio skulde være, fordi man der meere fik 
Sild end Aal, som ieg dog troer man ogsaa faaer. Men Ä11 
(pronunceres Aull) angvilla, piscis sic dictus quasi häll 
(haull) lubricus: distingveres i Gudmundi Andreæ lexico 
Islandico aldeles fra Siil n. g. og siilds f. g. Halec. I en 
gi. Sang heder det: Kong Alger bygde Alborg fordi 
giælder Heldte i fiorden med meere som ieg har læst 
in Mst0 Bibi. Grammianæ. Det var værdt at Hr. Mag. gav 
sig til at illustrere Antiqvitates Alburgenses. SI. Procantzer 
Pontoppidans Theatrum Dåniæ etc. kunde give den Anled
ning, hvor han beretter iblandt andet om Convivio insti
torum Alburgensium Guds Legems Law, og at der 
endnu skulde findes 2 gi. Folianter i hvidt Pergamen, den 
ene vivorum, den anden mortuorum über kalden, hvorudi 
Gilde-Brødrenes Navne og andre til Aalborgske Old-Sagers 
Oplysning tienende particulariteter, foruden deres Gilde- 
Skraa fandtes.1) Disse og hvad i Hell. Aands Closter eller

’) Gildeskraaen og über vivorum gjemmes nu i Aalborg Stiftsbiblio- 
thek, hvortil de ere skjænkede af Aalborg Handelsforening, der



94

Hospitalet af gi. Brevskaber findes, efter SI. Professor Heni- 
mert og fleeres Beretning til mig, da ieg sidst havde den 
fornøielse at see Aalborg fortiente at undersøges. Nær var 
Aalborg bleven en Dronninglig Residentz-Stad, som liavdt' 
ikke været Skade for Byen og ieg mener de havde gierne 
seet1). Imidlertid var det dog vel at det gamle Aalborg 
Slot (som nu næst Colding er det eneste Nørre-Jylland 
efterat Scanderborg- fulgte det deilige Nyekiøbing-Slot i 
Falster, og dette det sidste Wordingborg-Slot samt Jægers
borg-Slot i vore Tider efter) ved den Leilighed blev sat i 
Stand. Det maa længe have været i slet Stand, eftersom 
Kong Hans ikke tog derind, da han kom syg til Aalborg 
og døde i den Gaard paa Torvet, hvor til Erindring de 2de 
Steene ere opreiste.2) Der skal have været et ældre Slot 
mod søndre Side af Staden hvoraf Grave og andre vestigia san
som sedes Lyrnessi et Thebes ap. Curtium endnu skal sees. — 
Men i Steden for at condolere Dem med Dronning-Sædets 
Tab, vil ieg med min allertienstærbødigste og hierte-meente 
Compliments formælding for Velædle Hr. Rector Thestrup 
meere gratulere med de gode Aalborg-Candidaters3) roes
værdig aflagte Prøver in Armilustro Academico. De giorde 
mig in Examine megen fornøielse, saa at ieg hvad mine 
Ting angaaer, maa........ antecessisse omnino nullos, paueos
pares putavi, saa at Monsieur Hoiland, som ieg skriver dette 
med fordi ieg haver kiendt hans forældre, vel kun en Degne- 
Søn af Riber-Stift, men hvilket ikke lidet bør opmuntre ham,

gjennem det gamle Kjøbmandslav er Arvetager efter Guds Legems 
Lav; liber mortuorum derimod findes ikke mere.

’) Efter Struensees Fald 1772 var Aalborg Slot en Tid udset til Stats
fængsel for Karoline Mathilde, og der blev endog i den Anledning 
begyndt paa Forandringer ved det; men denne Plan blev opgivet, 
da hun af Englænderne blev ført til Celle.

2) Dette er en Fejltagelse; de to Stene staa ikke i Forbindelse med 
denne Begivenhed, hvortil der slet ikke hentydes i Indskrifterne; 
de bære Aarstallet 1521. (Se Saml, til jydsk Hist, og Top. I. 
S. 186.)

3) De 1772 fra Aalborg dimitterede Studenter vare Severinus Winther. 
Enochus Chr. Green, Nicolaus Jacobus Hassel, Petrus Eschilli Hoy- 
land, Henricus Nicolai Kirchman og Petrus Brøndlund (se Taubers 
Skoleprogram for Aalborg 1841 S. 65).
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en virkelig Descendent paa sit Mødrene fra si. DoctorKrag- 
lund Biskop i samme Stift

(non pater Æneas, proavus tarnen excitat Hector) 
med sine Med-Candidatis (hvoraf ieg er bleven præceptor 
privatus ved Universitetet, foruden liam, for Messieurs Hassel 
og Kirchmann, hvilke ieg alle ønsker at kunne tiene) efter 
sin Maade ikke hiemreiser med mindre velforretted Sag fra 
Freto Danico Øre-Sundet (Eirar-Sund) end nu paa samme 
Tiid vores Hr. Contre Amiral Hogland fra Freto Herculeo, 
Strædet eller Nörva-Sund, som man her i Norden 
kaldte det.

Næst min Respcct for Velædle Kiæreste er ieg med 
allerbedste Ønske samt største Estime og Hengivenhed 

Velædle og Hoilærde
Hr. ConRectors 

allertiemiestskyldigste og ærbødige 
Kbhavn d. 3 Aug. 177'2. Ven og tiener

C. F. Wadskiær.
Udskriften paa Brevet er:

Velædle og Hoilærde 
Hr. Mag. Hans Gottschalcli 

vel-meriterende ConRector Scholæ Cathedralis 
udi 
Aalborg.

Hermed følge Penge for en fierding
Aalborg-Høste-Sild.

III.
Et Brev fra P. Willemoes om Slaget paa Rheden 2den 

April 1801.
Meddelt af S. Birket Smith.

Det her meddelte Brev fra Willemoes er — tillige med et Par 
andre af senere Dato — for nylig skjænket til Universitetsbibliothekct 
af en Søsterdatter af Helten, Frøken C. Qvistgaard, gjennem prak
tiserende Læge C. G. M. Larsen. Brevet er udateret, men er øjen
synlig skrevet ganske kort efter Slaget.

Kjære Forældre, Sødskende og Bekjendtere!
Jeg har kuns lidt Tid, men jeg synes dog at burde an

vende et Øieblik til at lade Dem vide, hvorledes det er gaaet
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mig. Jeg har gudskelov heele Lemer endnu, som jeg mindst 
formodede at beholde; thi jeg havde omkring mit lille 
Batterie Admiral Nelson og tvende Engelske Orlogskibe for
uden, som uophørlig fyrede, Baade med Skraasække, Kugler 
og Knipler. Jeg gjorde min Pligt og er ogsaa bleven Be
lønnet af Cronprindsen og Admiralerne samt af alle mine 
Colleger med, at jeg havde staaet mig brav, og at de havde 
aldrig Troet, at jeg havde sluppen Livet, og da jeg kom 
ombord til Kamhre Bille, forestillede han mig for endeel af 
sine Bekjendtere med følgende Ord: Jeg har havt udkik 
med Flaade Batteriet heele Battalien og har seet, at Lieut: 
Willemoes har staaet sig exelent. — i største Hast. — alle 
Hilses.

Deres lydigste Søn P. Willemoes.



To Ceremonieller m. m. ved det danske Hof 
i det 17de Aarhundrede.

Meddelt af Hofmarskal C. L. Løvenskiold.

Endskjøndt der i forskjellige Archiver og Dokumentsamlinger 

her i Landet findes en Deel Aktstykker, der give Oplysning 
saavel om Indretningen af det Kgl. danske Hof i forskjellige 
Tidsafsnit som om Festligheder m. m., der ere foregaaede 
ved dette, vilde dog den Kilde, der kunde yde det paa- 
lideligste og meest omfattende Materiale til Kundskab om, 
hvad der daglig er passeret ved Hoffet, være de ved Hof
bestyrelsen førte „Dagjournaler“, men af disse er saa godt 
som Intet bevaret af det, der angaaer den Tid, som ligger forud 
for Kong Frederik den Femtes Død. Det er derfor ret heldigt, 
at forskjellige disse Forhold vedrørende Aktstykker — hvoraf 
mange bære øiensynligt Præg af enten at være Udskrifter af 
ovenmeldte Journaler eller at være udgaaede umiddelbart fra 
„Hofstuen“, — ere bievne opbevarede blandt en Deel Haand- 
skrifter, som tilligemed andre Dele af Hofmarskallat sar chi ve t 
nylig ere afgivne fra dette til Opbevaring i det Kgl. 
Geheimearchiv, og som hovedsagelig ere efterladte af Ge- 
heimeraad Vincentz Lerche, der var Ceremonimester under 
Kongerne Christian den Femte, Frederik den Fjerde og 
Christian den Sjette.

Det er væsentligst af denne Samling „Ceremonialia“ *), 
at nedenstaaende Stykker ere laante.

*) Geheime Archivet, O. Nr. 1—5.
Danske Samlinger, 2den Række. VI. 7
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Memorial paa nogle af de sørgelige Cere
monier, som ere blefne observerede effter Höy- 
loflig i Hukommelße Kong Friderich Den Tredies 
Dødelige afgang.1)

Anno 1670 d: 9 Febr imellom 12 og 1 om efftermid- 
dagen døde den na Sal. Konge Kong Friderich den Tredie.

Samme dag imod afftenen komme alle de fornemmeste 
Kongl. Betienter, saavelßom Magistraten i Kiøbenhafn og de 
32 Mænd op paa Slotted og aflagde deris Eed til Voris nu 
Regierende Konge, Kong Christian den Femte. Hvilket 
ogsaa ßiden skeede af den heele garnison og militie i Hans 
MaytB Lande.2)

Om afftenen bleve alle Krigsskibene i Hafnen besatte 
med Mandskab, alle Vagterne fordobbelte, og patrolerede 
den gandske nat 2de Compagnier til Hest af General Lieute
nants Ahlefeldts Regiment.

D: 12 dito blef det tillat, at mand maatte ßee den Sal. 
Herris Lig offentlig i gemaked paa Slotted. Liget var kled 
i Sølfstøkke beßat med brede Guldkniplinger og laa paa et 
dekke af samme Sølfstøkke, som ogsaa var beßat med brede 
guldkniplinger, og laa forhøyed paa nogle trin.3)

Paa begge ßider af liget stode 8 Store Voxlius.
D: 13 dito udgik tvende forordninger.
Den første til Adelen og Ridderskabet, at de udi et aar 

skulde klede ßig og deris tienere i Sørgekleder.4)
Den anden formældte, at ingen Spil maatte bruges udi 

et heelt aar til Brylluper, Barßeler og anden Vertskaber.5)

’) Geh. Arch., O. Nr. 4, Ceremonialia IV.
2) Cfr. Ordrer til Forskjellige om Edsaflæggelse. Geh. Arch., Sjæl

landske Tegneiser 12te, 13de og 17de Februar 1670.
3) Den 12te Februar 1670 udgik Ordrer til Amtmændene i Frederiks

borg og Antvorskov om Ringning med Kirkeklokkerne. Geh. Arch., 
Sjæll. Tegn.

4) Geh. Arch., Sjællandske Registre og Sjæll. Tegn.
„Alle Geheimeraad og Adell ginge med lange Kapper af 

Bai, de andre af Klæde. De Geheimeraad lagde Kong Fin Liig 
udi Kisten. Kammerherrerne skiøde Kisten under Liget.“ Suhms 
Samlinger I., 2det Hefte, Pag. 201.

5) Cfr. Geh. Arch., Sjæll. Reg. og Sjæll. Tegn.
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En Deel fanger blefve løsgifne paa Bremmerholm.
D: 30 Martii blef det Kongl. lig sat paa et Castrum 

doloris i Slotskirken, som vor gandske bekled med sort 
klede.x)

Castrummed stod paa 4 piller og vor bekled med sort 
fløyel, Sølfkniplinger og qvaster.

Om liget loe 3 store Sølf Løver.
Oven i Castrummed saa mand en Engel, som holdt 

Rigets Eble, og runden om hengte alle Provincernes Vaaben 
paa Faner.2)

Den 3. May blef Kongens Lig procession holden.
Om efftermiddagen blef holden ligprediken i alle 

Kiøbenhafns Kirker, og Biskop Wandel predikede i Slots
kirken. 3)

Siden om natten Klokken 12 blef Liget ført til Roskilde 
paa effterfølgende maade.

1. Marcherede General Lieutenant Hans von Ahlefeldts 
Compagnie til Hest.

2. Futter Marskalken med Hof Betienterne til Hest med 
lange sorte Kapper.

3. Ob. Lieutenant Spechan med Garden til Hest.4)
4. Ministernis Carosser, 20 i tallet, alle overtrokne med sort.
5. Lig Vognen med 8 Heste for, og ved Oiden rede 

Kammerherrer, og Drabanterne gik.
6. Fuldte Kongens Carosse, hvorudi sad Kongen og 

Printz Jørgen.

0 „30. Martii blev Frederik den 3dies Liig nedsat udi Slots
kirken. Kammerherrerne bare Liget, de Geheimeraad fulgte 
efter; den Dispyte imellem Frederik den 3dies og Christian den 
5tes Kammerherrer blev saaledes decideret, at de skulde gaae lige
som de vare komne udi Tienesten til som Kammerherrer, lige got 
enten hos Frederik den 3die eller Christian den 5te.“ Suhms 
Samlinger I., 2det Hefte, Pag. 202.

2) Den 23de Mai 1671 udgik Kgl. Ordre til Kammercollegiet om „at 
forskaffe Rigsmarskal Korbitz de fornødne Midler, han behøver til 
Frederik den Tredies Liigkiste, castrum doloris og andre lignende 
reparation.“ Geh. Arch., Sjæll. Tegn.

’) Cfr. Ordrer til forskjellige Geistlige. Geh. Arch., Sjæll. Tegn. 
19de April 1670.

4) Cfr. Ordre af 16. April 1670 til Borgermester og Raad i Roskilde 
om 1 Nats Standqvarteer for Livgarden til Hest. Geh. Arch., 
Sjæll. Tegn.

7*
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7. Een Carosse, hvorudi sad Hertzogen af Nordborg, 
Augustus, og dend unge Hertzog Friderich.

8. Ritmester Mansflet med sit Compagnie til Hest.
9. Langs igiennem Byen stod Borgerskabet i gever og 

vare i sorte kleder.“1)

Kronprinds Frederiks (Frederik den 4dc) For
mæling 1695 med Prindsesse Louise af Mecklen
burg-Güstrow.

Til at afhente Prindsessen i Warnemünde bestemtes 
følgende Skibe under Viceadmiral Geddes Commando: 

Førte Stykker:
„Kongens Jagt commandertis af Cap. 

Command. Erich Lorch, og hoes 
ham Lieutenant Michel Corne- 
lisen Boomvelt,

Jagten Elephanten af Cap. Hans 
Skønnebølle og da Lieutenant, 
nu Cap. Lieut. Peter Hiort,

Fregatten Phøenix af Cap. Aman 
de Louché du Peron og da 
Lehrling, nu Lieut. Johan Georg 
Muller,

Fregatten Heyren af Cap. Christen 
TomaszenSehestedt og daLieute- 
nant, nu Cap. Lieut. Søfren 
Munch,

Fregatten Ørnen af da Cap. Lieut., 
nu Cap. Frantz Troyel og da 
Lehrling, nu Lieut. Otto Jacob 
Thomsen,

November 7 Seiglede Fregatterne her fra Rehden adDragøe; 
8 kom Geheime Raad von Piessen og Vice Admrl 

Gedde om Borde ved Dragøe, dend sidste

6
3

metal 6,3
4 U Jern 10 16 Stkr.

4
2

ft 

ff
6 og
6 er 12 Jern.

met. 63
6 ff Jern 18 er 24.

4 S' Jern 20 Stkr.

9 Cfr. Kgl. Ordre af 23de April 1670 til Stadshauptmand Frederik 
Thuresen. Geh. Arch., Sjæll. Tegn.
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om formiddagen, og dend late Klochen 4 om 
effter middagen.x)

November 9 imod Afftenen gick -de til seigels fra Dragøe.
13 Klocken 10 for middag ankrede de ved Warne

münde, og om effter middag foer G. R. von 
Piessen fra Borde.

16 Haelede Kongens Jagt, Elephanten og Phøenix 
i Hafvenen for Warnemünde; Heyren og Ørnen 
maatte blifue uden fore.

28 Kom Kongens Jagt, Elephanten og Phøenix 
igien ud af Haufnen paa Rehden og Princes- 
indens Suite og tagage om Borde.

29 Kom Gedde igien om Borde.
30 imod Middag kom Princesen til Warnemünde 

og Kloken 3 om Borde paa Kongens Jagt, og 
i det 4do glas i platfonden lettet anker og giort 
Seyl.“

Den l8te December ved Middagstid landsattes Prindseses 
Louise paa Østkysten af Sjælland, hvor hun paa Strand
bredden modtoges af Kronprinds Frederik og førtes til Jægers
borg; hendes Indtog i Kjøbenhavn fandt derefter Sted den 
paafølgende 5tc December. Ceremoniellet saavel ved dette 
som ved Copulationsacten og de derpaa følgende Festlig
heder var blevet fastsat ved en Kgl. Anordning af 26. No
vember s. A.2), men undergik dog enkelte Smaaforandringer, 
hvilke i den her benyttede Afskrift3) vise sig som senere Til- 
føielser og ere derfor i det Følgende trykte med en mindre Skrift.

„Anordning 
hvor effter Wii Christian den Femte etc. Allernaadigst ville, 
at med Henders Kongl. Høyhed Princesse Lovise af Meklen- 
borg Henders indhentelse, og siden med Hans Kongl. Høyhed 
Voriß Elskelige Kierre Søn Cron Printzen Friderich hanß 
Copulation og Bilager skal forholdes.

J) Ved Kgl. Brev af 2den November 1695 tillagdes Geheimeraad Christian 
Siegfried v. Plessen Ordre til at afgaae til Mecklenburg for at 
afhente Prindsessen. Geh. Arch., Sjsell. Tegn.

2) Cfr. Geh. Arch., Sjsell. Reg.
3) Geh. Arch., 0. Nr. 2, Ceremonialia II.
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De Personer, som erre anbefallede at giøre opvartning, 
tilsiges 2 dage tilforn at lade paa dend bestemte dag, saa- 
snart det dages, deriB Carosser og Handheste Møede uden 
for Nørre Port ved Blegge Dammene Jmellem Nørre og 
Øster Port, og der holde i goed orden, og at de for 
deriB Egne Personer saavelsom deriB Hustruer møder om 
effter middagen til opvartning paa Slottet i de ordinerede 
Gemacher.

[Denne Post blef siden Naad. resolverit og forandret saaledis, at 
ingen uden de i Rang ordningenss trende første Classer bente fruer 
schulle inviteris dend første dag; dog hafuer Henders May1 Naad. 
bevilget, at Brigadierernis fruer og andre, hviss Mænd ved Houwe 
wirkelig giør eller hafue giort opvartning, Maatte tillige indbydes.]

Jligemaade tilsiges de Cavalierer, som erre ordinerede 
til at verre til hest, at Møede paa Ridebanen for at følge 
ud med HanB Kongl. Høyhed Cron Prindsen, og denne til
sigelse skeer ved VoriB Ober CammerJuncker, som Ober 
Marschalck, VoriB Hof Marskalck og VoriB Staldmester, lige
som det En hvers function vedkommer, og schal den paa 
alle fornøden stedder udsatte Wagt, saa wel som Vagten 
ved Nørre port ey tillade Nogen anden, end de tilsagde 
Vogne at kiøre ud eller ind af Nørre Port eller paa dend 
Vey, som Marchen gaar paa, saalenge Jndhendtelsen varer, 
men schal til anden Vey og til andre Stadens poerte hen
vises, og skal Marchen skee i effter schrne orden.

1. En trop af 20 heste med Een Trompetter, som føres 
af Een Lieutenant.

2. Hånd hestene, som føres af Een foeder Marschalk, 
som dertil forordnes, og gaar hånd hestene effter dend Rang, 
som deriB Eyere Hafver, saalediB at de fornemstes gaar sidst 
og de Ringestes gaar først.

3. Een Esquadron til hest af Brigadier Rantzous Regi
ment, commanderis af Een Major.

4. Foeder Marskalk til hest, som fører alle Carosser i 
dend orden, som om Handhestene sagt Er, oc gaar de till 
Carosserne hørende Laquaier for deriB Herrers Carosser til 
foeds, tre i Een Rad, og lader Vice Stadtholder Gref Ahle-
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felt, Gref Reventlow. Stadtholder og Gen. Lieutnant Gülden
lewer føre deriß handheste for deriß Carosser.1)

5. Een trop af 20 heste af Voriß Lif Garde til hest med
2 trompetter, som førifi af Een Lieutenant.

6. Hans Kongl. Høyheds Cron Printzenß handheste, som 
føres af Een, som der til vorder ordineret.

7. Voriß Egne handheste, som føres af voriß Berider.
8. Voris oc Cron Printzens Pager til hest, som føres af 

deriß Hofmester.
9. Accademisterne, som føres af academiets Staldmester.

10. Hof Poucher og Trompetter, som dend gandsche 
Marsch lader sig høre.

!) Disse Vogne, alle forspændte med 6 Heste og ordnede i Overeens- 
stemmel8e med Ceremoniellets Punkt 2 efter deres Eieres Rang, 
tilhørte:

„Ordens Secreterer Lerche, Politiemester Rasch, Justitz Raad 
Adler, Obr. von Osten, Justitz Raad von Ehrenschild, Justitz Raad 
Winding, Justitz Raad Rømer, Justitz Raad Ole Hansen, Justitz 
Raad Günther, Obr. Boinenburg, Obr. Krag, Obr. Lieut. Krabbe, 
Obr. Rabe, Obr. Nummesen, Estats Raad Scheel til Walløe, Estats 
Raad Muhle, Estats Raad Bartholin, Estats Raad Bøfke, Estats 
Raad Mejer, Estats Raad Monrath, Estats Raad Tage Thot, 
Brigadier Trampe, Brigadier Gersdorph, Brigadier Rantzou, Vice 
Admiral von Stochen, Vice Admiral Gedde, Stiftsbefalingsmand Krag, 
Stiftsbefalingsmand Lützou, General Major Munche, Land Raad Chri
stoff Blohme, Land Raad Dittleff Reventlow, Estats Raad Bentzen, 
Estats Raad Hansen, Land Raad Wulff Brockdorff, Land Raad Wulff 
Blom, Land Raad Friederich Reventlou, Estats Raad Güldenspaae, 
Schack Brockdorff, Baron Marselis, Baron Mouritz von Putbusch, Con- 
ferentz Raad Worm, Hr. Gen. Major Cormaillon, Hr. Johan Otto 
Raben, Hr. Casper Schøler, Hr. Johan Hugo Lente, Hr. Niels Krag, 
Hr. Ditleff Reventlow, Hr. Eggert Christoph Knuth, Hr. Ober Cäm- 
merer Ahlefeldt, Hr. Ober Secret. Harboe, Hr. Ober Secret, von Jes
sen, Hr. Ober Secret. Moth, Hr. Otto Krabbe, Hr. Friederich v. Gabell, 
Hr. Ober Kammer Juncker Knuth, Greff Carl Ahlefeldt till Rixingen, 
Greff Reventlou den yngre, Greff Rantzou dend yngre, Greff Friisz, 
Hr. Peter Brandt, Hr. General Lieut, von Plessen, Hr. Christian 
Siegfried von Plessen, Hr. Marcus Giøe, Hr. Andreas Pauli von 
Lilliencron, Hr. Knudt Thot, Hr. Henning Reventlou, Hr. Diderich 
Schult, Hr. Niels Juel, Hr. Jens Juel, Vice Stadtholder Greff Ahle
feldt, Feldt Mar8chalch Wedell, Hr. Greff Reventlou, Hr. Stadt
holder Greff Rantzou, Hans Høy Excell. Hr. Stadtholder Güldenlew, 
Hans Høy Excell. Hr. General Lieut. Güldenlew.“
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11. Ellufve af voris Egne Vogne, som føres af Een Caval- 
lier, som dertil vorder ordinerit og dend dag Staldmesters 
Charge forretter; og saa som Nogle af disse Vogne blifuer 
ordinerede at hendte henders Kongl. Høyhed Princessen af 
Meklenborg fra Jægersborrig, saa følger de her i deriB Rang, 
saa snart de derfra tilbage kommer.

12. J de første Siuf af VoriG Vogne sidder Henders Kongl. 
Høyheds følge; de Neste flire kiører tomme, og dend sidste 
Er brude Vognen.

13. Alle de Riddere og Cavallierer, som erre ordinerede 
at Ride for HanG Kongl. Høyhed, tre og tre tilsammen, saa- 
ledis at de fornemmeste Ridder sidst.

[Denne 13 Post blev saa viit forandret, at de schulle Ride ex foule 
i flok tilsammen, dog at de Ringeste stilte sig foran.]’)

14. Woris og HanG Kongl. Høyheds Stald Mester;
[Jmellem dend 14 oc 15 Post Reede og tillige Hr. Ober Cammerer

Ahlefeldt og Marskalck Hane.]
15. HanG Kongl. Høyheds Laquejer til fodO.
16. HanG Kongl. Høyhed til hest med Sex af VoriG Dra

banter Guarde ved sin Høyre og Sex ved sin Wenstre sidde 
og Een fører, som gaar for de Sex ved dend Høyre sidde.

17. General Lieutnant eller Stadtholder Giildenlewe og 
Gref Reventlow.

18. Woris Laquejer til fodO.

’) Denne ridende Skare bestod af nedennævnte Personer, opførte 
efter deres indbyrdes Rang, den Lavere i Rangen forrest:

„Hoff Juncker Weigberg, Hoff Juncker Windt, Staldmester 
Haxthausen, Kammer Juncker Buchwalt, Kammer Juncker Rod- 
steen, Kammer Juncker Holst, Justitz Raad Eggerts, Kammer
juncker Roseneran«, Kammer Juncker Trolle, Kammer Juncker 
Juel, Kammer Juncker Windt, Ordens Secret. Lerche, Staldmester 
Harstall, Justitz Raad Adler, Justitz Raad von Ehrenschildt, Obr. 
Jørgen Rantzou, Obr. Boinenburg, Obr. Nummesen, Obr. Råbe, 
Estats Raad Christen Skeel, Estats Raad Mejer, Brigadier Johan 
Rantzou, Marschal Hahn, Henning Ulrich Liitzou, Land Raad 
Christoph Blome, Land Raad Wulff Brocktorpff, Land Raad Wulff 
Blome, Land Raad Friederich Reventlow, Baron Winterfeldt, 
Baron Schack Brocktorpf, Baron Marselis, Hr. Gen. Major Cormaillon, 
Hr. Niels Kragh, Hr. Ditleff Reventlou, Hr. Ober Cammerer von 
Ahlfeldt, Hr. Ober. Secret. Harboe, Hr. Otto Krabbe, Hr. Friederich 
von Gabell, Gref Carl von Ahlefeldt, Greff Rantzou, Greff Nicolai 
Friis, Hr. Peter Brandt, Hr. Marcus Giøe, Hr. Knudt Tliot.“
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19. Brude Vognen med aatte heste for; ved hver sidde 
af dend gaar Sex af Voritø Drabanter Guarde med Een fører 
for dend Høyre Trop; saa gaar og Een af Voris Laquejer 
ved hver dør af Wounen, om Noged kunde verre at befale.

[Denne 19 Post blev forandret saalediss, at Cammer Junckere 
Reed til opvartning ved Wognen, om Noged kunde befalles J steden 
for de for11 Laquejer.]

20. Woris Garde til hest udi trei Esquadroner, føres af 
Gen. Lieut. Pies som Obrist ofver Garden.

21. Saasnart henders Kongl. Høyhed Princes Lovise af 
Meklenborg er ankommen, og Hans Kongl. Høyhed Cron 
Prindsen hafuer taged mod hender ved det opslagne tielt1), 
begynder Alting at Marchere; strax derpaa føres henders 
Kongl. Høyhed Princesse Lovise af Meklenborg J henders 
Vogn af HanO Kongl. Høyhed Cron Printzen, og som Cron 
Princessen og furstinden af Anholdt Møeder og ved forn tielt 
for at bevelkomme henders Kongl. Høyhed Princesse Lovise 
af Meklenborg, saa setter Cron Princessen sig paa dend 
Venstre side Bag i Brude Vognen hos henders Kongl. Høyhed 
Princesse Lovise af Meklenborg, og fiirstjnden af Anhaldt 
for i hos dend Princesse, som kommer med Princesse Lovise. 
Jmidlertid Princesse Lovise og Cron Princessen er af Caros- 
serne, bæres deris slæbe af deris Cammer Junckere; og 
Skeer Marchen fra Skydebanen til Vær Møllerne for øster 
Port, der fra ofuer steen broen forbi Harboes Haufge, forbj 
accise Boeden, som staar uden for Øster Port, derfra langs 
Contrascarpen Jmellem Øster og Nørre Port, ind ad Nørre 
Port, der fra vries om forbi Vagten til gammel Nørre Port, 
der fra Jgiennem Nørre Gade, gammel torf og dend Ny gade 
ved gammel torf, Ned ad Wimmelschafftet, ofver Amager 
torf. igiennem Østergade, paa Kongens torf, forbi Corps de 
Guarden, Gieses, Admiral Juels og Stadtholder Gyldenløfvesz 
Huuse, langs Giethused og Canalen, forbi Holmen, ofver 
Slotspladsen, forbi Høybroe, langs Ned ad Slots Holmen, op 
ad Ny torf, og der fra gaar hver til sit saasnart Muligt, og 
dend Vey, som til indhentelse bruges, der ved iche belemres,

’) Dette Telt var opreist en halv Miil udenfor Østerport paa Veien 
til Jægersborg.
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huor med Majoren, som Commenderer Esquadr onerne, schal 
hafve godtilsiufn.*)

22. Naar Brude Vognen Er indkommen i Byen, da for
holdes med Skyden effter dend derom giorde ordinance.2)

23. Alle Vorifi Vogne kiører forbi Slottet igiennem Guar
dens Stald til Vor Stald, saa snart de der udi verrende 
Personer erre afstegne, undtagen Cron Prindcesens, Cron 
Printzenfi, Dronningen^, dend første af Vorifi Egne og dend 
anden af Vorifi Egne Vogne, som Bruden fører; disse fem 
Carosser kiører ind paa Slotsgaarden og setter sig der i 
goed orden.

24. Vorifi Garde til hest setter sig paa Slotspladsen uden 
for Slottet, saa snart dend kommer ofver Holmens Bro.

25. Paa Slots Broen og indtil Slotstrappen staar Grana- 
dierer i tov Linier.

26. Wi Møeder sielf neden for trappen med Dronningen, 
hvis sleb bæres af Princessen af Humborre, og tager Jmod 
Henders Kongl. Høyhed Princesse Lovise af Meklenborg, hvis 
sleb bæres, saa snart hun er Stegen af Vounen, af henders 
Høye Naade Stadtholder Gyldenløwes Gemahl, oc Cron 
Printzessenfi Sleb bæres af Grefinde Reventlow, og følges op 
til sammen igiennem det Røede og Hvide forgemack ind j 
Vorifi Eget, og derfra i Dronningenfi Gemack.

[Med Hans Kongl. May1 fuldte Hr. Stadtholder Gyldenløwe, Jtem 
Hr. Gref Ahlefelt, Hr. Baron Juel oc Hr. Gen. Admiral Juel oc andre 
Ministres indtil 20 Personer.]

27. J det Røede for Gemack maa alle Skichelige og Vel
klæde Personer indgaa; i det hvide blifuer alle de til op
vartning tilsagde Personer, som ey erre Riddere,3) oc i Vorifi

*) Cfr. Ordre af 26. Novbr. 1695 til Stadshauptmanden i Kjøbenhavn 
om at Borgerskabet skulde være i Gevær paa Indtogsdagen. Geh. 
Arch., Sjæll. Tegn.

Den 26. s. M. udgik Ordre til Politimesteren i Kjøbenhavn om 
at sørge for fri Passage i de Gader, Toget skulde passere. Geh. 
Arch., Sjæll. Tegn.

2) Denne Salut blev given fra 5 forskj ellige Steder paa Kjøbenhavns, 
Christianshavns og Citadellet Frederikshavns Volde med 27 Kanon
skud fra hvert Sted. Geh. Arch, O. Nr. 2, Ceremonialia II.

3) Den 26. Novbr. 1695 udgik Ordre til Hofmarskallen om at tilsige 
Professorerne, Geistligheden og Kjøbenhavns Magistrat til at op
varte ved Bilageret samt om, at disse, naar der afholdtes Taffel, 
skulde „tracteres“ ved et andet Bord. Geh. Arch., Sjæll. Tegn.



107

Eged Gemack erre alle Riddere af begge ordener, saa vel 
som VoriG Cammer Junkere og Andre, som Hof Chargerne 
betienne.

[Udi det Røede Gemak og det hvide Motte indgaa alle de, som 
benefnes udi Rangens trende første Classer, og de, som schaffede 
Vogne, samt Hof Betienterne i Rangen.]

28. Fra Dronningen^ Gemak føres henders Kongl. Høyhed 
Princesse Louise op udj henders Verrelser af Hof Mar- 
schalcken, oc geleides did af Cron Printzen, og følger de 
forordnede Kongl. Betiente og de forordnede fruer med og 
blifuer der, indtil Princessen igien Nedgaar i forgemaket; 
begge deris Kongl. Høyheder blifuer saalenge i deris Ge- 
macker, og Naar Alting er paa Reede hender, advares de 
derom af Hof Marschalken, og ledsager Cron Printzen 
Princesse Lovise tilbage igien udj Dronningens Gemack, oc 
følges som før Er meldet.

29. Weyen fra det Røede forgemak til Ridder Sahlen 
schal verre lagt med Røed klæde, og dend heele Slotsgaar 
illuminered med Løgter, oc fire oc tyfve officerer staa paa 
Slotstrappen og bære hver tov antente fackeler af hvid vox 
i Een Haand Kaarsviis, og Naar Ceremoniemesteren og 
Obrister Osten erre gaaen forbi med deris trop, schal 
officererne med deris fackler gaa nest for ved Voris ober 
Cammer Juncker oc Hof Marskalk.

30. Naar Processionen begynder, schal Ceremonie Mesteren 
oc Oberste Osten som Kiøge Mester gaa foran og følges af 
alle de, som er tilsagde at giøre opvartning, som ey erre 
Riddere, hver effter sin Rang parviis, saaledis at de Ringeste 
gaar først, og de fornemste sidst. Nest dennem gaar Voris 
Ober Cammer Junker som Ober Marschalk med sin Ober 
Marschals Staf, derpaa følger Vi sielf med Cron Printzen, 
oc Nest effter os førsten af Anholt og begge Gyldenlewer, 
der nest alle Ridderne af begge ordener, hver effter sin 
Rang, saaledis at de fornemste gaar Nest os sielf, og de 
Ringeste slutter troppen.

31. J denne orden gaar Vi med Cron Printzen fra Vorifi 
Eged, Jgiennem begge VoriD for Gemaker, ofuer Drabanter 
Sahlen, Ned af Slotstrappen paa Slotsgaarden, huor Vi med 
Cron Printzen gaar under Een Rød fløyels Himmel, som
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skal bæres af fire Grefver, som erre Cammerherrer, fra Slots
trappen, ofuer Slotsgaarden, op ad trappen til Ridder Sahlens 
Dør, hvor Vi med Cron Prindsen qviterer bemte Himmel, og 
dend bæres hen igien af forn Personer til Slotstrappen og 
bier der effter Dronningen.

32. Imidlertid Vi gaar paa Slotstrappen og ofuer Slots
gaarden, schal Poucher oc Trompetter lade sig høre, og 
Continuerer de, indtil Dronningen Er kommen i Ridder Sahlen, 
og fører Vi Cron Printzen under dend for Hannem ordinerede 
Himmel, oc træder Vi sielf under VoriB. Obersten og 
Oberste Lieutenanten af Guarden, Voris Ober og Hof Mar- 
schalck, Naar de ey videre Hafuer at forrette, saa vel som 
Voris Cammer Herrer og Cammer Junkere gaar bag Voris 
Stoel; fyrsten af Anholdt og begge Gyldenlewer træder op 
paa trappen og staar hos VoriB Høyre sidde; Ridderne af 
Elephanten og Dannebrogge staar Neden for trappen paa 
dend plads, som Er Jmellem Voris oc Cron Printzens Himmel.

33. Naar Vi erre kommen under VoriB Himmel, gaar 
Voris Ceremoniemester oc Oberste Osten tilbage Jgien oc 
følges af alle Cavallierer, som ey erre Riddere, i dend orden, 
som før er sagt, og Troppen sluttes af VoriB ober- og Hof 
Marskalk, hvilke anmelder Dronningen, at det Er tid. Saa 
gaar Voris Ceremonie Mester og Oberste Osten med deris 
følgende Trop i samme orden, som sagt Er, oc dend samme 
Vey, som de Os ført hafuer, ned ad Slotstrappen til Ridder 
Sahlen. Nest Ceremonie Mesterens oc Oberste Ostens Trop 
følger de 24 Voxfackler, der nest Voris ober Cammer Junker 
og VoriB Hof Marskalk, Nest dennem Bruden, henders Kongl. 
Høyhed Princesse Lovise, Jmellem Dronningen oc Cron 
Printzessen under dend røde fløyels Himmel, som dennem 
Neden for Slotstrappen paa Slotsgaarden Møeder og bæres 
af de samme, som den ofver Os og Cron Printzeu baarcd 
hafuer.

DronningenB, Princesse Lovises oc Cron Princesens deris 
Slæbe bæres af de udi d. 26 Articul ommelte Høye Stands 
Personer. Nest Himmelen, uden for dend, gaar furstinden 
af Anholt og den Princesse, som kommer med Princesse 
Lovise, Nest dennem gaar ald fruentimmered, hver effter 
deriB Rang parviis, saaledis at de fornemmeste gaar Nest
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effter Princesserne, og de Ringeste sidst, og gaar de saa i 
dend orden ofver Slotsgaarden til Ridder Sahlens dør. Naar 
Dronningen er kommen ind i Ridder Sahlen, da holder 
Poucher oc trompetter op, og bevelkommes Dronningen oc 
Princesserne der med Een Musicque, som varer, indtil 
Salmen for Copulationen schal siunges, og geleyder Dronningen 
Princesse Lovise under dend for hende ordinerede Himmel, 
oc siden træder hun til Os under Vorifi Himmel med Cron 
Princessen oc de andre Princesser til de for dem ordinerede 
Stoele. Fruentimmcred, som følger Dronningen, for blifuer 
paa dend platz, som Er paa dend venstre side Jmellem Voris 
og Princesse Lovises Himmel.

[Ved denne Post blef Naadigst befalled, at fruentimmered, saa Mange 
som iche fick platz udi Dronningens Gemack, schullc blifue i Kongenss 
det Røede Gemack.]

34. Naar Dronningen og henders følge Er kommen i 
Sahlen, huor Copulationen schal skec, og Dronningen hafuer 
begifved sig til OB under Vorifi Himmel, bærre de samme 
Grever, som Er Cammer Herrer, dend Himmel, de ofver Os 
og Dronningen hafuer baaren, ind j dend Sahl, huor Copula
tionen schal skee, og setter dend ofver Brudeskammelen, oc 
da træder Gen. Lieutn. oc Stadtholder Gyldenlew, Gref 
Reventlou og Gref Wedel til og tager Jmod bemte Himmel 
og holder dend ofver Cron Printzen og Princesse Lovise, 
Mens Copulationen varer.

35. Naar Alting er i Beredskab, saa kommer Ober og 
Hof Marskalck og advarer Os og Dronningen derom; saa 
gaar Vi til Cron Printzen, og Dronningen til Princesse 
Louisse oc leeder dem under dend Himmel, som holdes 
ofuer Brudeskammelen, oc gaar Vi da med Dronningen til
bage Jgien under Vorifi Himmel.

36. Der effter Synges dend Salme: J Jesu Navn schal 
ald vor gierning skee, og træder saa Vorifi Confessionarius 
Doctor Peder Jespersen frem og forretter udi Herrenfi Naufn 
Copulationen i Dansk Sprog. *)

*) Den 26. Novbr. 1695 udgik Brev til Doctor Peter Jespersen om 
at forrette Copulationen i det danske Sprog. Geh. Arch., Sjæll. 
Tegn.
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37. Effter Copulationen begynder Musiclien igien, og gaar 
Cron Printzen med Princesse Louise under dend for hannem 
ordinerede Himmel, oc der effter løses de ordinerede Støcker.

[Cron Printzen med Princesse Louise forføiede dem hen hos Kongen 
og Dronningen.]

38. Midler tid kommer de fire Cammer herrer igien og 
tager Himmelen fra de flire Riddere af Elephanten, som reti
rerer dem til derifi første platz, oc bæres Himmelen af de 
flire Cammer Herrer i Ridder Sahlen, hvor dend Jmod tages 
af andre og bort bæres.

39. Madden bæres af de der til ordinerede officerer, og 
advarer Ober og Hof Marschalck, Naar det er tid at gaa til 
Taffel; saa føres Vorifi Confessionarius frem af Hof Mar- 
skalken og læser til Bors, og Naar Vi erre opstaaen, læser 
han fra Bors igien. Saa setter Vi Os Mit for dend breede 
sidde af det aflange firkandtet Bord, og Dronningen hos 
Vorifi Venstre sidde; hos Vorifi Høyre sidde sidder Bruden, 
Princesse Lovise, oc hos hende Cron Printzen. Hos Dron
ningen paa dend venstre sidde sidder Cron Princessen, alle 
ved dend breede’sidde af bemte bord. Ved dend Smalle sidde 
af Bordet, som Er paa vor høyre haand, sidder først den 
Princesse, som kommer med Princesse Louise, oc Nest hender 
førsten af Anholt, og ved hans høyre sidde ved Bordeds 
hiøme staar Een forskerrer. Ved dend smalle sidde af 
Bordet, som Er paa dend Venstre Haand, sidder førstinden 
af Anholt, og Nest hender Princessen af Humborg, og ved 
det Hiørne af Bordet Nest hender staar Jligemaade Een 
forscherrer, oc Spiser dend gang ingen Anden hofi Vorifi 
Taffel. For Os Skenker Gen. Lieutn. Gyldenløw; for Dron
ningen Stadtholder Gyldenlew; for Cron Printzen Gref 
Rewentlow; for Princesse Lovise Gref Ahlefelt, oc for Cron 
Princessen Gref Friis; de Andre førstelige Personer opvartes 
af de dertil ordinerede Personer. Giaserne, Naar de Erre 
Skenckede, bæres til difie Cammer Herrer af de dertil ordi
nerede Hof Junkere paa it Credentz Tallerken.

[Hr. Obrister von der Osten, som Hof Kiøgemester, gick fra Hof 
Køkened for dem, som bar Maden op, og satte sielf Maden paa Kongens 
Taffel. Hr. Baron Juel skjænkede J stæden for Gref Friis, og effter 
at Gen. Lieutnant Gyldenlew, Stadtholder Gyldenlew, Gref Rewentlou
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oc Gref Ahlefelt var gaaen til Taffel, forrettede Jmidlertid Cammer 
Junkerne opvartningen hos herschaberne i deriss sted.]

40. Effter at Maaltidet er Endt, føres Bruden af Os 
sielf op i Henders Sofve Gemack, og følges af Dronningen, 
Cron Printzen, Princesserne, fiirsten og fiirstinden af Anholt 
og andre, som det vorder anbefalled, og gaar Ober og Hof 
Marschalk for Os med deris Stave, og Naar Vi hafuer tagen 
Afscheeden, følger de OO Ned igien i VoriB Gemak.

[Ligesom hengangen scheede, saa gick og herschabet tilbage Jgien, 
dog tilsammen i følge, og alle Ridderne for Kongen og fruentimmered 
effter.]

41. Anden Dagen om effter Middagen befinder Vi Os i 
det samme Gemack, huor Copulationen forrige Dag scheede, 
og sidder Vi med Dronningen, Cron Printzen og hans Ge- 
mahl, samt Cron Princessen under dend Himmel, Vij var 
under dend forrige Dag; førsten og førstinden af Anholt samt 
de andre Princesser sidder paa de for dem ordinerede Stole, 
og tilsiges til denne Act alle VoriB Betiente i de trende 
første Classer med deriO Hustruer at Møede.

42. Saasnart Vi kommer i Sahlen, begynder Musichen, og 
Naar dend opholder, træder Biskoppen af Siellands Stifft 
frem og giør Een kort Sermon paa Dansche, huor udi hånd 
ynscher OB og Brudefolkene til Lyke og lyser Velsignelse.1)

43. Naar dend talle Er til Ende, begynder Musichen 
igien, og Naar dend opholder, træder den forordnede Acade- 
mist frem og holder sin oration; saa besluttes dend Act med 
Musick.

44. Der effter gaar Vi til Taffel paa Ridder; Sahlen, og 
Spiser same afften med OB de, Vi der till lader fordre.

45. Tredie dagen giør Vi førsten af Anholt til Ridder af 
Elephanten med de dertil hørende sædvanlige Ceremonier, 
og Møeder Ridderne af Dannebrogue med deris Ridder 
Kiæder. Saa tilsiges og til denne Act at bivaane alle de 
andre af de 3de første Klasser.

46. Om afftenen gaar Vi till Taffel ved samme Bord paa 
Ridder Sahlen, som Vi forrige Afften spised ved, og spiser 
de af VoriB Ministri og Betiente med Os, som Vi dertill

’) Cfr. Kgl. Ordre af 26. Novbr. 1695 til Doctor Henrich Bornemann- 
Geh. Arch., Sjæll. Tegn.
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lader fordre. Gifved paa Vort Slott Kiøbenhaufn den 26. 
November A° 1695.“

Om den anden Dags Festligheder haves følgende mere 
udførlige Beretning.1)

„Anden dag, som var dend 6 Decembr., imod Klocken 
10 om formiddagen, begynte ald Kiøbenhafns Borgerskab 
at optrække, som bestoed i 12 Compagnier. Foran var 
Stadshopmand, Vel Edle, Mandhaffte Niels Endvoldszen, som 
formedelst Hans høye Alder og Svaghed ej kunde være til 
hest, men aag i en Cariol med en vel udstafferet hest for.

Nest hannem marserede Edle og Manhaffte Capitain 
Jens Jørgenszen for det første [Øster] Compagnie af Borger
skabet ;

Der nest Edle, Manhaffte Capitain Jørgen Eilerszen for 
det andet [Strand] Compagnie af Borgerskabet,

Edle og Manhaffte Morten Moridszen, Capitain for det 
tredie [Snarens] Compagnie,

Edle og Manhaffte Mathias Pederszen, Capitain for det 
fierde [Wester] Compagnie,

Edle og Manhaffte Arff Michelszen Edelberg, Capitain 
for det femte [Norder] Compagnie,

Edle og Manhaffte Jacob Arfszen Edelberg, Capitain for 
det siette [Klæde] Compagnie,

Edle og Manhaffte Evert Weideman, Capitain for det 
Siufuende [Friimands] Compagnie,

Edle og Manhaffte Peter Dorn, Capitain for det ottende 
[Rosenborg] Compagnie,

Edle og Manhaffte Jacob Haag Dou, Capitain for det 
Niende [Kiøbmager] Compagnie,

Edle og Manhaffte Jost Kørning, Capitain for det Tiende 
[Sanct Anna] Compagnie,

Edle og Manhaffte Johan Ohm an, Capitain for det Elffte 
[Christianshaufns] Compagnie,

Edle og Manhaffte Christopher Brückner, Capitain for 
det tolffte Compagnie, som er Brand Compagniet.

*) Geh. Arch., O. Nr. 2, Ceremonialia II.
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Capitainerne vare i Særdeleshed paa det prægtigste 
munderede og hafde huer 6 vel udstafferede Skytter for dem 
med lange Bytøer. Saa var og de andre, saavel ofuer som 
under officerer, vel pyntede, og de gemeene af huer Com
pagnie med en særdeelis farfue Baand, som de baare paa 
Hatterne og Skulderne, underskedet. Deune Mars varede 
til Klocken to om efftermiddagen, saa gick Herskabet til 
Taffel.

Jmod Klocken fem om afftenen mødte alle hans Kongl. 
Maytta Høye Ministri og Betiente med deris fruer paa Ridder
salen, og imod Klocken Sex kom Hans Kongel. May1 med 
Dronningen, Cronprintzen med sin Gemahl, dend Kongl. 
Printzes og de andre førstelige Pertøoner paa dend Sal, huor 
forige Dagen Copulationen vaar skeed, og forføyede ald Her
skabet sig under dend Himmel, som Kongen og Dronningen 
var under forige Dag, og sad der paa de ordinerede stoele; 
ved dend Høyre og Venstre sidde uden for Himmelen stode 
de andre førstelige Personer ved de stoele, som var tillavet 
for dem, og noget neden for dem stoed alle Ridderne af 
begge ordener paa dend høyere, og deris fruer paa dend 
anden sidde; Nest dem andre Kongel. Betiente og deris fruer; 
uden for Dravanter Garden, som i en linie tvers ofuer Salen 
stod og præsenterede deris Heldebarder.

Saa snart hans Kongl. May1 kom i Salen, begyntis der 
at Musiceres. Saa effter et qvarter førte Hof Marschalck 
Biskoppen af Sielands Stifft, dend Vel Edle og Høyærværdige 
Mand Doctor Henri ch Borneman etc. frem, som træde for 
Kongens Himmel og bolt en Sermon paa Danske, huor udi 
hånd ønskede Kongen og Dronningen og deris Kongelig 
Høyheder, de Durchleugtige Brudefolk, til Lycke, og sluttede 
hånd sin Sermon med Herrens Velsignelse, som hånd liuste 
ofuer Kongen, Dronningen, deris Kongel. Høyheder og det 
gandske Kongl. Huus.

Der effter begyntes Musiken igien, som varede, indtil 
Herskabet gick til taffel.

Jmidlertid blef der anrettet i Hofkiøkenet, og gick Hof 
Kiøgemester, Oberste von Osten, for de officerer, som bar 
madden, og satte von Osten sielf Madden paa det der til 
tillaugede Bord i Riddersalen.

Danske Samlinger, 2denRække. VI. o
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Samme Bord var en aflang firkant, som med dend eene 
stakkede side stod imod et Theatrum; huer af de lange 
sider var 40 allen lang, og huer af de stackede 20 allen. 
Jnden i Quadrat var en Hauffue, 18 allen lang og 16 allen 
bred, som med adskillige frugttrær og allehaande Blomster 
var besatt og udziret, og langs samme hauge var paa begge 
sidder 20 spring, huor af sprang, saalenge Maaltidet varede, 
vellugtendes vand ofuer dend heele Hauge, saa den heele 
Riddersal var ligesom parfumeret.

Der Madden var satt paa Bordet, kom Oher og Hof 
Marskalk og bad hans Kongl. May\ Dronningen og det andet 
Herskab komme til taffel. Saa satte Kongen, Dronningen 
og de andre fyrstelige personer sig ved dend stakkede side 
af Bordet, Kongen mit for, nest ham paa dend venstre 
side Dronningen, Cronprintzesen, fyrstinden af Anholt og 
Printzesen af Homborg, og noget fra dem Hendes Høye 
Naadex) og Grefjnde Reuentlov, og ved Kongens Høyre sidde 
Printzes Lovise, Hans Kongel. Høyhed, førstjnden af Mechlen- 
borg, fyrsten af Anholt, General Lieutnant og Stadtholder 
Gyldenlew og Gref Reventlow; ved de tvende lange sidder 
af Bordet sad en Deel Riddere af begge ordener og de for
nemmeste fruer iblant hinanden, saamange som der kunde 
faa rom. De andre fruer og Cavallierer blefve spillede ved 
andre Borde, som der til vare forordnede, saa alle blefue vel 
forsiunede.

Under Maaltid var der en kostelig Musik, og stode Hof- 
pouker og Trompeter paa Slodsgaarden, som ved et teign 
af vinduet blefve advarede at lade sig hørre, saa tit Her
skabets Skoler blefue druckne.

Jmod Kloken 10 var Maaltidet endt, og da gick ald 
Herskabet igiennem Løngangen ofuer paa den anden side i 
Kongens gemack for at see paa det fyrverck, som var opsatt 
paa Slodspladtzen, og dend Illumination, som var giort paa 
Stranden.

Fyrverket var saaledes:
Paa Slodspladfien fra BolhuuGet forbi BørGen og til 

stranden var Nie pyramider opsat, og paa dend mellemste

’) Statholder Gyldenløves Hustru.
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af dem var Hans Kongl. Høyheds og Printzes Lovises Nafuen 
under en Crone og Jmellen toe Lorbeerqviste af fyr verk 
giort. Der nu tegn var gifuen, at fyr verket skulde spille, 
blef Begyndelsen giort

1. med 9 firepundige Raketter, som en effter anden i 
en lige Distantz af tid blef anstuken og stege meget bøyt 
op i luftten, førend de gaf deris Knal.

2. Dernest kom alle Nie Pyramider i brand, og var 
begge deris Kongelig Høyheders Nafne at see paa dend 
mellemste i en Blaa Lue.

3. Saa blef atter tre Raketter antent, dernest
4. tre Lystkugler, en med Regn Jld og to med Svermer.
5. Siuf og tiuffve Raketter.“ —



Rigsmarskalk Körbitz’s Sendelse til G-ottorp 1669.
Meddeelt af A. Crone, Sognepræst til Herrested.

1 Ravnholt Arkiv gjemmes Geheimeraad Kristoffer Sehestedts 
efterladte Papirer. I sine forskjellige Tjenester som Hof
junker, Overskjenk, Hofmarskalk, Amtmand i Skanderborg, 
Krigskommissarius og Admiralitetsraad blev han hyppig brugt 
i diplomatiske Sendelser. Kørbitz blev Hofmarskalk 1658 
og var det til 1660, da han blev Rigsmarskalk. Kristoffer 
Sehestedt fik nu hans Post og vedblev at staae i et for
troligt Forhold til ham. Der findes ogsaa i Arkivet en af 
Kørbitz selv forfattet Levnetsbeskrivelse.

Relation de dato d. 28 Augustj A. 1669, betrf: Jhrer Excellenz 
des Herren Reichßmarschall von Körbitz Gottorfische Reyse 

wegen der Tunderischen Commission.

Allerdurchleuchtigster Großmächtigster König,
Demnach obliegender alleruntertähnigsten Schuldigkeit 

? nach Jch zu gehörsambster Folge Ewrer Königl: Maytt: mir 
beygelegten allergnedigsten befehlß den 6 dieses von Copen- 

h hagen abgereyset bin, erreichte Jch noch selbigen Tagh 
Nyburg, den negstfolgenden Sonderburg und den dritten 

® Rendeßburg, woselbst Jch unter dem Schein und Vohrwandt, 
alß ob es mir von Ewrer Königl: Mt: allergnedigst anbe
fohlen, umb derogestalt desto beßer meine fürhabende Got- 

® torffische Reyse zubemänteln, den 9 Ejusdem die newangelegte 
Wallarbeit sähe, ferner darauff den Herren General Maior 
Rusium, welcher eine Zeitlang gar unpäßlich und bettlägerig 
gewehsen, ansprach, und des abends spähte beym Tohr-
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schließen mich wieder auff den Wegh nach Gottorff begab, 
d ließ mich des negstfolgenden morgenß, war der 10, bey Jhrer 

Hoch Fürstl: Durchl: durch den Capitain von der Guarnison 
Johan Christian von Körbitz, weilen derselbe eben dazumahl 
mit und nebenst dem Herren Cammer Juncker Lindenau mir 
eine Visite gaben, gebührende anmelden, der dann nicht 
alleine im nahmen Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: mir wieder 
hinterbrachte, wie nemlich Jhr meine ankunfft gar angenehm 
sey, und daß Sie mich zusprechen verlangten, sondern es 
sendeten auch dieselbe kurtz hernach etwa umb 11 Vhr 
gegen Mittag dero Kutsche mit 6 Pferden herunter für das 
Wirtshauß, in welcher ich zusambt ietz besagten beyden 
Cavalliern auf das Schloß fuhr, in dem vohrder Platze ab
stieg, und mich in das negst dem Kirch Saal accommodirte 
und mir gezeigete Gemach verfügete. Alß ich aber kaum 
eine halbe viertel stunde daselbst gewuhsen, kam der Herr 
Hoffmarschall von Tettau, und höhlte mich zu Jhrer Hoch 
Fürstl: Durchl:, die mich in ihrem Vohrgemache empfingen, 
und in dero eigenes Zimmer führeten. Die Proposition, so 
ich bey deroselben ablegete, bestand ohngefehr darinnen, daß, 
nachdehm Ewrer Königl: Mt: meine Wenigkeit in einigen 
dero angelegenheiten in diese Fürstentühme abgefertiget, 
hetten so wohl dieselbe alß dero Fraw Gemahlin Königl: Mt:, 
beederseits Königl: Hoheiten und die Königl: Prinzeßinnen 
mir allergnedigst aufferleget, Jhrer Hoch-Fürstl: Durchl: 
Residenz nicht vohrbeyzureysen, sondern mich bey deroselben 
anzumelden, allerseits respective Freund-, Vetter- und Väter
lichen, auch muhm- und mütterlichen, Freund-, Schwäger-, 
Brüder- und Schwesterlichen grüß, mit was Sie sonsten mehr 
an liebe und guhten vermöchten, abzulegen, nach Jhrer 
Fürstl: Durchl: und dero hertzvielgeliebtesten Gemahlin Hoch 
Prinzeßl: Durchl: erwiinschenden guten gesundheit mich mit 
Fleiß zuerkündigen, und dabeneben dieselbe zuvergewißern, 
zuforderst von Jhrer Jhrer Königl: Königl: Mt: Mt: und dann 
beyderseyts Königl: Hoheiten, sambt Königl: Hoch Prinzeßl: 
Durchl: beständigen unverenderlichen auffrechten und getrewen 
affection, und dehnen darauß zu iederzeit entspringenden 
würcklichen effecten, wovon dann die mir zugestelte Hand
brieflein, welche ich mit geziehmenden respect hiermit wolte
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übergeben haben, ein mehrerß zeugniß würden geben können. 
Jhre Hoch Fürstl: Durchl: beantworteten solches selbst in 
sehr civilen termen, und unter andern contestirten mit gar 
nachtrucklichen vielen Wohrten die schuldige und Söhnliche 
observanz, welche Sie zu Ewrer Königl: Mt: trügen, und 
dannenhero nichts hohers verlangeten, denn nur durch dero 
gehorsamliches Comportement in Ewrer Königl: Mt: Hoch
schatzbahren Königl: und Väterl: Gnade sich zuerhalten, wie 
nicht weniger durch bezeugung aller Freund-, Vetter- und 
Söhnlichen gantz begierigen dienste sich von deroselben und 
hohen Hauses anitzo vergewißerten affection capabel zu
machen. Diesem nachbegehrten Sie. daß ich mit Ihr zu 
dero Gemahlin folgen solte, führeten mich auch so forth 
durch dero Schlaff Cammer, die kleine Wendeltreppe hinauff, 
zu ietzt Höchstgeehrter Prinzeßin, bey welcher Ich gleichfalß 
die gewöhnliche Curialia ablegete, und die bey mir habende 
handtbriefflein überreichete. Jmmittelst wurde in dero Vohr- 
gemache angerichtet und Taffel gehalten, dabey zimlichen 
starck getruncken, und Ew: Königl: Maytt: hohe Gesundheit 
zum offtern repetiret; nach deren Endigung wolten Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: mich nicht quitiren, sondern verblieben 
noch eine lange zeit im Fenster mit mir stehen, und conti- 
nuirten mit kleinen glehsern immerforth zutrincken, biß etwa 
gegen 4 Vhren des Nachmittags, da Hertzog Ernst Günther 
und seine Gemahlin sich anmelden und sagen ließen, daß 
Sie gleich itzo auff dem Wege begriffen weren, Jhrer Hoch 
Fürstl: Durchl: und dero Fraw Gemahlin anzusprechen. 
Jmmittelst, und weil dieße nachricht einlieff, fingen mehrhoch- 
geehrte Jhre Durchl: von unterschiedenen und zwar denen 
Materien, so größesten teihlß die iüngsthin respective zue 
Tündern und Rendeßburg fürgewesene Commisssiones con- 
cernirete, zu discuriren an, alß wornach ich Verlangen trueg, 
und gleichsam wünschete, daß Sie auff die bahne kommen 
und von deroselben gereget werden möchten, umb dadurch 
desto beßer und füglicher zu meinem intent zugelangen. 
Weil ich woll sähe, daß es weder der orth noch die zeit 
war, mit Jhre Hoch Fürstl: Durchl: hierüber weitleüfftig zu 
raisonniren, alß beantwortete Jch daßelbe nur mit wenigen, 
in so weit ich pro tempore dienlich erachtete, und begehrte



119

dabey gantz inständig, ob Sie mir eine Stunde des negst 
folgenden tages, oder zu welcher zeit es deroselben beliebig 
fallen konte, benennen wolten, so verhoffte Jhrer Hoch Fürstl: 
Durchl: information von allen und ieden desiderirenden 
Puncten zugeben, nachfolgendes auch auf dero genehmhal- 
tung mit ihrem Ministro, dem Herren Præsidenten, hierüber 
zuconnnuniciren, welches Sie sehr woll auffnahmen und sich 
erklehreten, des uegstfolgenden morgenß mich zu sich erfor
dern zulaßen, mit weiterer contestation, wie es ihr sonders 
lieb sein solte, wann ich mit dem Herren Præsidenten hierauß 
auch reden würde.

£ Den 11 Ejusdem wurden Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
verhindert mir die gnädigst vertröstete Audiens zugeben, 
teihlß wegen der vohrmittags Predigt, nach deren Endigung 
Sie strax zur Taffell gingen, teihlß wegen der den nach
mittag umb 2 Vhr von Hamburg ankommenden und nach 
Copenhagen wieder abgehenden Post, erinnerten sich iedoch 
aber bey der Abendmahlzeit dero versprechenß, und befühlen 
einem von dero Cammer Jupekern, Sie des folgenden mor-

4 genß daran zuerinnern, gestalt ich dann selbst auf den 12 
solches durch den Herren Cammer Juncker Reichel tuhn 
ließ, nachdehm Jhre Hoch Fürstl: Durchl: in der intention 
und Meinung, einen Hirsch zuschießen, des morgens gar 
früehe außgeritten, und fast zugleich mit dero Fraw Mutter 
und Herren Bruder, dem Bischoff zu Lübeck, welche Jhrer 
Hoch Fürstl: Durchl: zubesuchen von Husuinb arrivirten, sich 
etwa gegen 9 Vhren wieder eingefunden hetten. Alß nun Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: mir soforth besagte Audienz verstat- 
teten, richtete ich die Proposition dergestalt ein, daß ich 
die wieder mir allergnedigst erteihlten instruction zuletzt 
angeführte puncta zuerst fürtrug, und zwar 1. wie man in 
der Sache mit Hertzog Jochim Ernstes Fürstl: Gnad:, weil 
derselbe sich der so wohlbedächtlich ergangenen Keyßerl: 
Verordnung, die von so vielen Chur Fürsten trewlich ge- 
rahtene reassumirung der Commission betreffende, keines 
weges zu submittiren gesinnet wehre, nunmehro verfahren, 
und ob man nicht die Execution auch auff gedachtes Hert- 
zogs ämbter, gleich ohnlengst auf den adel-gühtern ge
schehen, desto ehender verhengen solte, weil Jhre Fürstl:
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Gnad: durch sotahne dero Wieder setzligkeit den Keyßerl: 
geheimbten Rath, in dem Er denselben fast öffentl: einer 
partialität beschuldigte, nicht wenig chocquiret, und dannen- 
hero aller apparenz nach schlechte assistenz von ihme zu- 
gewarten hette, alß auch sonst, daß Ew: Königl: Maytt: und 
Jhre Hoch Fürstl: Durchl: competirendes Jus collectandi 
dadurch zubestähtigen, und also zuversuchen, ob dergleichen 
Mitteil bey ihme nicht mehr alß die bißanhero gebrauchte 
gütliche Wege verfangen möchten. 2d0 Was doch etwa bey 
der so sehr angefochtenen Weserzoll und 3ti0 der langver
weilenden Alternationssache, deßgleichen 4t0 bey denen von 
der Röm: Keyßerl: Maytt: auf ietzigen annochwehrenden 
Reichßtage zu Regenspurg begehrten Römer Monahten zu- 
tuhn und resolviren sey.

Jhre Hoch Fürstl: Durchl: antworteten hierauff anfenglich 
generaliter, daß Sie nemlich nicht zweiffelten, Ew: Königl: Mt: 
von Selbsten dero Hocherlauchten verstände nach schon wißen 
würden, was bey einen und andern dießen Puncten zutuhn 
und resolviren sey, und würden Sie für ihre Persohn sich 
allemahl gerne in freund Vetter- und Söhnlichen gehorsam 
Ewerer Königl: Maytt: Höchstvernünfftigen sentements con- 
formiren, iedoch wolten Sie diesen allen, so ietzt erwehnet, 
weiter nachdencken und durch dero Herren Præsidenten ihre 
Meinung mir wißende machen. Nacligehendß begunten Hoch
gedachte Jhre Hoch Fürstl: Durchl: gleichwoll in specie, und 
zwar was den ersten und letzten Punct betrifft, auch etwas 
zudiscuriren und gedachten, daß, alß die iüngste execution 
von den Plönischen ämbtern were auffgehoben worden, 
sey daßelbe nur vor Ew: Königl: Mt: seithe alleine ge
schehen , die Jhrigen aber, so zu solchem Ende sich 
alda auch befunden, wehren (weilen Sie nichts davon 
gewust hetten, und also die benöhtigte ordre nicht stellen 
können) beliegen blieben, dannenhero Jhr dann die Schuldt, 
alß ob Sie die fürnehmbste Ursache zu solcher Execution 
gewehsen, von Herzog Joachim Ernsten fast alleine beyge- 
leget werden wollen. Vermeinten sonst, daß man zu solcher 
Execution und deren abermahligen verhengung genueg be
fuget seye, alleine befürchteten Sie, daß Hochgedachter Hert- 
zog wieder sehr zulamentiren, und so wohl bey dem Keyser
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alß denen annoch zu Regenspurg versandeten Ständen sich 
hefftig zu graviren beginnen, ia müglich von diesen letzten 
woll beyfall erlangen würde. Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
erwehnten auch noch ferner weit der obbesagten Commission 
und hiehlten dafür, daß Jhre Keyßerl: Mt:, weil Sie solche 
einmahl erkennet, wohl dabey verbleiben, und Herzog Jochim 
Ernstes dawieder führende protestationes nicht sonderl: in- 
tendiren würden, alleine es wehre nichts desto minder hier- 
bey zubesorgen, daß wann schon dieselbe reassumiret werden 
solte, solche doch wie vorhin unfruchtbar abgehen dürffte, 
daferne man nicht auff dieser seithe resolvirete, Ein, wo 
nicht gar zweymahl Hundert Taußent Rthlr mehr alß letzt 
gebotten zue offeriren. Die von Jhrer Keyßerl: Maytt: be
gehrten Römermonahten anreichende, da gingen Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: gedancken dahin, daß Ew: Königl: Maytt: 
und Sie sich davon nicht würden eximiren und entbrechen 
können, sondern man würde es gleich andern einwilligen 
müßen, weil wiedriges falß zubefahren, daß es von den Keyser 
und Ständen nicht woll auffgenommen werden, ia beydes in 
die Weserzoll und Alternationssache schaden, und mehrere 
Contradictiones verursachen möchte. Alß dieses nun geredet, 
erinnerte Jcli Jhre Hoch Fürstl: Durchl: an dehme, so die
selbe die vohrigten Tage zu zweyen mahlen, alß man schon 
zimblich starck getruncken gehabt, zuerwehnen gnäd: be
liebet, und wie ich mich iedeßmahl untertähnig anhdschig 
gemachet, deroselben genüeghaffte information von allen und 
ieden, so Sie dazumahl desideriret hetten, zugeben, mit ge- 
horsambster bitte, daß Sie die gedult, solches zuhören, ha
ben und nehmen wolten: wozu Sie sich dann gar willig und 
begierig erwiesen, und stellete Ich darauf zu anfangß das 
kürtzeste möglich dasienige für, was bey der in iüngst ab
gewichenen Herbst vohrgewehsenen Commission zu Tündern 
fürgekommen, und in verschiedenen Puncten, wovon aber die 
Fünfe Haubt Puncta sein, auß welchen die andern herfließen, 
bestanden, nemlich 1. der Rittebüllischen Waßerlöhsung und 
der von Fürstl: Seithe prmtendirenden communion. 2. der 
austerfangß, die Huntkie genandt. 3. die Grentze bey List 
und einseitig gesetzte Pfähle, worauff Jhre Fürstl: Durchl: 
Zeichen und nähme gehauen. 4. der Sieben kirchen, alß
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Tündern, Ubierre, Abel, Höyer, Horpstedt, Schatz und Breide, 
zum Stifft und Bistuhm Ripen allezeit gehörigen, nunmehro 
aber etzliche wenig Jahre dem Bischoff daselbst verneinten 
visitation, und dann 5. Eines Fürstl: zu Osterby wohnenden 
baurens prætendirenden Juris compascui in den Meel Tonde- 
rischen Hoff Felde. Welches alles Punctweise nebenst Ewrer 
Königl: Mt: wohlgegründet:r gerechtigkeit der Sache, und 
daß dero Commissarien bey so Clären Rechten und befundener 
warhafften beschaffenheit auff keine andere weise alß ge
schehen hetten votiren können, Jch Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: 
so, wie es dazumahl die zeit leiden konte, zu deduciren mir 
angelegen sein ließ, dabeneben auch mich anheischig machte, 
die Carthe, welche Ewre Königl, Maytt: von einem Jnge- 
nieur mit Fleiß verfertigen laßen, und darauß fürnehmlich 
der ersten dreyen Puncten situation und beschaffenheit sehr 
woll zuerkennen stunde, Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: zuzeigen. 
Hierauf nun ließen sich dieselbe in antwort vernehmen, wie 
daß Jhr der ersten beyden Puncten beschaffenheiten vorhin 
einigermaßen bekant wehren, nicht allein auß der ocular 
inspection, so Sie hiebevohr an den öhrtern quæstionis ge
nommen, sondern auch auß einer Carthe, so noch dero Herr 
Vatter Sehliger gedechtniß machen laßen; Sie konten aber 
auß beyden, so wohl alß andern documenten, sambt der 
Jhrigen relation, so Sie verhofften warhafft zusein, anders 
nicht'urteihlen und abnehmen, alß daß Sie ia beyde zu der 
prætendirenden Communion und zu dem austerfange berech
tiget weren. Von der Gräntze wüsten Sie dieses, daß die
selbe an dem ohrte, da die Pfähle gesetzet, von so vielen 
Leuthen mit so teuhren Eydtschwuren bekrefftiget und be- 
stähtiget were. Von den nahmen aber, so auff die besagten 
Pfähle gehauen sein solten, hetten Sie keine völlige infor
mation. Wie es mit der visitation der Kirchen zuhalten, 
wiese der zu Copenhagen 1658 auffgerichtete recess klaer 
genueg auß. Sie wolten iedoch davon und allen andern 
übrigen Puncten behörige weitere information nehmen, und 
dero Præsidenten mit vohrbesagten documentis, so zur be- 
haubtung ihrer Jurium gehöhreten, zu mir senden, umb 
mit mir weiter hierüber zuconferiren. Unterdeßen erkenneten 
Sie billig mit geziehmenden danck, daß Ewere Königl: Mt: Jhr
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die rationes, worauf etwa dieselbe sich hierinnen gründeten, 
communiciren laßen wollen, und versicherten Sie dabeneben, 
daß Sie allemahl Ewrer Königl: Mt:, so wohl hierinnen, alß 
sonst, mit Söhnlichen gehorsamen respect und observanz 
würden und wolten begegnen, ia iederzeit gerne tuehn und 
verrichten, was zu dero Wollgefälligkeit gereichen, und in 
so weit dero Jura nur immer zulaßen, wie imgleichen bey 
Jhrer posterität verantwortlich fallen könte, gestalt Sie dann 
hiebevohr verhoffentl: schon hievon, und noch ohnlengst bey 
der zu Kendeßburgh fürgewehsenen Commission (so aber, 
und welches Sie beklagten, nicht vollenzogen worden) ver
schiedene Proben gegeben; lebeten auch im übrigen ihres 
ohrtes vergewißert, daß Ewere Königl: Mt: ein anders, und 
so etwa wieder die Jura stritte, nicht begehren, sondern viel
mehr in gnädigster consideration, daß Sie dero Prinzeßin 
Jhr zu einer Gemahlin gegeben, des Gottorffisehen Hauses 
interesse das Jhrige sein laßen, und dafür Freund Väterl: 
und gnädige Sorge tragen würden. Jch replicirte hinwieder 
und bestähtigte Jhre Hoch Fürstl: Durchl: in der zu Ewrer 
Königl: Mt: gesetzten guten confidence, mit angehengter Ver
sicherung, daß gleich wie dieselbe niemahlß geintentionirt 
gewesen, Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: Jchtwas anzumuhten, 
so dero Hauses rechten und gerechtigkeiten zuwieder lauffen 
könte, alßo hetten Sie auch von deroselben eine gleich- 
meßige opinion gefaßet, und hiehlten gewiße dafür, Jhre 
Durchl: würden dehme nicht zuwieder sein, was in der raison 
selbst und aller billigkeit bestünde; dahin dann mit Fueg 
gezogen werden konten, nicht allein die vohrerwehnten 5 
streitigen Haubt Puncten, so ich vorhin deduciret, und Ewrer 
Königl: Mt: gerechtsam erwiesen hette, sondern auch all das 
ienige, welches zu Rendeßburg und darnach alhie zue Gottorff 
vohrkommen, auch abgefaßet und zu Papier gebracht; daß 
es aber von den Königl: Herren Commissarien nicht accep- 
tiret und vollenzogen worden, rührete dahero, daß man bey 
dieser Fürstl: Canzeley in das concept eine Clausul einge- 
rücket, so nicht in controversiam kommen, und dannenhero 
dafür gehalten, daß es eine unnöhtige Sache, und davon in 
ihrer instruction nichts enthalten were, weßhalber ihnen alß 
dienern nicht gebühren wollen, besagte clausul inseriren zu-
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laßen. Womit ich wieder meinen ab tritt nahm und mich in 
mein gemach verfügete. Im außgehen nun befühlen Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: einen von ihren leuhten, daß der Herr 
Præsident zu deroselben kommen solte, so auch alßbald 
geschähe. Etwa eine Viertel stunde hernach, und zwar halb 
11 Vhr, kam wohlbesagter Minister zu mir, und nachdehm 
die gewöhnliche beneventation, und was derer mehr anhengig, 
von beyden teihlen geschehen, beklagete Er die kiirtze der 
zeit, und daß es bereits gegen die mittagßmahlzeit anliefe, 
welche dann schwerlich verzögert werden würde, weil Er 
verstanden, daß sein gnädigster Herr bey dem angenehmen 
Wetter im Tiehrgarten zu Mittage speysen, und seine Gäste 
bewihrten wolte; allermaßen auch erfolgete, so daß Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: mich kurtz darauf, umb mit deroselben 
hinauß zufahren, fordern ließen; davon ich mich anfangß zu 
entschuldigen versuchte, solches aber gar nicht erhalten 
konte. Dannenhero und weil ich vernahm, daß Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: mit allen anwehsenden meiner im Kirchsaale 
wartete, Jch genöhtiget wurde von der Conference für dieß- 
mahl abzubrechen, mit bitte, daß der Herr Præsident mir 
vergönnen möchte, den negstfolgenden Freytagh, Vohrmittag 
umb 7 Vhr, zu ihm in sein Hauß zukommen, umb alda desto 
beßer über eines und anders, wovon ich seinem gnädigsten 
Herren ouverture gegeben, im vertrauen zuconferiren, wel
ches er aber in alleruntertähnigsten respect von Ewrer 
Königl: Mt: keines weges zustatten wolte, dabey auch sich 
zum allerhögsten entschuldigte, daß er den vohrernenten an
dern Tagh, weil Er den Herren Medicis belobet, einige Art- 
zeney zugebrauchen, mir nicht würde auffwarten können, 
sondern es biß den Sonnabent verschieben müste.

Jnzwischen, und da die Mahlzeit mit einem zimlichen 
starcken Trunck geendet war, überkam ich abermahl auf 
selbsteigene veranlaßung Jhrer Hoch Fürstl: Durchl:, nach- 
dehm Sie mich in dem Lusthause in etwas zur seithe und 
å part geführet, auch von denen wohlbekanten streitigen 
Puncten zu discuriren angefangen, gelegenheit, ein und an
dere ration den vohrigten annoch beyzutragen, umb dadurch 
desto clahrer zuerweisen die guten fundamenta, so Ewere 
Königl: Mt: haben, bey deme zuverbleiben, was dero Commis-
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sarien votiret hetten. Jhre Hoch Fürstl: Durchl: militirten 
dahingegen für die Jhrigen und vermeinten, daß Sie nicht 
unrecht votiret haben, und deßhalber zubeschüldigen sein 
würden. Jch replicirte, wie nemlich meine gedancken dahin 
nicht gingen, der Fürstl: Herren Commissariorum vota zu 
corrigiren, viel weniger selbige einiges unrechts zubeschüldigen, 
in dehme ich der unsrigen ihre defendirete. Jhrer Hoch Fürstl: 
Durchl: were gar woll bekant, daß offters in einem Collegio die 
votadifferireten, und etzliche von einer Meinung sein, die andern 
aber das Contrarium statuiren konten. Hierauß aber wolte nicht 
folgen, daß deßhalber die ienigen, so in contraria opinione 
wehren, unrecht tähten, welches dann Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
mir zustunden; und erwehnten ferner, daß Sie anfangß, und 
da ich heute vohrmittage von ihr gangen, fast halb Melan
cholisch gewehsen, alß Sie von mir verstanden, daß in keinen 
einigen von den streitigen Puncten Jhr beyfall gegeben, son
dern alle für Ewere Königl: Mt: alleine behaubtet werden 
wollen, insonderheit auch der Austerfang, wobey Sie doch 
allemahl zur helffte participiret; verhofften auch, daß der
selben inß wenigste dieses annoch inß künfftige verbleiben, 
daferne über verhoffen ihr solche ia nicht ganz zugestanden 
werden solte; auf welchen fall Sie sonst der Freund Söhn- 
und dienstl: Erbiethens wehren, sich gegen Ewere Königl: Mt: 
zur abfolge so vieler Austers, alß Sie etwa zu dero behuef 
nöhtig, zuverpflichten. Diesem negst kamen Sie auch von 
dem Opman zurehden, und begährten Ewrer Königl: Mt: ge
dancken davon zuwißen, ob Sie etwa geneigt zu einem von 
den fürgeschlagenen Fürsten, oder daß man eß auff Univer
sitäten zu decision verschicken, oder auff andere zulängliche 
mittel unter sich selbst abtuehn solte; wie Sie dann solches 
alles, mit was differentien sonst auch mehr uneröhrtert weh
ren, zu Ewrer Königl: Maytt: Freund Vetter- und Väterl: 
disposition verstellet haben wolten. Diesem nach kunte ich 
nicht unterlaßen, die ietzt angeregte Pöste wegen des Auster- 
fangß und ihrer Fürstl: Durchl. beygefügetes Erbiethen, auf 
solche maaße zubeantworten, wie mir gar woll wißende, daß 
Jhre Hoch Fürstl: Durchl: biß hieher, da nemlich der orth 
qusestionis, die Huntkie genant, in controversia und Streitig
keit zwischen beyden respective Königl: und Fürstl: Herr-
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schafften gekommen, zur helffte zu participiren praetendiret 
hetten; alleine itzo, da man suchte vermöge der beyden re- 
cesse, des Copenhagischen und Glückstädtischen;, alß die von 
Fürstl: seithe offt allegiret würden, dieße differenz mit andern 
mehr gäntzlich abzutuhn, und auß dem wege zureumen, 
wüste ich nicht, ob die participation zur helffte würde stath 
haben können, bevolirauß da Ewere Königl: Maytt:, wie in 
den übrigen 4 streitigen Puncten, also absonderl: in diesen, 
ratione situationis, und da der mehrbesagte Austerfangh 
ohnstreitig in Ewrer Königl: Mt: Lister Fiordß Strömen, weit 
neher an der Jnsul List, alß einzigen Fürstl: gründe, wie der 
augenschein Sonnenclahr außwiese, gelegen, so wohl gegrün
det, daß von allen unparteyschen der orth quaestionis Ewrer 
Königl: Maytt: würde zuerkennet werden müßen; wannenhero 
ich auch fast sehr zweiffelte, daß Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
angehengetes Erbiehten wegen des verpflichts von so viel 
Austers, alß Ewere Königl: Mt: nöhtig, behaglich fallen 
würde, in ansehung es nicht so viel umb die Austers oder 
den davon entstehenden nutzen, alß vielmehr umb das regale 
deroselben zutuhn sey. Betreffende den Opman und die 
denomination deßelben, da stunden Ewere Königl: Mt: gänz
lich in denen gedancken, daß, was die streitigen 5 Puncte 
concernirete, dieselbe von unterschiedenen naturen wehren, 
davon einige, und zwar die drey ersten, eine vollkomliche 
genaue und exacte besichtigung requirirten, weil ohne dero
selben darin nichts getahn werden könte; bey einigen, alß 
den 1 und dritten, der streitigen gräntz Pfähle betreffend, 
und welcher gestalt damit verfahren worden, Jtem das von 
einem Fürstl: bauren praetendirete Jus compascui, erforderten 
die Wißenschafft im lohebuche (?), umb darnach eines und 
anders zuexaminiren und ferner zuentscheiden. Nun aber 
were nicht zuvermuhten, daß ein Fürst in eigener Persohn 
dergleichen Reyse über sich nehmen, geschweige daß es 
überauß kostbahr fallen würde; geschehe es aber durch seine 
subdelegirte, so müste man vermuhten, daß Sie solche leuhte 
schickten, die keine Wißenschafft und kendtniß hetten, weder 
von Teichen, Tämmen, Siehlen, Schleusen und dergleichen, 
noch auch von den lourechte, also daß es lange zeit erfor
dern würde, ehe Sie davon gründliche und genueghaffte in-



127

formationes, so wie es der Sachen beschaffenheit erforderte, 
erlangeten; immittelst lieffen die Vnkosten, so bereits vorhin 
biß zu 10000 Rthlr: gestiegen, ie höher und mehr auff, den 
armen Untertahnen zu Last und Schaden. Auff Vniversiteten 
die offternenneten streitigen Posten und die darinnen gegen 
einander gewechßelte Satzschrifften und Acta zuverschicken 
und deren decision darüber einzuhohlen, sehen Ewere Königl: 
Mt: auch nicht, daß es füglich geschehen konte, sintemahl 
den guten leuhten auff den teutschen vniversitäten es an 
eben derselben kendtniß und Wißenschafft mangelte, was 
zuvohr gemeldet und bey den Fürstl: subdelegirten deside- 
riret worden. Jch erinnerte mich zwar, daß Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: in dero iüngsten an Ew: Königl: Mt: abge
laßenen antwortschreiben vohrgeschlagen, die Landt Cauthen, 
worauß status controversiæ, so wohl alß die situation der 
öhrter zuerkennen, den Actis beyzufügen, alleine, gleich wie 
es anfänglich große difficultet geben würde, ehe man sich 
zu beyden teihlen wegen der Landt Carthe vereinigen konte, 
also stünde auch ferner zubesorgen, daß die Herren Doc- 
tores wenig damit gediehnet sein würden, weil Sie an den 
öhrtern ganz unbekant wehren, auch niemandes hetten, 
der inß wenigste von allen und ieden umbständen unter
richt geben könte; diesem nach hielte ohnmaßgeblich 
dafür, das letzte, wen man nemlich sich unter einander 
selbst vergleichen tähte, das beste und vohrträgligste sein 
möchte. Jch konte Jhre Hoch Fürstl: Durchl: versichern 
von Ewerer Königl: Mt: hiebey führenden guten intention, 
und daß Sie an ihr nichtes erwinden laßen; ia, da auch 
etwa eine weitere zusammenschickung von Jhrer Durchl: 
beliebet werden solte, Ew: Königl: Mt: nicht unabgeneigt 
sein würden; gestalt ich dann beydes hierüber und allen 
andern Puncten noch weiter mit dem Herren Præsidenten 
auff negstkünfftigen Sonnabent, weil er morgen medicinirete, 
conferiren, und alßdann Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: resolu
tiones und Meinung, sambt meiner abfertigung und gnedig- 
sten Erlaßung von demselben einwarten wolte.

Jhre Hoch Fürstl: Durchl: gaben hierauflf nicht undeut
lich zuvernehmen, daß ihr das letzte, nemlich die zusam
menschickung gefiehle, erinnerten aber das dabey, daß alß-
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dann nebenst diesen 5 streitigen Puncten alle andere übrige 
differenzien mitabgetahn werden müsten, und weil Sie zugleich 
gedachten, daß Sie dero Præsidenten befehl gegeben, den negst- 
folgenden Montag auf eine Commission zuverreysen, also daß 
er mit zimlichen affairen belahden, so selbst nähme ich es 
halb und halb für eine entschuldigung auf, und machte mir 
fast die gedancken, daß sich der Herr Præsident vielleicht 
gerne mit diesen Sachen verschonet sehen wolte.

? Den 13 ist nichts passiret, so anzumercken meritirte, 
außer daß ich zu dem Herren Præsidenten gegen abend ge- 
schicket, und nebenst andern zuentbiehtungen Nachfrage 
und dergleichen nochmahlß zu einer visite des folgenden 
morgens umb 7 Vhr mich anmelden laßen, so er aber aufs 
höfligste refusiret, und darhingegen sich erbotten, genomme
nen abschiede nach sich bey mir einzutinden, etwa umb 8 
Vhr ins lengste, weil Er zuvohr bey seinem gnedigsten Her
ren aufl’warten muste.

li Den 14 kam wollermelter Herr Præsident zu mir. mit 
welchem ich soforth zu conferiren anfing in derselben Ord
nung, wie meine proposition bey Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
gewehsen und schon vorhin benennet worden. 1. Wie etwa 
mit Hertzog Jochim Ernsten zuverfahren, und ob nicht die 
Execution auf seine ämbter zuverhängen; dabey Er dann 
anfänglich weitleüftig Ewere Königl: Maytt: und seines gnä
digsten Herren gute befugniß zu der besagten Execution de- 
ducirte, und darnegst zuverstehen gab, daß ietzt Hochgeehr
ter Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: wie auch seine wenige ge
dancken unvohrgreifflich dahin gingen, daß es nöhtig sein 
würde, ie ehe, ie beßer, des scriptum zum Truck zubefor- 
dern, so der Herr Stadthalter von Gabel ihm iüngsthin com- 
municiret, und welches er sehr nerveus und fundamental be
funden, in dehm der Concipient sich durch des Plönischen 
weitleüfftigkeit nicht verführen ließe, sondern simpliciter und 
succincte bey den Haubtfundamenten, darauß die ganze Sache 
unschwer zuerkennen stünde, verbliebe, solches nachgehen- 
dest an Jhre Keyßerl: Mt: und nach Regenspurg zusenden, 
mit einem Schreiben, darinnen man dem Keyser noch, wie 
schon vorhin geschehen, zu gemühte führete Hertzog Joachim 
Ernstes tergiversationes und außflüchte, bloeß und alleine
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die zeit zugewinnen und sich von denen Jhme ohnstreitig 
obliegenden collecten zuentziehen, mit weiterer anzeigung, 
daß, weil diesem wercke derogestalt nicht lenger nachgesehen 
werden könte, so hette man ein für allemahl besagtes scrip
tum publici Juris machen und solches Jhrer Keyßerl: Maytt: 
zu desto beßerer information zusenden wollen, der zuver- 
läßigen Hoffnung, daß alle unparteysche und unpassionirte 
die Königl: und Hoch Fürstl: befugniß zu den Collecten 
darauß Sonnen Clahr erkennen, dieselben auch niemand ver
den cken würden, wann Sie nunmehro nach so langer ver
geblich exercirter gedult ihre wollfundirte Jura durch die 
Execution behaubteten, welche alßdann auch so forth darauf 
erfolgen konte.

2do discurirete Er gleichmeßig gar außführlich von der 
Weser Zollsache und brachte unter andern diese quæstiones 
auf die bahn. Erstl: ob es nicht beßer wehre, eine ansehn
liche summ am geldes da für zunehmen, und von der Rente 
nachgehendest die darauf hafftende onera abzuhalten, oder 
ob fürs andere man sich bemüehen solte, gedachten zoll von 
den Allodial Erben ganz an sich zuhandlen, da für haltend, 
Sie würden sich zur billigkeit verstehen, allermaßen Sie woll 
bey der Fürstl: Anhaltischen Fraw Wittib, welche Sie in 
wenig tagen zu Gottorff erwarten, unter der hand sondiren 
wolten, wann Sie nur Ewere Königl: Mt: Meinung darüber 
wißen mochten. Unterdeßen ließen Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
gar gerne geschehen, im maßen Sie sich auch vorhin Freund 
Söhnlich erklehret, das vohrgeschlagene mittel wegen zoll 
Freyheit einiger Leinsath über die biß anhero genoßene, alß 
wodurch man etwa Brandenburg zugewinnen und zuappai- 
siren vermeinte.

3. Jn der Alternationssache remonstrirte der Herr Præ
sident, wie so gar unbillig es sey, daß das Fürstl: Hauß 
Hollstein alle Reichßonera tragen, dahingegen aber nicht 
fähig und teihlhafftig werden möchte, weder durch recht
lichen anspruch, noch gütliche Handlung, das, was andern 
Reichß Fürsten gebührete; vermeinete, daß es nöhtig seye 
mit den ersten eine außführliche deduction deßwegen zu- 
publiciren, wozu sich dann bey der Königl: Cantzeley zweif- 
felßfrey gute nachricht finden würde von alle dem, was von 
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Zeiten zu Zeiten darinnen passiret were, und wie weiter 
er es selbst für einigen Jahren, da Er mit dem Canzler 
von der Lippe dieser und der Hambürger Sachen wegen 
auff dem Reichßtage verschicket gewehsen, gebracht hette.

4to Die prætendireten Römer monathen betreffent, da 
were sein gnädigster Herr von der Meinung, daß, weil die
selbe nicht per majora, sondern per unanima schon einge- 
williget, Jhre Königl: Mt: und Hoch Fürstl: Durchl: sich da
von nicht woll würden entschlagen können.

Hierauf nun habe ich mich zu denen bey der Tonde- 
rischen Commission fürgewehsenen 5 streitigen Haubt Punc- 
ten gewendet, zu dem Ende die Land Carthe bey händen 
genommen und mich erbotten, einen Post nach dem andern 
fürzunehmen, und so kurtz immer möglich dem Herren Præ
sidenten von Jhrer Königl: Mt: gerechtsam informationis 
gratia, und damit Er seinem gnädigsten Herren bey bege
bender gelegenheit solches noch weiter, alß etwa schon von 
meiner Wenigkeit geschehen, hinterbringen könte, behuefige 
nachricht zugeben; alß aber derselbe einwante, wie nemlich 
ihme die behörige vollenkommene Wißenschafft von diesen 
streitigen Puncten nicht beywohnete; zwar hette er obiter 
davon eines und anderß gelehsen, iedoch aber zur genüege 
nicht gefaßet; dannenhero und nachdehm sein gnädigster 
Herr Jhme gesagt, daß ich eine conferenz deßhalber ver- 
langete, Er für nöhtig erachtet, seinen Sohn und Herren 
Dtr. Cramern, beyden Cammer Rähten, alß denen die Sachen 
woll bekant, andeuhten zulaßen, sich mit der Landt Carthe 
und andern documentis gefast zuhalten; und wiewohl Herr 
Dtr. Cramer mit 'einer brust kranckheit befallen, also daß 
er sich gleich itzo entschüldigen laßen, so wolte er doch 
dahingegen vermuhten, daß sein Sohn nicht weit sein würde, 
mit bitte, daß er bottschafft nach ihn senden und kommen 
laßen möchte; So selbst habe Jch solches zugestanden, und 
gleich darauff von der mir mitgegebenen Landt Carthe den 
anfang gemachet, in dehm ich nicht alleine statuiret, daß 
selbige correct seye, und von dem Jngenieur die Versicherung 
gegeben worden, daß Er dabey stehen und für leuhten von 
seiner profession, ia mit dem augenschein selbst behaubten 
wolte, daß alles, was er derogestalt auf dem Papier ent-



131

worffen, sich im wercke selbst warhafftig außweisen solte; 
sondern ich habe auch solche gegen die Gottorffische ge
halten, aber darinnen eine mächtige differenz gefunden, so 
daß Sie wenig oder fast nichts mit einander über ein kom
men, geschweige daß es fast geschienen, ob were die Got
torffische von Jemand verfertiget, der keinen sonderlichen 
verstand davon gehabt. Diesem negst ist von mir der erste 
Punct, nemlich die Rittebüllische Waßerlöhsung und die da- 
hero von den Fürstl: praetendirende Communion fürgenom- 
men, und das im Jahr 1615 abgesprochene Vrteihl, alß der 
Fiirstl: fürnehmbstes fundament, warumb die Meel Tonde- 
rischen in der besagten Communion verbleiben sollen, exami- 
niret worden, worauff ich ferner diese Fragen formiret habe: 
Erstl: ob das Werck annoch in demselben Stande sey, wie 
es im vohrangeregten 1615 Jahr gewehsen. Für das an
dere, im fall es in einem andern standt gerahten, wie 
es warhafftig ist, ob alß dann solches nicht wieder in dem 
vohrigten gesetzet werden konte. Weilen sich dann nun so 
forth außfündig gemachet, daß es seither A° 1622 und 1623 
eine ganz andere gestalt, worauf man bey der pronunciation 
des urteihlß nicht einmahl gedacht, gewonnen, und daß es 
ohnmöglich nunmehr sey, die Sache wieder zu redressiren 
und in dem vohrigten stand zusetzen; alß habe hierauß sta- 
tuiret, daß unsere Commissarien nicht ungleich, sondern 
großes Recht hetten, in dehm Sie in ihren votis die Meel 
Tonderischen von der Communion mit den Alt Tunderischen 
und Gotteskogischen befreyeten, und solches umb so viel 
desto mehr, daß 1. Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: Herren Va
ters Höchstlöbl: andenckens A° 1623, und zwar zu der zeit, 
alß dieselbe mit der Einteichung des Gotteskoges begriffen, 
außgegebener revers fürhanden, darinnen Sie sich unter an
dern verpflichtet, die Meel Tonderischen Ländereyen wegen 
des frischen und andern Waßers, so Jhnen durch diese Ein
teichung zuwachßen möchte, schadeloeß zuhalten; da doch 
2d0 das Contrariuin, und daß den armen Meel Tonderischen 
ein überauß großer Schaden auß dieser Einteichung ent
standen, klaer am Tage lieget; und 3. nicht zuleugnen ste
het, daß, wie schon gedacht, die in vohrbesagtem revers be- 
lobete abführung des Waßers anitzo ohnmöglich werckstellig 
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gemachet werden und geschehen kan, welche impossibilität 
dann (quod bene notandum) nicht won den Meel Tonderi- 
schen, sondern von den Fürstl: selbst verursachet, die denn 
auch 4. wegen der gewinnung eines so herlichen landes all
eine den Profit gezogen, dieße andere aber dahingegen da
von anders nichts alß Schaden leiden, ia so lange gelitten 
haben; geschweige daß 5. wieder aller societät und Cornmu- 
nions gebrauch und observanz ist, daß ein teihl für sich 
alleine ohne des andern vohrwißen, consens und genehmhal- 
tung etwas verendere, wie nach dieser Einteichung von den 
Fürstl: auf unterschiedene weyse einseitig den Meel Tonde- 
rischen zu höchsten præjuditz, unverwindtlichen nachteihl 
und Schaden geschehen; wie denn 6. über alles vohrbesagte 
dieße ratio alß eine von den fürnehmbsten, warumb die Meel 
Tonderischen sich mit Fueg auß der Communion begeben, 
mit hinzu kombt und in consideration billig gezogen werden 
muß, daß die Königl: Meel Tonderischen ihr binnen waßer 
durch ihren eigenen im Jahr 1608 wollerkaufften und bißan- 
hero unperturbiret gebrauchten Sielzug, Königeß oder Fiel- 
cken Siel genennet, verlaßen können, welches dann nach 
Kogß-und Spadelandesrecht die Meel Tonderischen von aller 
Communion befreyet; zugeschweigen, daß die Meel Tonderi
schen durch einem Mittelteich, so A° 1615 der Seeteich ge- 
wehsen, A° 1623 von den Gotteskogischen gantz separiret 
worden. Der Herr Præsident fiehl meiner Meinung anfangß 
bey und sagte, daß sich die angeführten umbstände und ra- 
tiones woll hören ließen, und daferne auf ihrer seithe hier
wieder nichtes erhebliches eingebracht werden könte, bliebe 
billig die regul wahr, worauf ich mich gründete, nemlich 
cessante causa, cessat etiam effectus. Alß aber hernach der 
Herr Cammer Rath hier wieder ein und andere dinge an- 
führete, daran etzliche von keiner sonderl: importanz waren, 
alß nemlich daß der Höchstseehligste Herr bey der Ein
teichung verhoffet, auf arth und weise, wie der reverss be
saget, die binnen waßer quit zuwerden, gestalt man dann 
auch dazu allen Fleiß getahn, ia keine müehe und unkosten 
gespahret etc:, und unter andern auch erwehnete, daß unser 
fürnehmbstes Argument mit der Meel Tonderischen selbst 
eigener verlaßung ihres binnen waßers, so nach Koeg und
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Spadelandes Rechten unß sonst zu statten kähme, nur auf 
einem schlechten grunde und Fueße, nemlich auf einen 6 
Jahr für dem A° 1615 abgesprochenem Vrteihl beschehenen 
kauff bestünde, in dehm die Vntertahnen solchen unter sich, 
ohne Consens und Einwilligung der obrigkeit geschloßen, 
welches von keinem bestande und krefften wehre, sintemahl 
die Vntertahnen von ihrem grund und bohden nichts 
veräußern könten noch möchten; wohinzu denn auch annoch 
dieses kähme, daß die Meel Tonderischen den besagten Wa- 
ßer und Sielzug, wie bereits gesagt, 6 Jahr für dem Vrteihl 
gehabt, welches iedoch aber von den auß Koegß Leuhten da
zumahl alß richtern nicht angesehen, sondern dieselbe einen 
wegh wie den andern zu der communion geurteihlet worden. 
2d0 Daß die Königl: Meel Tonderischen noch im Gotteskoeg 
bey 200 Demmet landes liegen hetten, so Sie bey der Com
munion erlanget, von welcher Sie sich anitzo separiren wol- 
ten; fiehl der Herr Præsident wieder etzlicher maßen auf 
andere gedancken und vermeinthe, daß diese beyden letzten 
rationes die Sache zimblich verenderten und ihme zweiffel 
verursachten; und ob zwar ich mir angelegen sein ließ, all 
diesem mit dienlicher gegenrehde zubegegnen, insonderheit 
so viel den offtgedachten kauff angehet, durch die mehr alß 
60 Jährigte, im loubuche gegründete ruhige possession, dar
wieder niehmahlß, weder von der ober noch unter obrigkeit, 
das geringste protestiret, ia nicht eins in all der zeit gean- 
cket worden wehre, mit was ich sonst noch weiter zu be- 
stürckung unßers rechten, so wohl bey diesen alß den an
dern einwürffe, anführen könte, so ich kürtze halber vohr- 
beygehe, so wolte doch der Herr Cammer Rath nicht ac- 
quiesciren, sondern blieb bey seiner Meinung, nicht allein 
dafür haltend, daß kein Herr schüldig, solch onus, alß die
ses sey, da nemlich das waßer auf Fürstl: grunde geführet 
und außgelaßen würde, wieder seinen Willen oder auch len- 
ger, alß Jhm beliebet, zu dulden, sondern gab auch für, daß 
solches zuhindern stünde den Meel Tonderischen nicht zu 
geringen Schaden, alß die hernach das baurenwaßer nir- 
gendß quit werden könten.

Nachdehm nun itz berührter Punct pro et contra zimb
lich weitleüfftig debattiret worden, ist man auch zu den
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übrigen vier streitigen Haubt Puncten, alß die austerbanck, 
gräntze, der 7 Kirchen visitationes und des Fürstl: baurens 
praetendirender Weydegerechtigkeit geschritten, da ich dann 
Ewrer Königl: Mt: wohlgegründetes gerechtsam nichts min
der, alß bey den vorhergehenden geschehen, außfürlich re- 
monstriret, und zuerweisen mir angelegen sein laßen. Nach- 
dehm nun itzberührter Punct pro et contra etc. post verba 
zuerweisen mir angelegen sein laßen, und zwar die auster
banck betreffende, da repetirte dasienige, so ich bereits vor
hin gegen Jhre Hoch Fürstl: Durchl: guten teihlß erwehnet 
hatte, daß niemand, welcher nur die Situation der auster
banck, die Huntkie genant, in augenschein genommen (aller
maßen Jch es alsoforth mit der Landt Carthe bewiese), 
würde negiren können, daß ia dieselbe Ewrer Königl: Mt: 
unstreitig zukähme, weil Sie zunegst an dero Stroem Ly- 
stertieffe, wovon die Austers ihr nutriment auch ohnzweiffentl: 
hetten und überdieß weit neher an die Peninsul Lyst, alß 
an Jordsand belegen, angesehn der vohrbesagte Stroem 
Lystertieffe, so Ewrer Königl: Mt: alleine zustünde, dazwi
schen were. Jch deducirete ferner die bey der gräntzschei- 
dung begangene nullitäten, welche weder nach den Lou- 
oder andere rechten gültig sein könten, in dem die Herren 
Fürstl: beambten und Deputirte in allen einseihtig verfahren, 
wie ex protocollo und des Herren Blütingß interrogatorijs, 
sambt der von Obristl: Waßenberg beschehenen beantwortung 
zu tage lege und zuvernehmen wehre:

1. Daß die Fürstl: vntertahnen alleine der gräntzschei- 
dung halber zwischen Lyst und Sild geschworen.

2. Selbst die Steine dahin gebracht.
3. Ein Tingßwinde einseitig erworben und
4. Darauf die Pfähle niedergesetzet, ungeachtet der rech

ten vhralten gräntze des Cremper Teichß, wobey die 
Steine noch biß diese Stunde zusehen weren; der 
Nähme es auch selbst mitführete, in dehm der orth 
Schielkleff, oder zu teutsch: Scheideklufft, genennet 
würde.

Den dritten passum behaubtete Jch auß den Copen- 
hagischen A° 1658 errichteten Haubtrecess, worinnen des 
Ambts und Stiflfts Ripen Jura in ecclesiasticis völlig reser-
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viret worden, und dannenhero die visitationes bey den strei
tigen obbenanten Sieben kirchen nach wie vohr den bischoff 
zu Ripen verblieben wehren; bevohr auß auch, da Ewere 
Königl: Maytt: dazumahl Jhre Hoch Fürstl: Durchl: souve- 
rainitet über daß Schleßwigische zugestanden, nicht aber über 
das, was immediate zum Reiche gehöhrete, gleich diese ietz- 
berührte visitationes der 7 kirchen, so dem bischofe von Ri
pen, besage des inA° 1576 errichteten Coldischen abschiedes 
und darauf erfolgeten Chur Fürstl: Sachßischen laudi zu
kommen tähten, nnd wovon man sich nicht abgeben könte. 
Den 4ten und letzten aber, nemlich des bauren praetension, 
ex eo fundamento, daß dem bauren seine gerühmete 80 Jäh
rige possessio, so lange Er nicht justum titulum beybrächte, 
nichts helffen noch zustatten kommen möchte. Die Herren 
Fürstl:, insonderheit der Herr Cammer Rath Kiehlman, da 
er auß der Landt Carthe die Situation der Austerbanck inne 
ward und vernahm, daß ich nicht alleine mein fundament 
auf dem negstbeygelegenen, Ewrer Königl: Mt: zustündigen 
Stroem, die Lystertieffe genant (auß welchen auch die au- 
sters ohnzweiffentl: Jhr nutriment haben), so wohl alß die 
Peninsul List selbst setzte, sondern auch Jhnen zu gemühte 
führete, wie ungewiß Sie in ihren eigenen fundament bißan- 
hero gewehsen, in dem Sie ihr recht in den vohngten Jahren 
von Widingharret her behaubten wollen, und alß solches 
nicht angehen können, weilen selbiges landt bey anderthalb 
meihlen von der austerbanck belegen, nunmehro changiret 
und Jordsandt, alß eine Jnsul, da es doch nur ein von Wa- 
ßer zusammen geführter Sand, im spähten Herbst und Win
ter auch mit demselben Eliment meist überschwemmet, ia das 
noch mehr der vohrbesagte Stroem Lystertieffe zwischen der 
austerbanck und diesem ohrte wehre, erwehlet hetten; wüste 
nichts Haubtsachliches hierwieder einzuwenden, alß alleine 
dieses, daß er den mehrbesagten Stroem, daß nemlich der
selbe Ewrer Königl: Mt: alleine, biß an den in der Landt 
Carthe angemerckten ohrte zukähme, einigermaßen im zweiffel 
ziehen, und fast dafür halten wolte, daß der halbe Stroem 
nur Ewrer Königl: Mt: zugerechnet werden müste, welches 
Er dann durch die baacken, so durch die Fürstl: von Husum 
an biß weit über den orth quiestionis, den Schiffern zur
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nachricht, gesetzet worden, und für ein signum jurisdictionis 
zuhalten wehre; Jtem den zu Höyer von den ein- und auß- 
gehenden Schiffen nehmender zoll zubehaubten vermeinete. 
Bey der gräntze, und daß die Pfähle, so wie ietz befindlich 
gesetzt, fundirete Er sich teihlß darauf, daß die gräntzschei- 
dung auf vorhero beschehener Eydtlichen beschwerung von 
beyden seihten derogestalt beliebet worden, teihlß daß die
selben schon drey Jahr gestanden, teihlß das Camperteich 
und Scheel klufft nicht für die rechte Scheide könte gehalten 
werden, weil mit lebendigen zeügen zubeweisen stünde, daß 
der Fürstl: Vntertahnen Vieh von Silt biß nach Ilolloh, alwo 
anitzo die Pfähle gesetzet, wehre geweidet worden. Er zohe 
auch noch ferner hierbeyan, wie derselbe orth quæstionis 
weder von importantz, große und bonität seye, und dannen- 
hero nicht absehen könte, warumb Wir unsers teihlß den
selben eben in so großen streith zögen; es were dann, daß 
Wir damit unser absehen auf die streitige austerbanck rich
teten. Jch replicirete hierauf und invertirte dieses letzte 
auf Sie selbst, daß nemlichWir nicht anders schließen kön- 
ten, den daß man ihrerseits mit den Pfahlen von der Vhr- 
alten rechten gräntze deßhalber so weit herein gangen, umb 
dadurch der offtbesagten austerbanck neher zusein, und 
darnegst den orth, wo die meiste Strandung zugeschehen 
pfleget, zubehaubten; im übrigen remonstrirte Jch dem Her
ren Præsidenten und Cammer Rath nochmahlß, wie schon 
gedacht, die begangene nullitäten und unförmliche verfah- 
rung bey der von Jhnen einseitig gemachten gräntszcheidung. 
Jn den übrigen beyden Puncten, die visitationes der Kirchen 
und des bauren weidejprætension, anreichende, verblieb 
wohlbesagter Herr Cammer Rath bey dem Copenhagischen 
Recess von A° 1658 und denen bey gedachten Haußman be- 
findtlichen documenten, sambt 80 Jähriger possession, gleich 
wie ich aber das Contrarium erwieß auß seinem ersten fun
dament, und zwar auß ietzt nachfolgenden Wohrten des be
sagten recessus: Mit diesem außtrücklichen reservat, 
daß den ämbtern oder lehen Ripen, Meel Tondern 
und Coldingen, sambt den zue den Riper Capittul 
gehöhrigen gühtern, durch dieße hoheit Cession 
kein vorfang oder præjuditz zuegefüget; Jtem fer-
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ner besondern das Reich viel mehl’ in seinem be- 
zirck bey deren Geist- und Weldtlichen Jurisdic
tion zue Lande und Waßer unperturbiret und un- 
molestiret nach wie vohr, und die Reichßgräntzen 
in ihren Vhralten limitibus und Scheiden auf 
allen seithen unverenderlich gelaßen werden. 
Also vermeinete auch, daß des bauren angerühmbte 80 Jäh
rige possessio (welche doch zweififelßfrey non semper quieta 
würde gewehsen, sondern derselbe darinnen vermuthlich zum 
offtern turbiret worden sein) ohne beybringung des schon 
erwehnten Justi tituli, woher es rühre, und wie er dazu 
kommen, Jhme wenig würde nützen können. Jedoch were 
meines geringen ermeßens nach dieses eins von den leich
testen Puncten, welcher durch eine außtauschung müglich 
bald gehoben werden konte, wann nur das übrige nebenst 
den unkosten, so die Herren Fürstl: den Meel Tonderischen 
auf die Helffte zuerkandt, seine richtigkeit und Endschafft 
erreichet hette, allermaßen dann eben das letzte, nemlich die 
Vnkosten, von nicht weniger considération wehren, und man 
dießeits gar nicht absehen konte, auß was fundament die 
Meel Tonderischen die Helffte der besagten Vnkosten tragen 
solten, da es bekant, daß dieße nur 3400 demmet, und dar 
gegen die Fürstl: 33000 nnd noch über dieß auf die Com
mission so hoch selbst urgiret hetten, ia noch dazu Kläger 
wehren. Vber welche Materia, so wohl was bey dem Op- 
man zu consideriren gewehsen, und sonst die Sache in ei
nem und andern concerniret, seind nicht alleine außführliche 
desbatten, beydes von meiner und ihrer seihte, geschehen, 
sondern ich habe auch für mich, doch allemahl protestando, 
daß es nicht auß befehlig, alß vielmehr auß meiner eigenen 
Phantasey herrührte, erwehnung getahn, ob es nicht beßer, 
daß dieße differenzien zwischen der Herrschafft selbst, sonder 
daß man einiger frembden decision gebrauchte, gehoben, und 
durch beyderseits dazu deputirte vornehme Ministros, ent
weder in Copenhagen oder an einem andern beliebigem ohrte, 
da Sie bey einander kommen könten, abgetahn werden möch
ten; gestalt ich dann auch Jhre Hoch Fürstl; Durchl: hier
von nicht unabgeneigt, sondern daß Sie sehr dazu inclinirten, 
befunden; hiehlte auch meines wenigen Ermeßens nach ge-
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wiß dafür, man konte endlich noch wohl auß den Sachen 
kommen, wenn nur alle passiones bey seihte gesetzet, 
ieder Punct mit gesunder Vernunfft nach deßen warhafften 
Beschaffenheit angesehen, und da ie eine oder andere zweiffel- 
hafftigkeit sich ereignete, zulengliche Mittel, umb selbige 
auß dem Wege zuräumen, gebrauchet wurden; welches der 
Herr Præsident nicht alleine approbirte mit beygefügeten 
Hochbeteürlichen contestationibus, beydes von Jhrer Hoch 
Fürstl: Durchl: großer begierde zu hinlegung all solcher 
differenzien, und daß er für seine Persohn nichtes liebers 
sehen und wünschen möchte; zu dem Ende auch an seinem 
sorgfältigen Fleiß, müehe und arbeit nichtes erwinden laßen 
wolte, sondern mich auch fragete, ob ich keine Vollmacht 
oder sonst in meiner Jnstruction hette, einige Vohrschläge 
zutuhn. Weilen aber mir von dergleichen nichtes commit- 
tiret worden, und ich defectum mandati vohrschützen müste, 
immittelst aber gleichwoll nicht unterließ discursus gratia 
zugedencken, insonderheit der beyden Posten, die Waßer- 
löhsung mit der Communion und darnegst die austerbanck. 
dafür haltend, daß dieße unstreitig Ewrer Königl: Mt: zu- 
kähme, und daß mit iener es in dem stande, wie es itzunder 
wehre, da nemlich die unsrigen sich von der Communion 
mit allen Fueg und billigkeit abgetahn, gelaßen, und dahin
gegen dererselben prætendirender und auf 80000 Rthlr. seiter 
der Fürstl: Einteichung von A° 1622 bißhieher sich erstre
ckender Schade, mit dehme, so die Höyerischen, wegen 
übelen Unterhaltung-dero Parth am Seeteiche, Jhnen zuge- 
füget, quitiret und derogestalt gegen einander compensiret 
werden müste. Alß brachte wohlbesagter Herr Præsident 
entlieh dieses ins mittel, ob nicht auf einen gewißen Tagh 
und zeit von beyden seihten zugleich Vohrschläge, wie und 
welcher gestalt etwa ein iedes teihl vermeinte, daß die offt- 
berührte 5 streitigen Puncta am fügligsten zuheben stünden, 
gescheen, und bey der am negstkünfftigen 9 octobris abge
henden Post depechiret werden könten. Jm fall es nun ge
troffen und beyderseits Hoher Herren Principalen zur ver- 
gnüegligkeit gereichen würde, hette es billig dabey sein ver
bleiben, wo nicht, und daß noch eines oder anderß im wege 
stünde, alß dann konten strax darauf von beyden teihlen
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einige vornehme Ministri, die zur Eintracht und keiner weit- 
leüfftigkeit inclinirten, an einem gewißen ohrt (da Er dann 
Coldingen fürschlug, alß von dar ab, wann es nöhtig, der 
aller- und Höchstgeehrten Herrschafft guth befinden leicht 
und in weniger zeit einzuhohlen wehre) mit genuegsamer 
Vollmacht zusammenkommen und vollendß abtuehn, was 
durch die besagte Vohrschläge seine richtigkeit nicht er
langet hette; und da ie über alles verhoffen dieser zwegk 
nicht zuerreichen stunde, alß dann hetten Sie sich mit ein
ander über einen Opman zuvergleichen. Wie nun so be
schaffenen Sachen nach Jch hierbey weiter nichts tuehn 
könte, alß mich zu alleruntertähnigster relation anheischig 
zumachen, daferne anders Jhre Hoch Fürstl: Durchl: bey 
ietz besagten Vohrschläge verblieben, mit angeheffteter 
bitte, mir, wo müglich noch für der Mittagßmahlzeit davon 
ouverture zugeben, und zugleich bey Jhrer Hoch Fürstl: 
Durchl: umb die beantwohrtung derer von mir Jhr überge
benen Handtbrieflein, sambt meiner gnädigsten Erlaßung ge- 
ziehmende anzuhalten. Alß nahmen hierauf, da die Glocke 
auf den schlag 11 war, und Wir biß in die 4te stunde mit 
dieser Conferenz zugebracht hatten, der Herr Præsident und 
Cammer Rath ihren abschied und verfügeten sich so forth 
zu Jhrer Hoch Fürstl: Durchl:, die etwa nach einer kleinen 
halben stunde Verlauff mich zur Taffell fordern ließen, für 
dem Niedersetzen aber mir selbst andeuteten, wie Sie von 
dero Præsidenten gar woll eingenommen, was unter unß in 
einem und andern passiret, insonderheit auch den Vohr- 
schlag, so derselbige getahn, welcher Jhr sehr woll gefiehle, 
und dannenhero gerne sehen, daß ich mir deßen befohrde- 
rung angelegen sein laßen; dabey auch Ewere Königl. Mt: 
ihrenthalber versichern wolte von dero bereitwilligkeit zu 
erweisung alles Söhnlichen gehorsambs und schüldiger Ob
servanz.

Den 15 nach der Predigt ließ sich der Herr Cammer 
Rath bey mir anmelden, und nachdehm derselbe bald darauf 
sich einfand, hinterbrachte Er mir im Nahmen seiner Hoch 
Fürstl: Durchl: eben daßelbe, was Sie mir den vorigten Tagh 
selbst gesaget wegen des Herren Præsidentens Vohrschlagh,
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mit begehren, solchen Ewrer Königl: Mt: bestermaßen für- 
zutragen und deroselben Erklehrung, ob Sie es auch für 
genehm halten, zu befördern; gedachte auch fernerweit, daß sein 
Gnädigster Herr auf die empfangene Handtbrieflein wieder 
antworten, immittelst aber nicht hoffen wolte, daß ich so 
sehr eilen würde. Und wie ich auß seinen übrigen discur- 
sen vernahm, daß er allermeist auf die beyden ersten Haubt 
Puncten, der Waßerlöhsung und Austerbanck, bestand, und 
vermeinete, daß es eben die ienigen wehren, so die gröste 
Schwürigkeit bißhero verursachet hetten, und worauf zweif- 
felsohne noch anitzo große reflexion gemachet würde, So 
selbst kunte nicht unterlaßen, Jhme nochmahlß zu remon- 
striren, wie dero vermeintes Recht auf einem so gar schwa
chen gründe und Fuße bestünde, befürchtende, daß daferne 
Sie bey der gefasten Meinung beharreten, so würden Jhre 
Vohrschläge zur gütlichen Hinlegung nicht sonderl: ange
nehm fallen. Diesem nach bähte, solches alles woll zucon- 
sideriren und das heilsambste, welches zu den fürhabenden 
zwegk dienen könte, zuerwehlen; worauff Er, der Herr 
Cammer Rath, beydes für sich und im Nahmen seines Va
ters (weil Sie begriffen, den folgenden morgen zeitig auf 
eine Commission im ambte Trittau zuverreißen), abschiedt 
nahm.

£ Gegen abend, ein wenig vohr der mahlzeit, hielt ich 
umb meine Erlaßung abermahl an, da dann Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: versprochen, den folgenden Tag gewiß zu
schreiben. So auch am Montage, war der 16, zu wercke 
gerichtet ward, also daß dieselbe mir für der abendmahlzeit, 
die Prinzeßin aber erst darnach dero Handtbriefflein zu- 
stelleten und meine depeche gaben, mit weiterem gnädigsten 
ansinnen, die bekante recommendationes und grüße, so wohl 
bey Ew: Königl: Mt: Mt: alß beyderseyts Königl: Hochten und 
den Königl: Prinzeßinnen bestermaßen abzustatten, so auch 
die Fürstl: Fraw Wittibe, beyde Freülin und Jhre Durchl: 
der Bischoff mir aufftrugen. Welches dann nebst gezieh- 
mender anrühmung der großen Ehre, Gnade und fast über- 
flüßigen Civilité, die in respect von Ewrer Königl: Mt: Jhre 
Hoch Fürstl. Durchl: mir unwürdigst zeit meiner anwehsen-
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heit zu Gottorff zuerweisen beliebet, dießer meiner aller- 
untertäbnigsten relation ich gehorsambst beyfügen, und im 
übrigen Ewrer Königl: Mt: meine Wenigkeit zu beharrender 
Königl: Hochschatzbahren Gnade alleruntertähnigst emphelen 
sollen, in tieffester Demuth verbleibend,

Ew: Königl: Maytt:
Coppenhagen d. 28 Augusti

A° 1669.



Indberetninger til Dr. 0. Worm
meddelte af O. Nielsen.

Som Fortsættelse af de i 2den Række 4de Bind aftrykte Indberet
ninger fra Ribe Stift, meddeles her, hvad der endnu ikke er udgivet 
af disse nyttige Optegnelser, af hvilke de fra Fyn, Skåne og Bornholm 
for længe siden er udgivne i Uddrag i Suhms Samlinger I. 1. 70—92, 
97—145, 2. 32—46. Her vil altsaa findes Indberetningerne fra Aarhus 
Stift, gi. kgl. Samling i Fol. Nr. 739, der indsendtes af Biskop Jens 
Gødesen 1623. Uagtet Håndskriftet er af ikke ubetydelig Størrelse, 
så bliver Udbyttet dog ikke af så stor Udstrækning, som man skulde 
vente, da mange af de gode Præster i Stiftet har taget sig Sagen let 
og i sirlige latinske Breve udtrykt deres Forsikringer om, at der intet 
mærkværdigt fandtes i deres Sogne. Der findes således hele Herreder, 
fra hvilke ikke findes den ringeste Oplysning, og der er en stor Mod
sætning mellem disse Indberetninger og dem fra Ribe Stift, hvor der 
dog findes noget fra hvert Sogn, om ikke altid antikvariske Oplysninger, 
så dog statistiske. Sammen med Indberetningerne er indbundet Teg
ninger af nogle Runestene, hvilke Tegninger er udførte af Albert 
Holst i Hornslet, Glarmester, der har levet ved denne Tid, da Aaret 
1616 står på en af Tegningerne. De viser, hvorledes Runestenenes 
Fortolkning for Worms Tid var Genstand for de vildeste Forsøg blandt 
Menigmand, som det jo også er bekendt nok om Stenen i Grondal 
(Ulstrup), paa hvilken man allerede 1503 har villet læse den mærkelige 
Spådom, som man har søgt at anvende paa vore Dage, medens det 
følgelig er en ganske simpel, men meget utydelig Runeindskrift af al
mindelig Art. Albert Holst har mærkeligt nok ikke denne Fortolkning, 
men siger, at Stenen lå over Toke Skytte, der ejede al Loversyssel. 
Den store Gravskrift paa Gjessingholmstenen, der nu findes i oldnordisk 
Museum, kan afgive et Vidnesbyrd om, hvad man kunde tillade sig at 
læse: „Y huem der vide viill, jeg haffuer verit der ieg y verden var 
thill, Sorbrok mit nafin monne vær, y Delit ieg bode, dit vor mit sæde, 
effter min audød vnder denne skiull huillis ieg her y sortten moldt“, 
hvortil han giver følgende Oplysning: „Och laa samme Delit hans gård 
y Vaie by, som nu kaliis Soruad effter hans naffn, til forn hed byen 
Vadby, sa laude hånd Sor til Vad, sa kallis hun almindelig Soruadt oc 
findis der ingen datum pa same stien“. En anden Indskrift meddeler 
han fra Gjessingholm, og siger at den findes „y en vindeltrap“, og 
handler om en Herremand Eggert Ugerup, der havde bot i Kurkjær
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mellem Tøjstrup og Gjessing. De andre af ham kopierede Indskrifter 
er Øster Alling (endnu til), Vejlby i Sønderhald Herred, om hvilken han 
bemærker: „denne stein stod pa Velby kiere gård oc er nu optagit“, 
(findes hos Worm, men er ikke længer kendt), Stenalt (hos Worm, 
men tabt), Glenstrup (endnu til), den tabte Randers Steen (hos Worm) 
og desuden en Ligsten fra Framlev, på hvilken Albert Holst har set 
en Blanding af Runer og latinske Bogstaver, medens der i Virkelighed 
ikke har været Runer, ti ifølge Prof. P. G. Thorsens Meddelelse findes 
blandt Worms Optegnelser en anden Gengivelse deraf, der viser, at det 
er en latinsk Indskrift.

Den anden Samling Indberetninger, som her meddeles, findes i Geh.- 
Ark. og er fra Vends Herred i Fyn fra 1624 og forskellig fra den 
Indberetning, der i Uddrag findes i Suhms Samlinger. Dens Karakter 
nærmer sig til Indberetningerne fra Ribe Stift og i noget forkortet 
Skikkelse gjengives her ikke alene det antikvariske, men ogsaa de 
statistiske Oplysninger om Sognenes Bebyggelse. Idet således nu alle 
de tilbage værende Wormske Indberetninger er udgivne, må jeg 
endnu nævne med Tak, at deres Udgivelse skyldes den Hjelmstjerne- 
Rosenkroneske Stiftelse, der har ydet mig en Understøttelse dertil.

Lffter ieg forgangne høst haffuer bekommit Kong. Matt., min 
nådige herris breff, vdi huilcket begeris oc befalis ieg paa 
mit embedis vegne anuende med mueligste flid her vdi stic- 
tet at lade opsøge alle haande slags antiqviteter oc docu
menta, som tiene kunde thill at forbedre oc formere vor 
danske chronicke, riget thill ære. Da effter saadan materia 
er for en drøu tid siden opsøgt oc vdleet her vdi stictet aff 
de dannemend, som daa vare regii historici oc ere nu hen- 
soffuede, blant huilcke vare M. Anders Veile, Doctor Niels 
Krag oc M. Jon Jacobsen, huilche vdi deris thid lod søge 
her vdi Capittellet, vdi clostre, kiercker oc paa herregaarde, 
huor de noget spøre eller finde kunde, som tiente thill deris 
historiske skriffte, huorfaare ieg icke haffuer noget sønder- 
ligt her aff stictet at fremsende andet end vdi sammenknytte 
breffueknippe er at finde. Giffue Gud aarsag till her effter 
at offuerkomme noget aff forskreffne materie, skall iche det 
bliffue forsømt att indstillies vdi canceliet effter vor naadige 
herre kongis villie oc befaling.

Jens Gødisen
egen haand.
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Onsild Herred.
Hem sogn. Findis i Oensild herrit ved Heemkier it 

themmelig bierrig, kaldis Grevens høy, med gamle skantze 
graffver i, och findes en anden høy udi kierit, kallis Uur- 
holm, och sigis at en greffve skulle haffve liggit paa for- 
skrefne Greffvens høy och skuddit thill en befestning heller 
hus paa Uurholm, men huo Greffven haffver verit heller huo 
paa Uurholm haffuer holt hus kand jeg ingen kundskab be
komme. Hans Severinsen.

Hobro. Præsten Joannes Severini Fogius meddeler 
alene Afbildning af Runestenen paa Kirkegaarden, der endnu 
er til.

Sønder Hald Herred.

Mariæ Magdalenæ sogn. Vdi forskrefne sogn findis 
intet, som verd er att skriffue, vden nogle steenoffne och 
nogle høye, som omsatt er med steene, huor om ieg haffuer 
bespurtt mig och ingen kundskab der om bekommit.

Andreas Severini Medelphardensis.
Wdi Wirring sogenn findis hoes en bye ved naffn 

Ammelhæde en graff mett thuende store steene, en paa huer 
ende, som de gamble folck kalder Kongshøyen, oc formeenis 
att kongh Ameleth der skulle ligge begraffuen, om huilcken 
ydermeer in Saxone Grammatico. Disligist siges der, att 
Wirring sigis quasi Wiigring af den orsag, att der skall 
haffue verit en viig, som de lagde ind i gammel tiid met 
skib, der der var sellatz thil en kiøbsted, laa paa den anden 
siide ved naffn Lundbye, saa der findis i thorffue graffuerne 
endnu paa denne dag ancherringe oc heele master, thi der 
er nu enge, mouser oc thorrejord. Findis der paa Wirring- 
march thrende murede høye, som kaldis Ebbes høye oc en 
heder Dragis høye, originem kand ieg inthet opsøge, thi dett 
ganske er aff minde.

Wdi Essenbech sogen findis inthet, dett ieg endnu 
aff weed, vden Essenbech closter, som dog er øde, huorledis 
der mett er oc haffuer verit, om hindis fundation oc be
siddere oc thuende capelier haffuer ieg ingen kundskab 
om, men meener, att der skulle findis beskeden om i Closters 
kiste paa Drotningborg. Jenns Hansen Brun.
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Wdi Christrup sogen (effter som jeg paa det flictigest 
haøaer bespuort oeh forfarit aldting) findis aldelis intet, som 
mand kand sige fra, vden huis mand aff byens etymologi 
Christ-torp kand giette. qvod communi censuræ relinqvo. 

Iffuer Pedersøn.
I Øster og Vester Alling havde Præsten Niels 

Pedersøn intet at meddele.
Vdi Mygindt sogn findis intett vden en graff, som er 

ophoffuit med jord paa en slett agger och kallis Jønnis høy 
och er omsætt mett store steen och offuer murett saa som 
en huelling, och er samme graff vdi lengden 13 fauffne, i 
bredelsen 6 fauffne och offuen paa samme graff nermest i 
vester er sætt 3 store stiene offuer ende och der offuen paa 
dennem en stor stien er lagt 4=l/2 [alen] it quortter bred, 
der hos megitt tyck.

Vdi Schøering sogn paa kierckegaarden ved dett 
sudvest kiercke hiørne ligger en stor tyck huggen kampe- 
stien, offuen paa huggen itt kaars, och sigis der vnder att 
vere begraffuit en jomfru, som lod forskrefne Schøering 
kiercke opbygge och bode hun paa Stienollt i Roxøherritt. 
Och ydis endnu aarligen till forskrefne kiercke aff tuende 
gaarde liggendis i forskrefne Roxøherrit, aff en gaard i Ør- 
sted rug P/2 ørte, biug P/2 ørt, smør 30$, aff en gaard i 
Booe rug 1 ørte, biug 1 ørte, noch aff en agger paa Tøsløff 
marck ydis rug 2 skipper.

Vdi Krogsbeck sogn finder ieg intett att antegne. 
Søffren Nielsøn Quist.

Aarsleff sogn. Er ditt sagt aff di gamle, att kier- 
cken skulle værit byggit S. Karen thill ære och kaldis S. 
Karens kiercki. Der offuen ligger en stuor høj, som kaldis 
Lynghøi, som er satt omkring med stuore stene och menis 
att skulle værit begraffuit en stuor høffding.

Hørning sogn. Sigis att den kiercki kaldis templum 
S. Trinitatis, och paa same marck och vdi sognet findis och 
stuore høie, som och er omsatt med stuore stene, men huad 
ditt er gyort for er inthet vist.

Hanns Pedersen Aarsleff.
Wdi Faxing sogen findis itt sted paa marcken der- 

sammesteds, som er omsatt mett nie store steene, oc den 
10Danske Samlinger, 2den Række. VI.
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thiende ligger inden for mit paa steden, oc kaldis Dwerge- 
dusitt. Huad samme steenlagtt haffuer att betyde er ingen 
vitterligt. Rasmus Madtsøn.

Gieesing sogen. Her wdi sognet findis intett att an
tegne. Her sigis well at haffwe werret threy stiene med 
rhwne bogstawer, huilke ieg wdi min thiid her icke haffwer 
fundet eller fornummet. Dog mienis her, at den enne haffuer 
werret offwer en addelsmand kaltis Spvrius Brock, haffwer 
bwosiddet wdi Sorwad her wdi sognet. Den anden offwer 
en addelsmand Bow Falck, buosiddendis wdi Nielstrupgaardt, 
som paa de thiider haffuer ligget till Gieesing sogen.

Neeragger sogen. Her wdi sognet findis fiire stien- 
haabe, bønderne kalder dennem Jøndeowffne, wed dog intet 
wider beskied der om. Niels Hansøn.

Wiffuild sogn. Siges her aff gamle folck att skulle 
hafft veret her i fordom tide mange gaarde her i sognet, aff 
huilcke nu alleneste minnes Gammelgaard, Bøyden, Agger- 
gaard, huis vestigia och rudera endnu findes. Her siges och- 
saa att Brønckier, som er en eng leggendis vesten fra byen, 
at haffue veret it haff och seilatz der ind, huilcket och be- 
krefftes der aff, att der legger en høy her emellem byen och 
kierdet, som kaldes Strandgadhøy, och strax hos legger en 
høy, kaldes Rolantzhøy, sed ratio appellationis ignoratur. 
Miere i disse sogner kand ieg icke opspørge, effterdi gamle 
folck, som haffuer vist aff saadand leylighed att sige, er wed 
døden affgangen.

Laurentius Severini Grenovius.

Nørre Dyrs Herred.

Nørherridt haffuer sit naffn aff norderherredit, saa kaldit 
enten at ditt skall ligge norden till Grenaa kiøbsted eller 
norden till it stoer fersk vand, nesten halffanden mile vegs 
lang, kaldis Colding sund. Nørherridt er udi sin lenge en 
stoer miill vegs oc i breden 1 stor miill. Udi forskrefne 
herridt ere 17 kircker ved naffn Grenaa eller S. Gertruds 
kircke, Ensløff, Ginderup, Ørum, Tøstrup, Nimtofft, Fielle- 
rup, Giesborg, Hemmid, Gerrild, Rimsøe, Casberg, Veggersløff, 
Villesøe, Carlby, Voldby oc Hammeløff; her for uden er oc dit 
omfløtt land Andholt, paa huilchet er ocsaa en kircke, under
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herredit oc Kalløe lenh. Same forskrefne herridt haffuer 
elluffue præster med præsten afif Anholt.

Vdi same herridt findis nogle hergaarde, som velb. her 
Jørgen Skeell, velb. fru Dorithe Juell eier som ere Soustrup, 
Skervad, Ørbeckgaard, Medelgaard oc Østergaard i Fiellerup.

Vdi forskrefne Nørherridt findis Gr en aa kiøbsted, som 
gamle folck fortæler at haflfue nafifn udafif aaens begyndelse 
oflfuen till, som begyndis af trende tilløb, Myll aa, Gammell 
aa oc Kloster aa, oc endis eller haffuer en vdgang ved Min- 
dit eller haflfnen. Same kiøbsted haffuer værit en fornemme 
by i gamble dage, der seyladz same steds oc hafifnen vaar 
ved mact, forringis nu møgit for flififuendis sand aflf en hede 
synden op tiill aaen, kaldis Brofifhede. Same kiøbsted er veil 
priviligerit afif Konglige Majestæter udi Danmarck. Her hos 
kircken [i] Grenaa findis ingen runebogstafifuer eller er oc ey 
paa marcken eller paa thre smaa byers marcker (Dolmer, Aa- 
strup oc Bræstrup), som ligger hid till sognit, nogit mærcke- 
ligt, som till chrønichen kunde tiene.

Hos kirckerne her udi forskrefne Nørherridt findis ingen 
runebogstafifuer, calendaria runica eller naagen antiquitet, 
som chrønicken kunde forbedre. Nogle steder her udi 
herredit findis stenhobe; huad di betyder ved gamle folck 
intit afif oc ey heller vi.

Ditte bekiender vi med egne henders underskrififuelse. 
Lauritz Hansøn. Simon Pouelsøn. Jørgen Chri
stensen. Morten Lauritzøn. Hans Lauritzøn Fu- 
sing. Søffrenn Nielsen. Anders Pedersøn.

Salutem perennem cum gratiarum actione summa, reve
rende domine episcope, pater charissime. Allatæ sunt mihi 
literæ tuæ tertio aprilis de diplomate regio ad festum pas- 
chatos instantis supplendo, quod continet diligentem curam 
et inspectionem habendam, si qvæ sunt in archivis eccle
siasticis de antiqvitatibus, calendariis, literis runicis vel 
etiam penes alios quicqvam fuerit, qvod inservire potuerit 
chronographiæ regiæ sive historiæ regni nostri patrii am- 
pliandæ, ut transportentur per te ad historicum regium. 
Scias igitur, me hac de re aliqvoties compellasse tam nobiles 
qvam ignobiles hujus partis diæceseos, nihil tamen invenisse, 
præterea convocasse consacerdotes, qvi omnes se excusarunt 

io*
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et accusarunt inscientiæ, qvod intelligere possis attestatione 
propriarum manuum. Ne videremur prorsus studiosi inertiæ, 
collectanea hæccine perridicula curavi, ut per nuncium tibi 
darentur, nihil nempe ponderis habent, neque invenio in nostro 
territorio aliqvid memorabile, quod prodesse possit ampli
ationi patriæ historiæ. Præterea obnixe contendo, ne mihi 
succenseas ob moram et tarditatem excusationis nostræ, 
putavi nempe orale testimonium, qvod perhibui Arhusiæ in 
propriis tuis ædibus, post diem Dionysii suffecisse. Hisce, 
amantissime domine pater, cum uxore tua castissima diu ac 
feliciter vale. Deproperabam Grenaa 5 Aprilis 1623.

Lavrentius Oldorphius Johannis f.

Sønder Dyrs Herred.

A al sø og Hoed. Siqvidem, pater venerande, cupit et 
mandat S. R. Majestas, ut a pastoribus V. D. dioeceseos tuæ 
per literas ad te transferantur historica, qvæ annales, chro
nica et monumenta potissimum concernant, in paroecia Aal- 
søe hæc sunt seqventia: In sylva pagi Olsrode est pla
nities qvædam vicina mari hinc atque hinc vallata. In hoc 
loco ex relatione seniorum ferunt sepultum esse Hagæum 
regem, qui, postqvam armata copia in nomarchiam Synder- 
herrit ex classe sua ad spoliandum irruerat, ab incolis in 
reditu ad classem statim circumcinctus et cum exercitu profli
gatus est; locus, ubi strages facta, vocatur Vallis Vandalorum 
vel Vindelicorum (Wenderdale), si qvid alias de hac clade in 
chronologia Saxonis, centum cantilenis vel aliis historiis extet.

In ecclesia Aalsøe (si qvid ad negotium istud facere pos
sit) in loco sepulturæ nobilis Thomæ Fasti situm est vexil
lum militare ab ipso T. F. libera manu in bello Dytmarsico 
captum. Severinus Chiliani.

Paa Liungbye kirckegaardefindis en graffstien med 
denne offuerskrifft paa samme stien: Hic sub terra eqves 
auratus Andreas Eyson reqviescat in pace, och der hos en 
flackt ørn, item en vdhoggen billede paa samme stien med 
en bispe staff i sin haand; men huor hånd haffuer vonitt 
eller aff huad orsag hånd der haffuer vdvald sin leierstedt 
med huis miere der om kunde bespørgis, er iche aff nogen 
kiercke breffue eller gamle folckis relation at erfaris.

Niels Søffrensøn.
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Tistrup. Præsten Christianus Blichfeld giver Afskrift 
af 2 Epitafier over Hr Niels Eriksen Rosenkrands og Hustru 
Fru Birgitte Olufsdatter samt deres Søn Kristoffer Rosen
krands, der døde paa Bjørnholm 21 Nov. 1561, forfattet af 
Hieronimus Jodoci (Justesen) Ranchius, trykt hos Lavrens 
Benedikt i Kjøbenhavn 1562. Hæc inveniuntur in ecclesia 
Tirstrup extructa sumptibus nobilissimi D. D. Otthonis Nicolai 
Rosenkrantz et consecrata sancto Budolpho.

Mols Herred.

Helnets, som ligger i Maalsherredt i Callø leen. Dette 
land Helnets haffuer i gamel dage Marstj eiet med bønderne 
oc all anden rettighed, huilcken Marstj hade sin sæide gaard 
paa Hielm, møget fast foruaret med graffue oc wolde, som 
endnu er kient, oc haffuer ocsaa hafft ibidem sin homel- 
gaard, wrtergaard oc anden løst, som nochsom endnu kand 
findes.

Thuert offuer fraa Hielm wdj Biørnkier, synden fraa 
Ebbeltofft haffuer hånd hafft sin ladgaard eller affuelsgaard 
ocsaa paa ett møget bequemlig leggendes, saa den haffde 
hauett paa den østerside til wern oc paa de andre tre sidder 
en fersk søe oc ett suart morads, som ingen kand offuer 
komme, oc derforuden haffde den stuore tyck skou. War 
ocsaa samme ladgaard wel beuaret med graffue og wolde, 
som endnu kand findes, huordan den haffuer werret, oc kunde 
haffue der sin synderlig lyst, thi hånd haffde haffuet til 
fiskerj, den ferske søe (som nu er forgrouen) kunde bruge 
til fersk fiskerj, skoffuen til gresgang oc til sin jaet, oc 
kunde hånd paa halffanden times tidt reisse fraa Hielm oc 
til samme laadgaard.

Oc effterdi bønderne oc landet alsamen hørde hanem 
til, saa haffuer hånd ocsaa hafft sin synderlig lyst her paa 
landet med jackt, effterdj her vaar vdj de dage møget skou 
oc morads oc mange diur, saa der er giort en stienmuer aff 
øster hauuet oc wdj det wester hau jmellom Maals herret 
oc dette land med planckverck offuen paa, saa at ingen 
kunde komme vdaff landett vden [hans] mynde, huilcket muren, 
som endnu staar aff det enne hau oc vdj det andet, nocksum 
vinder, endog plancherne er bortforrundet.
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Som hånd drog fraa sin ladgaard i Biørnkier her offuer 
vdj jacht vdj en suar hede, daa er hånd wdj jachten besue- 
met, saa hånd maatte stie fraa sin heste oc sette sig neder 
hots en stien paa Ferup marck, oc er saa bleffuen dødt vdj 
samme besuemelse.

Siden er hans lig om natter tide indført her wdj Helnets 
kierckj, oc de haffuer det hederlig begraffuet ved vor Frue 
alter, oc presten, som den tidt bode her j kierckjgaarden, 
hafft en pige, som skulle hintte hanem øll, som lææ i det 
norder wabenhus, hund haffuer stået oc seet, huorledes de 
begroff hanem oc lagde ett herlig decken offuer hans kieste, 
oc der hund saa sin lelighed, haffuer graffuen opkast oc 
samme decken bortstaallet.

Oc sigger de endnu, at wor synder kirckjdøer det war 
Marsties kielderdøer paa Hielm, oc møget andet tømmer, 
som er baade vdj stollene oc vdj offuerret paa kirckin.

Dette haffuer gode trofaste gamle danmend, som haffde 
leffuet meire end hunder aar her paa landet oc war født 
her paa landet, mig fortellet for tredue aar siden, der ieg 
kom først her til landet.

Oluff Seffrensen Dall.1)

Øster Iiisbjerg Herred.

Præsterne Petrus Sommer i Hornslet, Nicolaus Erasmi 
i Todbjerg, Michael Petri i „Hiorshøff“, Johannes Pauli i 
Thorsager, Erasmus Revtherus i Skødstrup, har intet at 
meddele.

Vester Lisbjerg Herred.

Tryge sogenn. Lidett østenn fra Tryge kircke liger 
enn haffue kalldis Østrup haffue, hvor der mienis att haffue 
ligett en hergaard i gammel dage, kaltis Østrup, och er 
indnu kiennd huor gaardenn haffuer standen och huor graff- 
nenn haffuer løbitt der omkring. Item paa samme Tryge 
marck liger imellom Todberg oc Tryge en flod, som kalldis 
Kaskier flod, hos huilckenn di gamle her hos os siger, att 
der skulle haffue ocsaa ligett en hergaard, som de kalte

’) Dette Stykke er tidligere meddelt af Werlauff i Ny D. Mag. III144—46.
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Kaskier, oc der skulle haffue boit en frue vdi samme gaard, 
huis sønn der mienis at skulle haffue druchnit oc omkommitt 
vdi samme flod, oc hun derfor skulle haffue laditt den flod 
vdgraffue, men huad hindis naffn haffuer weritt oc huor dett 
haffuer ydermiere hafft sig med hinder, ved ingenn nogitt 
vist att sige aff.

Paa 01 s t e d marck ligger en aceruus magnorum lapi dum, 
som de kalder Jøngoen, en stor bred stienn ligger offuen 
paa andre tho store stiene, oc saa stor rum vnder dennom 
att tho eller 3 mennisker kannd side i skiul vnder dennom, 
oc mienis att der i gammel dage skulle haffue veritt it altar, 
paa huilckenn kemperne skulle haffue offerit. Men bog- 
staffue eller anditt kand mand intett fornimme, der er skriff- 
uit paa. Johannes Johannis P.

Jeg haffuir tilforn offuerseet och forfaret Hyllested 
och Ro s mus kiercker baade inden oc vden, da findis der 
inthet huercken muncke schriffter, monumenter, graffueschriff- 
ter paa veggi, stene eller stole, thi her er inthet saadant 
vden alene nogle bare kirker aff steenmur och tag opbyggit 
foruden bogstaffuer og schriffter y alle maade, vden alene y 
Hyllested alter gulff paa den nør siide, som quinderne sidde 
med smaa børn, naar de ere døbte, der staar offuen paa 
stolen: Anno 1526 ipso die Viti et Modesti completum est 
hoc opus. Jacob Hoffmandt.

Sø ft en. Gamle bønder siger effter deris forfedris sagn, 
att udi Saubroherret paa en gaard udi Riis, liggendes i 
Fuolby sogn, som kaldis Hoffgaard, skulle haffve boet Niels 
Jepssøn, som ihielslog Greffve Gert udi Randers (hvor om i 
kempeviserne); hos samme gaard sees endnu store gryffter 
o c gamle rudera, huor siunis nogen bygning at haffve standen. 

Erasmus Samsingius.
Grundførd a ferendo, meener en part, af alle haande 

smaa førsel med riis oc giardsell af smaa skoue og vnder- 
roed, som her brugis oc hidføris thill giardsell fremfor mange 
andre steder heromkring, enn part meener at hafue synn op
rindelse aff [en] fiord, Grundfiord, at her bleff operiet en gang, 
sigis der, eller opaardt it acker neder vnder skoffuenn paa 
naagenn agger, som kaldis Saandborderne, vesten fra byen 
vnder skoffuen. Sigis der, at her laa en hergaard, hede



152

Damsgaard, laa vesten fra Grundførd by, som damstederne 
siunes naagett kiennd ennd oc paa denne dag. Enn kielde 
eller brønd baffuer syt nafnn af S. Hanns brønd, som kier- 
ckenn er wiedtt thill, haffuer møget weret afholdenn i for
dum thiid; ligger strax neden mellem byen oc møllen, vesten 
fra. Noch ligger der 4 gaarde, kaldes Hinderup, thill for- 
skrefne kircke, meener mange oc siger foruist skulle haffue 
boed enn hermannd ved nafnn Arrild Nebbe, søgte her thill 
kirckenn. Sigis ocsaa at hafue leggit it cappel der, som 
grunduolden ere endnu kiend aff.

De annexa Spørring. Hafuer syt naffnn aff bespørgelse, 
thi denn ligger paa kongelig allfar weye thill kiøbsteder fra 
oc thill. Enn part er i denn mening at vdi kong Frodiis 
thiidtt, der denn kongelig ring blef kast paa alfar weye oc 
strax dereffter optaget oc henstoldenn, skalle først vere 
spurt oc hørtt i Spørring. Kirckenn er funderit oc viet til 
vor Frue, som der legger it gammel pergament bref paa 
daterit Hafniæ anno MCDLXXX. En liddenn lunnd, som 
ligger østen fra oc sønden, som mand kalder Moskou, siger 
de, at vdi gammel dage laa en hergaard wed oc der waar 
enn stoer søe hos, oc der boede enn frue, hafde 2 sønner, 
drucknede der, saa lod hunn denn bryde oc vdskiere oc ere 
nu enn stoer muose oc ligger it digi endnu der om opkast 
thill enn amindelse. Janus Bajus R.

Sabro Herred.

Witthen, Præsten Gregers Thomesen, Liungaa og Skiødtz, 
Thomis Nielsøn, de andre Præster, Olaus Linduid, Nicolaus 
Steenvadius og Johannes Laurentii har intet at meddele.

Ning Herred.

Huad som belanger sig med gammell handell her wdi 
Wieby och Thising sogner haffuer jeg forholdet de eldste 
mennd j forskrefne sogner, huilcke haffue berett som effter- 
følger: Vdi Wibye haffuer der j fordumb dage wærett enn 
hergaardt med naffn Kongesgaard; paa den samme er der 
herredag holdett aff adellen j Danmarck; item paa samme
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gaard haffuer der wærett thuende jombfruer, huilcke der 
haffuer ladett bygge it capell, thill huilckett de haffuer hol
dett en munck, vedt naffnn broder Marckor, som haffuer 
siungett mæsse for dennem j samme capell; denn samme 
munck skulle huer paaske gaa omkring hos bønderne och 
signe deris mad, aff huilckett hand skulle selff først tage dett 
beste styck eller part, sidenn skulle denn fattig simpell 
bunde lade sig nøye med dett andett och med broder Mar- 
ckors priimsignelse. Item samme thid skulle de lydde1) 
hønse ægh och dem skulle mand føre thill forskrefne capell 
och broder Marckor skulle och signe dem, paa dett hand 
ochsaa aff dem kunde bekomme sin portion, huilcken for
skrefne hergaardt haffuer standett syndenn for Wibye kircke, 
huis grundwold endnu noget giffuis thil kiende, naar mand 
pløyer paa samme stedt.

Haffuer der ochsaa her paa Wieby marck, nordenn for 
som forskrefne hergaard haffuer wærett, en kilde, huilcken 
mand haffuer kaldett S. Nicolai kilde; thill samme kilde 
haffuer hialte (!) och kryblinger begiffuet sig och der kast 
deris klycker (krycker) och thillbeditt S. Nicolaum och strax 
toett sig j forskrefne kilde; item mange rüge, som haffuer 
wærett beladt med nogen siugdomb, haffuer och forføyett 
sig thil samme kilde och kast penge j dendt och siden thil- 
bedett forskrefne S. Nicolaum.

Haffuer der och wærett paa Wieby marck enn jyndoffuen 
aff store steene, wdj huilckenn mannd haffuer brendt døde 
menniskers beenn, aff huilcke beens aske mannd tog vdj leer- 
gryder och satte samme aske j jordenn.

Wdi Tising sogn som effterfølger: Paa Ingisløff marck 
haffuer der wærett itt slott med naffnn Trældborrig, huis 
aastedt ehr endnu kiendt paa denne dag. Paa Raffnholt 
marck haffuer wærett en kilde, som mannd haffuer kaldett 
Mariæ kilde, wdj huilckenn vnge møer och piiger skulle toe 
sig, och sidenn skulle de falde paa knæ wed samme kilde 
och thilbede jombfru Mariam. Imellom Bartrup og Mustrup 
er enn rindendis bæck, wed samme bæck enn steendynge; 
offuer samme bæck skulle vnge folck huer paaske morgen

*) farve.
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før soell stod op springe 3 gange och siden skulle de giøre 
ild paa forskrefne steene.

Er det mig forberett aff gamble dannemend her vdi 
Bedder sogen, att dett hende sig att en vng karl ved naffn 
Søffren Mortensøn komb vforvarendis fra en by, som kaldis 
Fløystrup, thill en by, j hvilken hand j bode, ved naffn Lil 
Fullen, daa ved samme by møtte hannom en trold, huilken 
der trengde sig ind paa hannom att vilde giøre hannom 
ontt, daa vddrog forskrefne Søffren Mortensøn sitt suerd 
och hug hannom thill døde, och steden, paa huilken hand 
ihiel slog hannom, kaldte di Helffuede, som dett end nu paa 
denne dag heder. Er dett vitterligt, att vdi Her Thørkels 
thid i Bedder prestegaard der er funden, der en mand pløyede 
en tofft liggendis vden samme prestegardt, som kaldis Gaas- 
vrøgel, i jorden tho grydder, en rød, den anden sortt, huil- 
ke der stod mellom fire slette stene, i huilke grydder der 
fantis døde mendz been forbrent thill aske.

Er dett och gamble folck fast vitterligt, att de for- 
nembste mend i Bedder sogen er dragen thill Rye att vilde 
kiøbe dennom sanct Lauritz, daa fordi att di haffde eki 
noch att giffue for hannom, kunde di eki hannom bekomme, 
men der di nu komb hiemb igien, er forskrefne sanct Lau
ritz funden stadendis mitt paa Bedder altere.

Lauritz Jensøn.
Holme og Trandbjerg Sogne. Findis paa Holm 

marck en stor bierg oc der paa en skøn høye, kaldis Jels 
høye, som formenis at haffue bekommet sit naffn aff en 
gammel bonde hede Jell, som der bode, oc haffuer mand tit 
hørt store slag oc bulder i samme høye, oc er seet i gam
mel tid som den haffde standet paa 4 stolper gloendis, oc 
kand mand see fra sig, standendis paa samme bierg, gantske 
langt, nogle lande oc mange sogne kircker; findis oc lidet 
fra samme bierg 3 store stiene, den ene paa de to, med en 
obne mund, saa it menniske kand ligge der inde.

Niels Christensøm
Maar si et. Visuntur in agris qvædam qvasi sepulchra 

gigantum saxis erectis distincta, sed jam illa et mwvp 
omnia nec qvibus constructa ad coloni moderni propagatum est 
memoriam. Lavrentius Michaelis Lymvicius.
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Hjelmslev Herred.
De literis runicis sev gothicis et hieroglyphicis ut plu

rimum disqvisivi apud nostrates nec literulæ vestigium inueni 
avt vidi.

Colles qvidam apud nos visuntur lapidibus inferius sti
pati circumqvaqve, qvidam sine lapidibus, qvos conditoria 
sev busta esse magorum nostrorum gentilium ante templorum 
et cæmiteriorum usum existimo. Nam ipse vidi et aliqvo- 
ties avdivi vasa fictilia effossa esse de collibus istis, conti
nentia ossa (ut opinor) humana cum signis superadditis me
tallicis avt osses sine dubio, ut possent a se invicem di- 
stingvi. Pro collibus etiam alicubi apud nos congesta sunt 
saxa magna, ubi potentiorum conditoria creduntur.

Parochiæ mihi sunt duæ, una Voer, altera Veng. In 
parochia Voer fuit templum etiam in pago Ilderup Cris- 
pino et Crispi[ni]ano dicatum, nunc vero dirutum. In pago 
Boes etiam visitur adhuc vestigium coemiterii et vocant coe- 
miterium vetus; creditur fuisse ibi sacellum. Vix nempe 
qvatuor stadia distat a monasterio Øum closter sev Charæ 
insulæ. Templum Voer reliqvum est, de qvo narravit mihi 
pater meus D. Andreas Michaelis (qvi fuit heic primus resi
dens post dirutum monasterium Charæ insulæ), se fama 
accepisse, templum Voer ideo vocari, quod quidam eqves 
familicus nomine Hielmus iter illuc faciens, agricoli cujus- 
dam ibidem arantis jentaculi fuerit particeps et propterea 
septem hostes agricolos illico adventantes interfecerit, dici- 
turqve satisfactione injunctum esse ei a papa, ut circum
eundo stipem commendicaret qua templum Voer extrueret. 
Dicitur etiam Hermolaum Troile, cum esset præses mona
sterii Ringkloster prope Scanderburgum, transtulisse gladium 
Hielmi Herlovsholm cum hac inscriptione: Hoc nocuos 
hostes septem necat ense vir unus. Sed de hoc facilis est 
exploratio. Hoc certum est videri adhuc fontem circiter 
quinque avt sex statia a templo Voer, qui vocatur Hielms- 
løv kilde, et ibi dicunt villani fuisse Hielmsløv et inde mon
archiam nostram Hielmsløv herrit denominari.

I parochia Veng fuit etiam templum in pago Vissing, 
cui dicatum nescio antiqvitus dirutum.
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Templum Veng in flore est, S. Trinitati dicatum, sicut 
templum Voer S. Anclreæ dicatum est. Tempore Clavdii 
Glambech, præsidis Schanderburgensis, circiter annum ab 
hinc qvadragesimum pavio ante meum ministerium duæ 
fæminæ nobiles virgines fuisse dicunt, advenerunt ad tem
plum Veng, qvæsiverunt cui dicatum, et cum intellexissent 
S. Trinitati, ingressæ sunt templum et altare subornarunt 
stragulo damasceno coloris purpurei et lutei intertexti cum 
limbo bombysino villoso ejusdem coloris, nisi qvod is avrum 
intertextum haberet. Cujates fuerint adhuc nescitur. Si 
plura avt certiora habuissem transmisissem. Malui aliqvid 
scribere quod omnino tacere. Interim lector ad meam igno
rantiam conniveat oro et ex multorum collatione certiora 
eligat. Datum Svejstrup 7 Aprilis Anni domini 1623.

Nicolaus Andreæ Svejstrupius.
Derefter følger et Vidnesbyrd fra Provst Georgius Pe

trejus, at der ikke var mere at optegne i dette Herred.

Gærn Herred.

Provsten Niels Pedersen Wrager i Skaarup og Thuillom, 
Rasmus Christennsønn i Giern og Skanderup, Joannes Petri 
Nenius(?) i Hammel og Voldby, Jens Christensen i Alling og 
Tulstrup, Oluff Oluffsøn Wording i Linaa og Dallerup har 
intet at meddele.

Tyrsting Herred.

I templo divi Severini, quod est Ry e Cimbrorum, se- 
pultus est venerandus in Christo pater dominus Sueno, qui 
monasterii Charæ insulæ fundator fuit Rosmartiæ. Ejus 
epitaphium, saxo insculptum, ita accipe: -Hic tumulatus est 
venerandus in Christo pater D. Sueno, qui Rosmartiæ fun
dator monasterii Charæ insulæ, sub anno M. C. LXXX ter
tio, cujus anima requiescat in pace.

A parte australi sacello quodam amplo est ampliatum 
templum D. Severini Rye anno M. C. [DJ LXXVI, dedicatio 
vero ejusdem ecclesiolæ facta est Birgittæ vidnæ, ut refert 
littera in ipso sacello notata. Anno domini 1554 in templo 
monasterii Emborgensis est sepultus reverendus in Christo 
abbas dominus Petrus Severini, cujus cineres postea, de-
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structo monasterio cum templo, ad D. Severini templum Ryæ 
transportati sunt ibique terræ mandati cum saxo cineres 
tegente, in quo epitaphium hoccine apparet: Hic tumulatum 
est corpus D. Petri Severini quondam hujus loci abbatis 
Dei gratia vigilantissimi, qui ex hoc seculo migravit anno 
domini 1554.

Quondam omnium generum langvidi homines ad fontem, 
quem admodum prope Ryam situm occurrebant, qui divo 
Severino consecratus erat, omnesqve, qui illum vel ingressi 
sunt se inde lavando vel se aqua aspergendo, a suo laugvore 
salvi ac sani facti sunt.

Lysgaard Herred.

Provsten Johannes Severini Hingius i Hingi beretter, at kun 
Præsterne i Torning og i Almind have noget at meddele.

Wdi Silchiborrig læen i Liusgaard herrit i W ran dum 
sogin ret westen fraa Wrandum kiercke neder wed Hald søe 
østen fraa Hald slott haffuer i fordum tid werit bygget en 
capeli, huis grundwoll endnu klarlig er kient. Sudwest fraa 
samme capel hen wed halffandet hundre trin findis wed 
siden paa en beck en synderlig springbrynd oc wild, som 
ieg mindes haffuer weritt well foruarit oc omskranckit med 
graa kampesteen, dog nu forfalden, oc haffuir samme brynd 
altid werit kalt, saa lengi som nogin kand mindis, S. Mer- 
gretz kielde, saa gamle oc welbedagede folck siger, att der 
skall were skeed store miraculer i gamle dage med blinde 
oc lamme folck. Schreffuit i Almind prestegaard. Pouell 
Andersen prest till Wrandum oc Siørsløff kiercker.

Wid en enistegaard her wdi Thornengh sogn, kaldis 
Raffnholt, legger nogle skandzer oc kaldis Knapdigge, huor 
at Suend Knap slog sin leyr en dag førend hans broder 
bleff kronet i Wiburge. Sigis en bunde at haffue giort han
nem sin banesaar med en øxe, der hånd flyde for sin broder, 
wdi en mose, heder Graamose, icke langt fra leyren. Der 
effter er hans legem begraffuit paa en marck der strax 
østenfra hos en enistegaard, kaldis Graae eller Graagaard. 
Er graffuen endnu kend paa kirckegaarden norden optill 
nogle rudera aff en capeli, som der samme tid er opbygt 
aff graae huggen steene. Wid begge endene aff graffuen
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stode tho wdhugne tuekløffuede steene, wdi huilcke graff- 
steenen laa med begge enderne offuer graffuen. Disse tre 
steene sigis at wære wdført till en borgere i Aarhus, wid 
naffn Niels Storm. Waar der bogstaffue paa eller ey er icke 
witterligt. Legger denne graffsted synden fra Wiburge, 2x/2 
mile, østen fra den store alfare wey, som løber fra Wiburge 
till Kollding.

Legger her i Karup en stor kircke med spir oc bly- 
teckning oc kaldis templum B. virginis. Att her haffuer 
werrit en heel superstition kand mannd erfare iblant andet 
aff de wtallige mange weye, der findis fra oc till paa alle 
sider oc nu ere med liung offuergrode. Origo ejusdem ido- 
lolateriæ siges denne att were, at dett skulle were en blind 
mand forekommit wdi drømme oc wilde hand lade sig lede 
till en siffuebusk i Karup oc thoe sig wdi it rindende wand 
der fandis ibidem, da skulle hand bliffue seendis. Oc det skeede 
som hand trode. Oc der wdsprung en weldekilde samme 
sted, som en nu staar paa denne dag. Der dette falske 
mirackell bleff diuulgerit, er der bygd it treuerck offuer 
kilden oc en capel der hos, huort heden mange skrøbelige 
oc blinde sig strax forføyede. Men der denne accursus til- 
uoxte daglige, da er der tigget till denne forbeneffnde store 
kircke, som nu meste part er forfalden. Huor lenge denne 
cultus idolatribus paa denne sted i synderlighed haffuer 
weret, kand mand icke sige till wisse, men den kircke, som nu 
staar, skal neppelig were eldre end som heden wid 200 aar.

Inden wdi kircken findis disse memorabilia: Mit paa 
kirckegulffuit ligger en skøn graffsteen med it vdhuggit bil
lede oc denne omskrifft: Hic jacet Johannes Avonis pres
byter provisorque istius loci humanissimus, qui obiit anno 
Domini 1480. Paa de stole, som staar begge side[r] wdi 
choret, findis disse wers:

Annos millenos quingentos cum iota (?) plenos 
Hoc opus extruxit Paulus Wlf, dummodo rexit 
donis ecclesiam Maria numinis istam, 
Præsule prudente Nicolao Claus son regente, 
nos cum prole pia benedicat virgo Maria.

Paa huellingen i koret paa den høyre haand fra alteret 
er maalit Johannes Krab, Albret Skeel, Erick Othsen, Elerus
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dei gratia episcopus Arhusiensis. Paa en skab med forgylte 
bogstaffue i choret: Aue corpus Christi natum ex Maria 
virgine. Er her itt forgylt kalck med denne vnderskrifft: Anno 
domini 1486 da gaff Aluig S. (Aluigs ?) quinde oc herrin Mar- 
grette denne kalck till Karop. Ann der s Pallis senn.

Vrads Herred.

Præsterne Jens Povlsen i Linderup og Hammer, Jens 
Pedersen i Aale og Tjørring, Søren Pedersen i Skade har 
intet at meddele.

Wdi Them sogn j Silcheburgh lehn er liggen dis itt 
stoer bergh, vdaff huilken mand kand offuersehe mange 
herreder och skoffue, paa huilken haffuer stahett itt baunse 
vdi skipper Clementz thid opreist, som dett mehnis. Om- 
kringh samme bergh haffuer stahett itt stoer krigs slactning 
vdi gammell thiid, saa der haffuer ligget thuende krigshehr 
emod hin anden paa huer sid bergett, som der nochsom 
endnu apparent vestigia med skantz gryfft och andett. 
Ithem skall haffue veritt pløyett våben och andett sligt 
krigs munition, men ellers ingen relation her om kand mand 
vdaff bunderne opspørge. Lidett sønden der fraa ligger itt 
andett bergh, dett kaldis Kongsbergh, anden kundskab her 
om vid mand inthett. Østen der neden fra vid en halff fier- 
ding veys i en skou ligger thuende bancher, den enne kalder 
mand Kongensholm, den anden Dronninghholm; om dennom 
siger de gamle, att kongen och drontningen skulle hafft 
deris paulon och thelter, medlerthid som slactningen skulle 
hagde staett.

Ellers findes her veil gamle kempegraffue och monu
menter i march och skoue vden ald titel oeh bogstaffue, ey 
heller vid almue nogen kundskab om dennom. Ellers inthet 
att skriffue om i denne sogen.

Olnff Andersøn Grønnbech (provst).
Paa Nørsnede marck vdi siden paa en bierg sønden 

for byen hos alfar vejen findis en kielde, som mand kalder 
S. Knuds kielde, til huilcken mange i gameil dage hensøgte 
belad med adskiellige siugdommer oc vanførsell oc bleffue 
helbrede. Saa bleff samme kielde opsatt mett bulverck oc 
en capeli bygt hos samme kielde, som stod hos den i nogle
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n»ar, indtill kong Christian den 3., høylofflig ihukomelse, drog 
den vey frem, oc der hand formerete, huad samme bulhuss 
betyde, befoell hand, att mand skulle nedbryde den, och 
hand gaff sielfifuer en kruermand vdi Snede, som hede Chri
sten Terkelsøn, samme capeli och bulhus, oc stod den siden 
hos hans gaard i mange aar, och staar samme kielde endnu 
ved mact paa denne dag. Jens Nielsøn.

Bjerge Herred.

Præsten i Skjolde, Thoropius senior, M. (Magister?) med
deler i sirlig Latin at han intet har at meddele og klager 
over at han har mistet sin eneste Søn.

Nim Herred.

Præsterne Johannes Samuel Horlevius i Horsens, Chri
stianus Petri i Hvirring, Christianus Svenonius i Nim skriver 
at de intet har at meddele.

Hads Herred.

Det samme meddeles af Laurentius Matthiæ i Odder og 
Tvenstrup, Joannes Matthiæ i Randlev og Bjergager, Bar
tholomeus Johannis i Gylling, Jacobus Jacobæus Coltb. i 
Saxild og Nølev, Fridericus Arnoldi i Hundslund og Oldrup, 
Nicolaus Martinæus de Præstholm i Gosmer og Ørting, Chri
stianus Georgii Horsnensis i Hailing og Falling, Melchior 
Janus Scandorphius i Torild og Vedslet.

Hatting Herred.

Præsten i Hatting, Georgius Francisci, gor en lang 
Undskyldning paa Latin, fordi der intet findes i Herredet, 
og siger, at hvis der nogensinde har været gamle Mindes
mærker, saa har Dr. Niels Krag, da han efter kgl. Befaling 
skulde udgive en Beskrivelse af Landet, taget dem med. Da 
gennemsøgte han alle Steder her og tiltog sig omhyggelig 
alt, hvad der tjente til hans Formaal.

De andre Præster, Johannes Tausanus i Løsning og 
Korning, Matthias Andreæ Verhi (?) i Hedensted, Georgius
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Nicolai i Engum, Torchillus Nicolai i Ølsted, Olaus Kanuti 
i ,,Wutt“ og Tyrsted, har intet at meddele

Vends Herred.

Til Medellfardt ligger to smaa øer Fønø, der paa ere 
bunder 4, Fønøkalff med ingen bygder paa, som ligger syn
den 1 stiff Herding vegs fra byen, alleniste itt piilskud fra 
slottitt mod synden, men Fønøkalff sudvest fra slottit itt 
piillskud.

Kauslund, annex till Medellfardt, en halff miill østen 
fra byen paa allveyen, der till ligger byer 4, Kauslundt, der 
j ere bønder 11, de 4 norden fra kircken, di 7 synden hos 
kircken, Voldby, der j ere bønder 6, Suenstrup, der wdi ere 
bønder 14, onde och gode. Skrilling, der wdi ere bønder 19, 
smaa och store.

Welby kircke ligger en halffmiill vegs nordoust fra 
Medellfardtt oc er 7 byer i samme sogen, som ere disse 
effterskreffne: Welby, som er kirkebyen oc ligger mitt vnge- 
fer i sognett oc er i samme by 15 bønder. Staurby ligger 
vesten fra Welby kircke oc grendzer deris marck imod 
Medellfar marck, er i samme by 18 bønder. Norduest fra 
Staurby strax hos Medellfardt sund er en vandmølle, som 
kalles Skeerbecksmølle. Norden derfra ocsaa ved Medellfard 
sund er en anden mølle, som kaldes Rubecks mølle, oc ligger 
Stribsodde norden derfra. Samme Stribsodde gaar vd fra 
en skou, som kalldis Strib oc hør till Hindzgawells slott, 
oc haffuer der verrett it slott i gamle dage i samme skow 
ved naffn Søborrig slott, oc er vollen endnu kient, som 
haffuer verret omkring forskrefne slott, paa denne dag. 
Røgell ligger norden fra Welby kircke oc er i samme by 
12 bønder. Torup ligger strax norden fra Røgell oc er i 
samme by 7 bønder. Bøgelund ligger oc ved en pas norden 
fra Welby kirke, dog noget lidet i øster, oc er i samme by 
5 bønder. Aulby ligger i øster fra Welby kircke, oc er i 
samme by 6 bønder, er ocsaa en mølle strax østen derhos, 
som kalldis Aulbymølle. Kustrop ligger sudoust fra Welby 
kirke, oc er i samme by 7 bønder. Nicolaus Bredal.

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 11
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Aspr up er hoffuit sognet och Rorsløff er annexet. Asprup 
der vdi ere gaarde 14 med prestegaarden, de 8 ligger 
suduest fra kircken och di 6 liger østen fra kircken. Bo
ring, der vdj ere gaarde 26, smaa och store, och liger samme 
by tho piileskud norden fra kircken. Kierby, der vdj ere 
gaarde 10, smaa och store, och liger samme by to piileskud 
østen fra kircken. Risumlund ere to enisle gaarde och liger 
to pileskud nordoust fra kircken.

Rorsløff sogen ligger 1 miil nordoust fra Melfar, der 
thil ligger byer: Rorsløff, som ligger hoes kircken, der vdj 
ere gaarde 13. Blancke, som ligger norden fra kircken, der 
vdj ere gaarde 7, oc ligger samme by tho piileskud norden 
fra kircken.

Wdj Brender up sogn ere byer och gaarde: Brenderup 
15 bønder, Skoushøyrup 3 bønder, Aahøyrup 7 b., Broe 14 
b., Hollsø 2 b., Fyllested 13 b., Grarup 2 b., Tierhollt er 
en eniste gaard sønden fra kircken, er en bunde vdj, Kiø- 
strup 7 b. Er der och wdj samme sogn 2 wandmøller, den 
ene kalldet Fyllested mølle, den anden Kiøstrup mølle, noch 
en herrgaardt wed naffn Kiersgaardt.

Matz Hansen.
I Fielsted sogen 4 byer: Fielsted bye 16 gaarde, 

store og smaa, oc itt lidett boligt, som en smed iboer. 
Fiellerup 8 g. foruden prestegaarden, Sletterud 5 g., Koggerbyll 
6 gaarde store och smaa, och er der en wandmølle i den 
ene gaard. Suduest fraa Fielsted kirke ligger en wandmølle, 
som kaldis Gielbiere mølle.

Harndrup er annexeret til Fielsted sogn. Harndrup 
bye 22 g. med annexprestegaard och en part aff samme 
gaarde erre gande (!) ringe. En aff de tre gaarde i Grarup 
ligger til Harndrup sogen. Er der och en liden wandmølle 
i Harndrup sogen, som kaldis Harndrup mølle.

Hans Nielsen.
Gelsted sogen. Gelsted by 9 g. och prestens gaard. 

Hønderup norden fra kircken 2x/2 agger langt, 8 b. Try- 
denn er en enlig liden g. Gelsted Torop, 13 b. Voldenn 
er it lidet bolig. Leerbecksholm er en enlig gaard. Liunge, 
11b. Kindstrup, 13 g. Summa bønder y Gelsted sogen 57.
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Rør up sogen, annex til Gelsted sogen. Aaelsbo, 12 b. 
Feldemose en herregaard. Dybmose 2 g., wdj huilcke ere tho 
bønder. Munckegaarde, 3 g., Dyrmosegaard er en enlig 
gaard, Ebdrop, 7 g., Grydtzvad er en bonde- och nogle gade
huse, Heckebøl, 8 b., Erholm er en herregaard, dog nu bort- 
leyet, Asterbo, 4 g., Søndergaard ligger sønden hos Asterbo, 
er en herregaard, Dyrhaffue er it lidet brug til.

Husby sogen. Vesten fraa kircken ligger en herregaard 
ved naffn Iffuersnes. Fem smaa landsbyer Ouby, 13 b. for
uden prestegaarden, 11 gadehuse, Hollme, 2 b., 7 gadehuse, 
Husby, 19 b., 6 smaa bolige, 8 gadehuse, Eskør, 5 b., itt 
gadehus, Hygen, 5 b., 2 smaa bolige, en vandmølle, itt gade
hus, oc Hygentorp, 2 g. Ligger och til Husby sogen en ø 
Brandzø, derpaa er en eniste gaardt, en halff wgsøis fra 
Iffuersnes.

Ouby sogen. Ouby 5 g., Maretgaard, en enste gaard, 
Oubylund, 2 g., Byllerup 7 g., store oc smaa, Garstrup, 
4 g., Brangstrup, 7 g., store oc smaa.

Intzløff. annex till Ouby sogen. Intzløff, 5 g., store 
oc smaa. En stor gaard kaldes Alisvraa. Kierbyholm, 3 g., 
en enste gaard kaldis Kørup. Veyrup, 7 g., store oc smaa. 
Torup, 7 g. met annex prestegaarden. Bobel, 8 g., store 
oc smaa. Gremmerlycke, en enste gaard.

Hans Jespersen.
I Balsløff sogen ere 24 bønder, de 14 ere regnede at 

haffue hele gaarde, de 10 haffue ickun smaa gaarde. En 
by, en bymarck norden fra Balsløff kircke, kaldis Mosegaard, 
i huilcken ere 7 bønder, de 6 ere beregnet at haffue gode 
gaarde, men den ene haffuer ickun en liden gaardt. Thuende 
enbygger kaldis Gieldbierge, ere regnede for hele gaarde.

Eyby kircke, thill huilcken de thill Ifversnes har jus 
patronatus, ligger en fierding veys nordost fra Balsløff, i 
huilcken samme sogn och by ere 21 mend, de 16 haffuer 
gode gaarde, de 5 haffuer ringere.

Balsløff d. 22 novemb. anni 1624.
Oluff Ericksen.

Wby sogen. Viby, 14 g., Rolund 8 g., Rones 2 g. oc 
præstegaarden, Wby, 10 g., derhos er kircken, sudost der 
fraa en gaard heder Broende. Peder Jørgensen.

11*
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Føns kircke er den tredie kircke, som ligger paa den 
vestre søkant fraa Medelfar, vngefær lx/2 mile vdi sudsudost. 
Paa den norder side løber en liden vyg immellom denne 
kircke oc Wby kircke, som legger moxen tuert offuer her 
fraa. Kunde mand fare ligefrem offuer hatfuet, daa laae 
Føns kircke ickun en myl vngefær fraa Medelfar. Vesten 
fra kircken ligger byen Føns oc der løber stranden hart op 
till byen. Till denne sogn er ickun en bye att regne paa 
hele Føns, som ligger strax vesten fraa kircken. der vdj ere 
19 gaarde, for vden præstegaarden. En halff fierding veys 
vngefær vdi synder ligger oc her till en liden by eller torp 
heder Rud vdi siden afif en skow heder Olidt, der vdi ere 4 
smaa gaarde. Ret vdi øster derfraa tu eller try bøsseskud 
ligger en enlig gaard heder Risbroe. Vester fraa byen ligger 
en enlig gaard heder Sparretorn en fierdingsveys, oc der be
gynder nu en stor skouff heder Fønskouff, Strecker sig der
fraa vdi vester mellem tuende straande 3 fierdingveys. Vesterst 
vdi same skouff vd mod en øe heder Fenøe ligger hart hos 
hin anden 3 gaarde kaldis Fønsøer. Vdi skouffuen vid all- 
veyen ligger paa adskillige steder 4 smaa boliger adsprid.

Øsleff sogn. Lidet norden derfra løber en aae heder 
Brendaae oc skiller Vendsherret fra Bogherret. Vdi Øsleff 
by ere 10 gaarde forvden annex prestegaarden. Dertill 
ligger nu ickun tu byer, en vdi nordost derfraa heder Elle- 
søe, en liden bymarck, der vdi ere 5 gaarde. Tellerup, der- 
vdi ere 7 gaarde. Lidet synden fraa Tellerup ligger tuende 
møller, den eene Hylcken mølle, den anden Langmose mølle 
vid naffn. Synden fran Øsleff 3 agre langt ligger en mølle 
heder Gammeldams mølle. Synden fraa same mølle ligesaa 
langt ligger tuende gaarde, den eene heder Kierlingbiergh, 
den anden Vlffsroe. Sudvest fraa Øsleff ligger en mølle 
kaldis Høybecks mølle. Sudsudvest fraa Øsleff ligger en 
herregaard, heder Tybrind. Der stod for faa aar siden en 
bye met same naffn. Derhos ligger ickun nu 2 smaa boliger. 
Fra Tybrind ret i vester ligger en enlig gaard vdi den synder 
side aff skofifuen Olidt, heder oc Olidt. Fraa Øsleff vdi 
nordvest 3 bysseskud ligger tuende gaarde kaldis Øsleffskowff.

Vdi Fønskow, som Strecker sig fraa en gaard heder Sparre
torn (som ligger en fierding veys fraa Føns) 3 fierdingveys vdi
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lengden imellem tuende strande, der sigis att haffue standen mitt 
i skouffuen (i det skouffsmaal, som nu hører velb. Eske Brock, 
velb. Frands Rantzow oc velb. fru Mette Hardenberg till) 
en herregaard. Gamle folck siger, att den skulde heedt 
Fønsgaard. Der ere for stacket tid siden opgraffuen mange 
mursteene, som skouffbønderne haffuer brugt till deeris skor- 
steene oc offne, oc endnu findis paa steden mange stycker 
teylsteene oc andre store kampesteene liggendis. Det siunis 
endnu vid tu aff siderne vdi nogle moser, som det haffuer 
veret graffue omkring gaarden. Synden fraa den sted, som 
mand meen att gaarden haffuer standen, er endnu en vand
sted, som nocksom siunis at vere opkast met menniskens 
hen der. Der sigis de herrefolck, som der boede, att haffue 
vandet deeris heste. Vdi same skouff findis mangestæds 
store steendiunger. som mand allmindelig kalder kempe- 
graffuer, besynderlig en lidet østen fraa forskrefne sted 
besett met mange store steene; der meenis de folck, som 
haffue boet paa den gaard, att vere begraffuen. Videre 
enten om de herrefolckis naffn eller tiden, som gaarden er 
nederbrut, haffuer jeg ingen videre vndervisning kund be
kommet. Mig er sagd, att der skulde findis paa den herre
gaard Iffuersnes et gammelt breff eller skøde, huormet en 
haffuer skødt all Fønskow met Føns kircke oc by fraa sig 
till en herremand som daa eyede Iffuersnes, for nogen faa 
hundret marck lybsk, deraff maa skee kunde der end noget 
forfaris om de herrefolckis naffn. Same skowff haffuer i 
gammel dage veret en meget kaastelig oc skøn skouff. Oc 
endnu findis icke mange dens lige. Vdi denne skow løber 
endnu en skowtrold, som aff mange er seet ocsaa om høy 
middag, nu vdi en nu vdi anden skickelse.

Lidet fraa forskrefne Føns by vdi sudost ligger en enlig 
gaard vid naffn Risbroe. Der ere voldene oc graffuerne 
endnu kiendelig tillsiune, att mand kand acte att herrefolck 
haffuer der boed tillforne. Der sigis, att den sidste herre
mand der boede, skulde heedt hr. Lauge Brock, hånd sigis 
att haffue hafft en daatter, som bleff gifft till Suerig, huor- 
offuer samme gaard met andet meere gods her vdi landet 
er kommen till de Suenske. som for faa aar siden er same
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gaard met nogle andre heromkring de suenske herremend 
affforhandlet vid s. velbyrd. hr. Breide Rantzow.

Vdi min annex sogn Øsleff vid jeg icke synderligt, vnd- 
tagen att der er for it aar eller meere vde paa marcken 
funden en graff. Den vaar paa baade sider saa oc enderne 
omsatt met store kampesteene, som vaare inden vdi graffuen 
fast saa slette, som de haffde veret huggen aff en steen- 
hugger, dog det icke saa vaar. Offuen paa graffuen laae 
paa forskrefne steene en lang stor steen, som slet tilluckte 
graffuen, paa den side, som nedvende, vaar den oc gandske 
slet. Jeg haffuer icke kund forfaret, huad der vaar inden 
vdi graffuen. Den, som same graff obnede oc fandt oc bort
tog en haab aff de bæste steene, siger att den vaar tom 
etc. Graffuen vaar intet synderlig lenger eller vyder end en 
anden graff. Skreffne documenter findis her saare faa; vdi 
en gammel pergaments bog, som vaar fast bortreffuen, nogle 
faa arck vndtagen, der jeg hidkaam etc., der vdi fandt jeg 
noteret a verbo ad verbum som effterfølger

Anno domini m.lxxiij terræmotus fuit in Dacia.
Anno domini m.c.xcviii terræmotus fuit in Dacia.
Anno domini m.cc.lxxvij terræmotus fuit in Dacia.

M.c.d. cum nono terræmotus fuit ingens, horridus atque tre
mens, per loca plura vagans, nocte sequente diem sacro
sancti Bartholomei noctem per mediam, plebs timet atque 
stupet, fuit hic undenæ spatium (verba libri), fuit et duo- 
denæ horæ, qua cavsa noverit ipse deus, quæ dies S. Bar- 
tholomæi fuit tune in sabbatho.

M. semel et ter CCCL mortis tempora dicunt,
Tunc mors in mundo regnavit prima necando.x)

Anno domini MCC.LXXVI. interfectus rex Ericus in 
Finderup, ita expresse habuit liber contra communem suppu
tationem.

Inveni et bullam quandam episcopalem in templo 0s- 
leviensi, eidem templo concessam etc., ex qua colligere licet 
liberalitatem episcoporum papalium in erogandis indulgentiis 
etc. Appensa fuerunt sigilla quædam principio, cum huc 
ante decennium veni, quæ nunc, nescio a quo, ablata sunt.

Hanc ipsam huic narrationi adiungere placuit
Jørgen Kieldsøn Riber.

J) S. R. D. IV. 621 har istedetfor de 2 sidste Ord: nigra rotundo.
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Vdi Gamborgh sogen er 20 bønder, aff huilcke de 17 
boer vdi Gamborgh, som er en fri birck och ligger til vaar 
frue prousstie vdi Othensie, och ligger forskrefne Gamborg 
ued stranden een vgesøes fra Meddelfard, thre fra Kolding 
och fem fra Hadersløff, och ligger hoes forskrefne Gamborge 
en omflødt øe synden fra, som kaldis Suinøe, men de thre 
bunder aff de 20 boer strax norden fra Gamborgh vdi 
Estrup, och ere gode mends thienere.

Peder Michelsen Arboe.



Peder Oxes Løsøre.
Et Bidrag til Danmarks Culturhistorie 1 det 16de 

Aarhundr ede.

Meddelt af Dr. Troels Lund.

Det er bekjendt, at Stridighederne angaaende Arven efter 
Peder Oxe stod paa i over 25 Aar, saa at, skjøndt hans Død 
indtraf 1575, Aarhundredet dog gik til Ende, førend alle deraf 
opstaaede Trætter vare bilagte. Under slige Omstændigheder 
kan det ikke undre, at Skiftet af hans efterladte Løsøre først 
fandt Sted Aar 1578. Saavidt man kan skjønne, er dette 
gaaet nogenlunde fredeligt af, og den store Mængde Sam- 
frænder og Arvinger, som i den Anledning vare samlede paa 
Gisselfeld i Ugen fra den 16de til den 23de Juli 1578x), 
lader til at være skiltes ad, uden at nogen større Uenighed 
har givet Anledning til ny Proces. I Virkeligheden vare og- 
saa Lovens Ord paa dette Punkt klare nok: Peder Oxes 
Enke, Mette Rosenkrands, skulde have den ene Halvpart af 
Løsøret, hans øvrige Slægt den anden. Det var da kun selve 
Taxationen og Delingen af Løsøret, der kunde give Anledning 
til Strid, og i denne Henseende synes man at være gaaet 
frem med al mulig Forsigtighed. Det maa saaledes f. Ex. 
ansees for en mønsterværdig Retfærdighed, naar, som af det 
Nedenanførte vil sees, et Par af Mette Rosenkrands’s Strømper 
„med Guldroser besat“ deltes saaledes, at Mette Rosenkrands 
fik den ene og Peder Oxes Arvinger den anden. Denne om
hyggelige Afveien forøger Værdien for os af det her aftrykte 
Dokument; skjøndt dette kun meddeler os en Fortegnelse 
over den Halvpart af Løsøret, der tilfaldt Peder Oxes Slægt,

2) Ryge- Peder Oxe, S. 389.
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er der nemlig under disse Omstændigheder høj Grad af 
Sandsynlighed for, at den anden Halvpart, hvorom der intet 
meldes, har været i den nøiagtigst mulige Samstemmen med 
hin. Dette bekræftes end yderligere ved Sammenligning med 
et senere udstedt Bevis1) fra Mette Rosenkrands, hvori hun 
meget vidtløftigt men uden dog at specificere angiver, hvad 
hun har erholdt paa dette Skifte; hver enkelt af de i vor 
Fortegnelse nærmere udførte Poster nævnes, saa at man 
sikkert kan slutte, at Delingen er foregaaet ikke blot efter 
anslaaet Pengeværdi, men tillige med den Regel for Øje, at 
hver Part skulde have lige meget af hver Slags Løsøre. Vi 
kunne da uden Frygt for store Fejltagelser drage den Slut
ning, at Peder Oxe har besiddet dobbelt saa meget af hver 
Slags, som i den følgende Fortegnelse anføres.

Kun eet — desværre vigtigt — Punkt lades vi i Uviden
hed om, det er, hvilken Part af Peder Oxes Løsøre det her 
Meddelte repræsenterer. Halvparten! men er det nu Halv
parten af det samlede Løsøre eller blot Halvparten af det 
Gods, der fandtes paa Gisselfeld? Med andre Ord: Har der 
fundet Skifter af lignende Størrelse Sted paa Holmegaard, 
Tølløse, Vallø, Løgismose og Peder Oxes Gaard i Kjøben- 
havn? I saa Fald vilde Summen af Peder Oxes Ejendele 
svulme op til paafaldende Dimensioner, og Maalestokken for 
Datidens Luxus modtage en ganske overordentlig Udvidelse. 
Spørgsmaalet lader sig desværre ikke sikkert besvare. 
Dokumentet selv giver os ikke tilstrækkelig Veiledning2), og

2) Ryge: Peder Oxe, S. 405—11.
2) Det første Indtryk er vel, at alt Løsøret har været ført til Gissel

feld til Skiftet; men ved nærmere Overvejelse af Datidens Vilkaar 
vil dette forekomme usandsynligt, og enkelte Udtryk i „Sidsel Oxes 
Lod“ (et her ikke aftrykt Appendix til Hovedfortegnelsen) stride 
udtrykkeligt herimod: „Item hvad Messingtøi, som vi fik paa 
Gisselfeld blev ikke skiftet men kom til Kjøbenhavn med det, som 
var paa Vallø“. „Item Spærlagen og andet Sengetøi skal skiftes i 
Kjøbenhavn“. Derimod bemærkes udtrykkeligt i „Sidsel Oxes 
Lod“ angaaende det levende Kvæg, at det er baade fra Gisselfeld, 
Vallø, Holme og Tølløse; og slutteligen omtales et virkeligt fore
taget Skifte paa Vallø, der efterfulgtes af et i Kjøbenhavn. Ikke- 
destomindre synes selve de faa Gjenstande, der anføres som mod
tagne ved de senere Skifter, at tyde paa, at Skiftet paa Gisselfeld har 
været Hovedskiftet. Omvendt lade Ordene i Mette Rosenkrands’s-



170

Udtrykkene i Mette Rosenkrands’s ovenomtalte Bevis ere 
uklare. Hvis jeg under disse Forhold turde udtale en For
modning, der kun har et almindeligt Indtryk at støtte sig 
til og til Beviskraft kun det ikke at være i Strid med noget 
af det Opbevarede, vilde jeg udtale som min Antagelse, at 
Skiftet paa Gisselfeld har været Hovedskiftet, forsaavidt de 
fleste rede Penge, Klenodier og Gangklæder have været 
samlede der, ligesom ogsaa en stor Del Kvæg fra de andre 
Gaarde vistnok er bleven ført did; men det har langt fra 
været noget Hovedskifte i den Forstand, at alt er blevet 
delt paa Gisselfeld enten in natura eller efter Inventarie
listerne1); man er tvertimod rejst videre til de andre Gaarde 
og har holdt nyt Skifte paa hvert Sted, paa Holmegaard og 
Tølløse vistnok kun over ringere Sager især Kjøkkentøj og 
Sengeklæder, men navnlig paaVallø2) og maaske ogsaa paa 
Løgismose3) og i Kjøbenhavn over Udstyr, der i Omfang og 
Værdi nærmede sig til Forsyningen paa Gisselfeld. — 
Originalen, hvorefter Afskriften er tagen, findes i Geheime- 
archivet.

Register paa alle hues løBøre, 
som bleff skiifft paa GiiBellfelld effther salige 
PederOxxe, oc somAlbrit Oxxe oc hanns søskennde 
tiillfad paa therris laad. emod thennd andenn laad, 

som frw Metthe RoBennkranndz tiilfald.

Ithem gulid, perlier oc ædellstenne.
Enn sort flouells4) perile huffue, oc wor paa samme huffue 

nedenn omkriin ranndenn enn smuck spedtz demannt, 
iiij thaffuell demannther, iiij stuore rubiner, x støcker

Bevis sig naturligst fortolke saaledes, at der saavel paa Vallø som 
paa Løgismose har fundet betydelige Skifter Sted.

1) Saaledes synes Ryge at antage. Peder Oxe, Side 389.
2) Ryge: Peder Oxe, Side 408—9.
3) Dito, Side 410.
4) Fløiel.
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med perler, oc ij smaa rubiner y huere støcke, oc offuenn 
paa hoffuedit xxxv demanter,

Item et skygge der tiill, wor nedenn omkring randenn xiij 
demanther, x rubiner, oc offuenn omkring skyggit xij 
demanther store oc smaa, oc vij rubiner, som er forsat 
som demanter, oc xvij smaa rubinner, som er mynnder 
forlagt,

Item enn perlle huffue paa sort flouell med perler oc guld- 
steffther paa*),

Item enn perle huffue paa blancke lad,
Item enn huffue aff søllff oc guld oc hennger perlier wdj, 
Item et skygge oc mundug med smaa guld stenne paa,
Item enn skiffuerdugen tagstenn huffue1) med perler paa, 
Item et stuort demanntz kors,
Item et liidet demanntz korss,
Item et trekannt smøcke mz iij rubiner, ij demanther oc 

i smaragder,
Item et hatte smøcke med stenne wdj,
Item enn stuor demanntz ring med rubinner omkring,
Item enn stuor turckus2) riing,
Item enn riing med enn thørkaas2) wdj,
Item et liidit kaars med rubiner oc demanther wdj,
Item ennd frw Mettes gulldbellthe.
Item et hallsbonnd med saphiir oc rubiner oc noger smaragder 

oc perlier wdj, som haffuer werit frw Ide her Oluffs3),
Ennd ij ringe med spedtze demanther, wij y thend ene oc 

xi y thend andenn,
Énn liidenn demantz riing er sønnder, oc hennge et 

smøcke wdj,
Et spann4) med ix rubiner, vj demanther oc enn saphiir wdj,

*) I „Sidsel Oxes Lod“ anføres: „vj guld roszer med perler wdj som 
sad paa enn huffue“.
„skiffuerdugen“ angiver maaske Vævningen, „tagstenn“ Mønstret, 
altsaa maaske = en damaskvævet tagstensmønstret Hue.

’) „turckus“, „thørkaas“ = Turkis (Fransk == turquoise) en lys himmel- 
blaa uigjennemsigtig Sten.

’) Fru Ida Munk, Enke efter Hr. Oluf Rosenkrands.
4) „spann“ = et Kvindesmykke, der bares paa Panden eller Brystet, 

vistnok nærmest ligt det Smykke, som nu kaldes Patsch (af det 
Engelske: badge).
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Viij guld knappe med stenne wdj, som war demanther oc 
rubinner,

Vij rubiner oc saphiir, som er sat y guld, som sad om et 
liiffstøcke,

Nogenn smaa perlier,
Nogenn blanncke lad,
Nogenn kniiplinge tøg aff traad,
Nogenn gulldkniipling afif guld med nogenn støcker guldlad, 
Enn bog beslagenn med guld som war salege hoffmesters, 
Enn liidenn pennekniifif med guld paa enndenn,
Enn liidenn forgyllt liiufiestage,
Enn liidenn forgyllt liuGesax,
Enn sallther aff cristall.

Mynnted guild.
. . jm ic ▼*),
. . lxxxxvij.
. . lxiiij.
. . lxxxxvj.
. . ij c xxiiij,

Enngelotther . .
RoGennobeler 
Ryalerx) . . .
Kronner . . .
Rynnsk giølldenn

Thennd halue part aff woris broders guld daggert,
Item gulldkiieder som weygde . . viijc xxxij giølldenn,
Frw Metthe Rofiennkrandtz lange amelerit guldbellte, oc 

tiillfald woss hallpartenn aff thet guld, som bleff skaarenn 
aff salege Peder oc henndis kleder, oc med belltenn 
wdj regniit.

Rede penninge paa woris laad.
Enncked daler som fanndtz wdj jernn thønndenn . . . .

....................................................ijm iiijc xlvij daler i ort,
Rund mynnt, som war wdj hanns ferdes skriin2) . . . . 

.................................................... xxxviij daler iiij døtkenn9).
Oc....................................................xlv marck iiij G i alb.
Ennd ther for wdenn nogenn wnderlege slags mønt oc peninge.

*) im = 1000, ic = 100, x = 97?; v 4V2, j =
’) Ryaler = Realer.
*) „ferdes skriin“ = Rejseskrin.
3) „døtkenn“ = Dytting, en sextende Del af en Daler.
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Forgiiøllt giiort søllff.
Et stuort forgyllt staab1),
Et nye amelerit staab med blanck knappe,
Et forgyllt stob, Peder Oxxes feernne oc mørne wabenn 

staar paa,
Et anndit dreffuit staab,
Et drøffuit staab med bøller paa siidenn,
Et liidit staab med enn enhiørning paa logit,
Enn kande med frw Metthe Bernekaas wabenn paa,
Enn staab med Ruder wabenn paa,
Enn liidenn kouxxenn2) med frw Anne Oxxes naffnn, 
Et andet liidit staab.

Thett huiide giort søllff.
Et stuor handbeckenn oc et stuor hanndfad ther till,
Enn stuor kannde*),
Enn andenn kande nogit riinger,
Enn bugit kannde,
Enn lidenn sletkannde3),
Enn stob med ingenn laag,
ix stuore fade,
xij fade nogit ringer,
Thuo smaa fade,
Et liidit fadt,
ix thoffellskeer4). oc enn andenn skee,
Et høff slindet5) salltkar,
Et anndet lidz salltkar,
Enn kiiede till markattenn,
Tuo liufiestager.
Enn liuBe piibe,

’) „staab“ = et stort Bæger, lige bredt for oven og neden.
’) „kouxxen“ = Kovsken, en lille Skaal med et eller to Ører, men 

uden Ben og Tud.
♦) I „Sidsel Oxes Lod“ omtales: „Peder Oxxis guld wabenn af kronne 

guld som er giort at sidde paa enn kannde.“
3) „sletkannde“ — almindelig Kande.
4) „thoffellskeer“ = Taff elskeer?
*) „et høff slindet salltkar“ enten — et højt lagdelt (slentet) Saltkar, 

eller snarere ~ et højt rundt (slindet) Saltkar.
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Enn liiuOe saxxe,
Thuo seyruerck,
ix smaa søllff spennger1) 
xiij regime penninge.

Hoffmesters klæder.
Enn sort ruff flouells kiortell, som war enn liff kiortell,
Enn lang graa flouels kiortell y skeefuer2),
Enn lang damaskes kiortell med søllff lad,
Enn sort siidenn attlas kiortell med flouels bremme,
Enn sort flouells liiffkiortell,
Enn gammell sort settennis3) flaskekiiortell4),
Enn gammell sort groffgrens5) liiffkiortell,
Enn sort kledekaabe med siilcke snorer,
Enn gammell dammaskes kiortell,
Enn sort groff grenns kiortell,
Eun sort settenniss kiiortell med snorer,
Enn ny sort settenies liiff kiortell,
Enn lanng sort klede kiiortell, fuorit med wllffue,
Enn liiff klede kiortell, fuorrid med wlffue,
Enn sort flouels liiff kiortell,
Enn sort klee kiortell, bremmit med flouell,
Enn lanng settenies kiortell, bremmit med flouell,
Enn sort flouels huffue med maar wnnder,
Enn lanng sort sørge kiortell,
Et par floueells boxxer y skeffuer,
Enn settennis trøye med snorer,
Et anndet par flouels boxxer y skeffuer,
Et par wopskorenn6) flouells boxxer,
Et sort stuckenn offuertog7), med settenie wnnder,

2) „spennger“ = Spanger, Smykker.
а) „kiortell y skeefuer“ muligt = en Kjortel i firkantede Figurer.
3) „settenni“ = en Slags Silke.
4) „flaskekiiortell“ = en Kjortel med udklippede, nedhængende Strimler.
б) „groffgren“ = grovgrøn. Forbindelsen af sort og grøn forekommer 

oftere i hin Tids Farveangivelser ved Stoffer og maa vel forstaaes 
som sort med grønligt Skjær.

6) „wopskorenn“ — uden Udskjæringer, gjennem hvilke Understof 
var synligt.

7) „offuertog“ vistnok = et Livstykke eller en Vest, der bares oven 
over Trøjen.
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Et sort flouells offuertog med snorer, 
Enn gammell sort settenies trøye, 
Enn ny sort settenies trøye,
Et par gammell boxxer aff sort blommet flouell,
Et gammell sort settenies trøye,
Et par groffgrenns boxxer.
Et par boxxer aff sort flouell y skeffuer,
Enn sort stuckenn flouells kiøllert,
Et par graa siilcke strømper, 
Tre par sorte siilcke strømper, 
Tre par wllenn strømper, 
Tho par sorte flouells hanndske, 
Et par klede hanndske, 
Et par wdskaarnne flouels hanndske, 
Tre par hansker aff, 
Et par graa siilcke hannske, 
Enn sort siilcke hat, 
Enn sort flouells hat,
Enn sort fiillt hat,
Enn brunsuiigsk hat,
Item nogenn adskellege kleder aff siidenn atlas, skellert oc 

annden siilcke tøg, som er bellætt, som saleg hoffmester 
brugte wdenn lanndtz y thornnering,

Enn sort kappe med frandzer,
Et par flouels thoffell, 
ij skouff1) oc nogenn fastelaffuns anGegter2), 
ij par ryske støfflle.

Frw Metthes klæder.
Enn sort lanng slet flouells kiortell,
Enn sort blommit flouels kiortell,
Enn sort dammaskes kiortell, er gammell,
Enn sort wopskaarenn flouels stackit kiortell, 
Enn stackit flouells kiortell,
Enn sort siidenn atlas kiortell wnderfuorit med spettid 

flouell paa faarkorterenn3),

]) „skouff“ = Maske?
2) I „Sidsel Oxes Lod“ omtales: „ij fastelaffuenns skiiæg“.
3) „faarkorterenn“ vistnok = Forbredeii (Af „Fôr“ og „Quart“).
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Enn sort damaskes kiortell med hermelynns bremme,
Enn brandgull damaskes wnderkiortell,
Enn sort klede kiortell med flouels bremme,
Enn sort ny engelst kiortell, bremmit med flouell,
Enn rød skarlagenns wnnderkiortell,
Enn spettiid flouels wnderkiortell,
Enn sort flouells kiiortell y skæffuer,
Et brunt skellers skiørt,
Et røtt bremmit fløuels forklede paa sølff bonnd,
Et røtt flouels forklede,
Ett røtt blommit flouels forklede paa gull bonnd,
Et sort blommit flouels forklede paa settenies bonnd,
Et sort groffgrenns faarklede,
Et sort settenies forklede*),
Et par strumper oc Hiffstøcke aff tliet røde blommit flouell 

paa søllff bonnd,
Et par sprannget1) strømper,
Et par flouells strømper y skeffuer,
Tre par sort ßidenn atlas strømper,
Nogit sort stichsellcke med smaa poßemonte lad oc snorer, 
Ennd gyllenn dammask til iij forkleder,
Enn strømpe med guld roßenn beßat,
Enn siilcke pung.

Fuor och wiilluerck.
Enn hallff sabber2) fuor, war wnder enn lanng kiortell, 
Enn hallff laaß fuoder, war wnder enn lang kiortell, 
Enn hallff maarskindtz fuor, wnder enn lang kiortell, 
Enn halue laaß fuoder, wnder enn nat kiortell,
Enn hallue laaß fuoder, wnnder enn gange kiortell,

x) „spranget“ ~ spraglet.
*) I „Sidsel Oxes Lod“ nævnes iblandt Fru Mettes Klæder: “enn rød 

8iidenn settenies stackit kiortel, wnderfuorit med gylldenn skyr, 
som er enn fastelafiuenns kiortell. — item et støcke fiiol brunt 
settenie, som er wid i allenn, som oc er aff fastelaffuenns hanndell. 
— item ennd 1 støcke sort settenie, som er et skiørt nedenn om 
liiffuitySom kannd were wid enn alenn, som o c er aff fastelaffuenns 
hanndell.“

2) „sabber“ neppe — Sabel, Sobel.
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Enn hallue laas skind wnder en liiff kiortell,
Enn halue maarskiindz fuor wnder enn gange kiortell, 
Enn halfif laaßskindz fuoder wnder enn gange kiortell, 
Enn maarskiindtz brysdug med flouell ofifuer,
Tuo aff henndis liififstøcker, thet enne war dragenn ofifuer 

med flouell,
Enn fuorit nathølle1) afif dammask,
Tree sabell, 
Fiire laaß, 
xxxix maar, 
Tredie partenn aff enn mantell maarrumpe fuor, 
Et stort støcke maarkiæll2), 
Nogenn ßabell støcker.

Klede.
Ett heellt støcke guullt enngellst, 
j støcke røtt enngellst, war xx alne i quorther. 
Lviij allnne sort groff enngellst, 
x alnne i quorter grønnt enngellst, 
Nogit suort grofift klede, 
Nogit grofift blaat klede, 
Nogit arask.

Dreyll lerrit oc flouell.
xxxj allnne i quorter damaskes bandklede dreyll, 
lx alnne smaa hollanndtz hanndklee dreyll, 
xxx alnne i quorter smo hollandtz handklede dreyll, 
xxij alnne i quorter smaa hollanndtz dreyll, 
xxij alenn hollanndtz lerrit, nogit groffuere, 
xxj alenn hollanndz lerrit aff samme slags, 
xxij alenn hollanndz lerrit lüge* saadannt, 
vij alnne ennbrit3) lerrit, 
xli} alenn smaa wblegt hørgarnn, 
iij alnne huiidt sardug,
x alnne grønnt flouell, som er wegte, tiil bennckedynner,

„nathølle“ = Nathue.
2) „maarkiæll“ = Struben af Maar??
3) „ennbrit“ = een Bredes; „tvebrit“ — to Bredes.

Danske Samlinger, 2deu Kække. VI. 12
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vij alnne ru sort flouell,
v quorter slet sort flouell,
xlj alnne sort Giidenn atlaO,
vij alnne i quorter siidenn atlaG,
iij støcker spranget lester1),
Et støcke spangit med blaa synndall wdj,
iij bredde thaffuell sort flouell, som wor hallffpartenn af thet, 

som war offuer liigkiistenn,
iij bredde sort slet flouel,
j kappe,
Halpartenn aff thz huide siidenn atlaG, som war offuer thz 

sorte fløuell.

Flamske senngkleder.
iiij stuore flamske senngkleder, linet med lerrit, 
vij andre flamske senngkleder, er noget riinger, 
i lanng gammell flamsk drett,2) 
ij smaa thønnde senngkleder,
i graat stuckenn senngklede med bomwlld,
iij flamske skiiffue teckenn,
ij skiffue teckenn aff Gett werck3),
Et røtt skarlagenns skiffue tecke,
Enn prennted bortecke4),
Et grønnt enngellst skiffue tecke,
Et røtt engellst skeffue tecke,
Et enngellst skiiffue tecke,
Ett røtt senngklede.

Spæærlagenn.
Enn ny grønn damaskes senng mz iiij støcker oc himmell 

der till,
Et stuckenn sengklede ther tiill aff grønnt skiiellert,
Enn gammell sort thafft senng,
Enn gammell graa damaskes senng,

') „lester“ — et Stof fra Leicester?
2) „drett“ = Omhæng.
s) „szett werk“ = ?
4) „bortecke“ = Bordtæppe.
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Enn skellers senng, brun, huid oc graa,
Enn skellerz seng, war Peder ChristenOens, er gameil oc e 

himmell der till,
Enn damaskes Benngklede,
vj stuckenn branndgull macheys1) sperlagen om enn senng 

oc e kappe,
xij støcker grønne sperlagenn af arask*),
iij kapper der tiill med franndGer,
i støcke kappe for wdenn franndBer, 
iiij leer2) lagenn.

Bennckedynner oc hiiønnder.
iiij flamske bennckedynner, weffuit med silcke er wnnder- 

dragenn med wegte fløuell,
ij anndre flamske bennckedynner, er nogit stacker aff same slags, 
ij lannge bencke dynner aff grønt, prentet wecte flouell, thennd 

enne er nogit stackit,
ij gamle flamske benckedynner,
Enn andenn gameli bencke dynne, med Oxxer wabenn,
iij støcker flamske kapper, med frandtzer weffuit y siilcke, 
Item iij ny flamske hiønner, weffuit y siilcke, wnderdragenn 

med rød enngellst,
vj flamske hiønner, weffuit y siilcke,
iij sorte enngellske hiønner med franndDer,
vij gamble flamske hiønner,
iiij ny flamske hiønner waar,
i hiønnde waar, giort aff allehonnde slags baade aff fløuels 

liister oc andet,
xiiij støcker smaa oc stuore guld spedtzry3),
iij hiønner aff thet samme slags.

Sennge dynner oc dundynner.
ij nye dundynner met sardugs4) waar oc blaa striiber, 
iij andre dundynner med sardugs wor huer,

') „machey“ — et Slags blommet uldent Tøi.
*) I „Sidsel Oxes Lod“ omtales 4 Stykker „forgyllt thappet, eom er 

grønnt med guld oc søllff“.
2) „leer“ = Læder.
3) „spedtzry“ = Kniplinger??
4) „sardug“ = en Slags fint uldent Tøj.

12*
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iiij andre gamle dun dynner med sardugs waar,
ij andre dun dynner,
iiij dun puder,
i lennenn pude,1)
ix herre dynner gamle oc ny med hollandz waar.
ix hoffuid dynner med hollanndtz waar.

Suennekleder.
i gammell senngedynne med hollanndtz wor, 
vj bolldauidtz2) dynner, 
xij wallmells dynner, wnnde oc guode,
Enn hoffuid dynne aff hollanndtz waar, er gammell,
v hoffuid dynner med boldauiidtz waar,
x wemmells hoffuid dynner, wnnde oc guode, 
iiij gamble hoffuid dynner,
iij groffue sengkleder aff farrit giørnn,3)
i gammell Nørennbergs senngklede,
iij ryer4) med huidt oc sort,
viij anndre senngkleder, huide oc Dorte,
i gammell farrit sengklede,
i gammelt stackit sengklede aff lerrit, 
xiij gamble sengkleder, som duet jntid.

Lagenn.
ij par hollanndtz lerretz lagenn, thet enne med iij bredder 

wdj, thet anndit med iij bredder wdj,
ij Par ganile hollandtz lerritz lagenn,
ij gamble jennstedtz5) hollanndtz lerritz lagenn,
vj par ny hørgarnns lagenn,
ij par smaa hørgarnns lagenn med iij bredder y,
v par hørgarnns lagenn gammell oc ny med ij bredder, 
iiij par hørgarnns lagenn med iij bredder y,
i par hørgarnns lagenn med iij bredder y,

6) „lennen pude“ enten = Lændepude, eller maaske snarere = 
Linnedpude.

2) „bolldauidt“ = en Slags grovt Lærred.
’) „farrit giørnn“ — farvet Garn.
4) „rye“ = et tykt uldent Sengetæppe med indvævet Flos (se Ivar 

Aasens Ordbog: Rya).
6) Jennstedtz“ — enkeltliggende, det er — umage.
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i par gammell hørgarnns lagenn,
ij gammell jenstedtz hørgarnns lagenn, er mz iij breder oc 

ij bredder wdj,
xiiij par blaagarnns lagenn onde oc guode.

Duge.
Enn dammaskes dug med wabenn paa,
ij lannge dammaskes duge,
ij thaffuell dreylls duge,
i gammell thaffuell dug,
i gammell dreylls dug y smaa ruder, 
iiij stuore dreylls duge, y stuore ruder,
ix dreylls duge, aff samme slags tiill enn skiiffue,
iiij smaa dammaskes skiiffue duge,
vj gamle dreells duge till enn skiffue,
vj lerrits skiiffue duge,
i hørgarnns skiffue dug,
ij siilcke sydde skiffue duge,
i dug, er syd med flannder giørnn,J)
Enn sprangit dug y skafftaffuill,
Enn blaa ranndit dreylls dug,
Enn hørgarnns smør dug,
Enn hørgarnns dug y thaffuell,
iij lannge blaargarnns suenne duge.

Salluetther.
xij salluetther y dammaskes blommer,
xlviij saluetther y thaffuell,
vj dreels saluetther,
xxiiij saluetther y stuore ruder,
xx lerritz saluetther.

Hanndkleder oc thørrekleder.
i dammask hanndklede,
v thaffuell dreylls hanndklede,*)

!) „flannder giørnn“ = flamsk Garn.
*) I „Sidsel Oxes Lod“ omtales: „et nyt drells handklede med Peder 

Oxxes oc frue Mettes wabene paa“.
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ij gamle dreylls hanndkleder,
i gammell lerretz hanndklede,
xi thørre kleder,
v pudes waar,
xxx aff saleg hoffmesters skiorter,*) som fru Metthe skiiffthe 

med woß,
iiij huide nathøller,

ix mallit dretter1) paa lerrit,
iiij stuolle med rød flouell offuer dragenn,
i stuoll med grønn flouell offuer dragenn, 
Enn sort stuoll offuer dragenn med leer.

Sadell oc hiindelltøg.2)

i ny sadell med ingenn tøg tiill,
iij flouuells henngelltøg,2) stuekenn med siilcke oc med 

søllff steffther, oc hoffuidstoll der tiill,**)
Et anndit slet flouels tøg,
Et anndit sort flouells thøig med messing steffther,
Et slet fløuells betzell tøig,
Et gammell fløuells henngeltøig, som intid duet,
Et tøig beOætt medt biæller tiill enn hest,
Enn breck thømme,3)
ij judske puder,
Eth hallff speerklede4) aff sort flouell,
Et hallfft sperklede aff ßort enngellst, 
ij gamble beslagnne hoffmesters wognne, 
iiij gamble beslagenn hiull,

*) I „Sidsel Oxes Lod“ anføres: „iij hallff slidenn skiorter som sider 
knippeltøft om hallszenn wid et fingers brit“.

j) „dret“ = Forhæng, Tapet. I „Sidsel Oxes Lod“ omtales : „ij malenne 
dretther, thennd enne iij alnne lang oc ij alnne bred, thennd 
anndenn er iij alnne j quorter lang oc ij alnne bred.“

2) „hiindelltøg, henngelltøff“ = Skaberak.
3) „breck thømme“ — Stangtømme?

**) I „Sidsel Oxes Lod“ hedder det: „item hues mig tiillfald aff thet 
szøllff riidetøg, thet gaff jeg Jehann Bernnekoe“.

4) „speerklede“ er her vistnok Betegnelse for Vognomhæng, Tøj, der 
anbragtes paa Vognens fire Stolper som en Slags Gardiner.
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Bysser, spyde oc suærd.
ix lannge bøsser*) med fyrlaaO,
i kraagit skaadtz1) bøsse,
iij stackede bøsser, 
ij rappiir, 
ij thørske**) sabell, 
ij gamble skaadtz daggerte, 
ij spyde,
Enn mull korff.2)

Item xxiiij bøger stuore oc smaa,
Et forbennet kamme hus med kam, spegell oc børste wdj, 
ij stuore spegiill,
Enn puster med malet guld paa,
i wartaffuiill3),
i liidit thaffuill med billeder wdj, 
ij smaa ducker brunne oc huide.

Woxx oc woxxlius.
xiij bismer pund x marck wox regnis 24 marck y huert pund, 
xviij stuore wox liiufle aff the, som bleff bræntt offuer salege 

Peder Oxxe,
iij stackede støcker aff samme liius.

Jernntøig.
viij manndtz harrennisk med stormhuffuer oc hanndsko,
Et stuor grønnt jernn skriin,
Et stuor Oort jernnskriin,
Enn jernn thønnde,
iij høge brannde jernn4) med trinde knappe,
i jernn skoull4),
iij brannde forckj4),

♦) I „Sidsel OxesLod“ anføres: „enn lang forbenntt bøs se, som erforgyllt“. 
’) „skaadtz“ = skotsk.

**) „thørske“ = tyrkiske.
2) „mull korff“ = Pareerplade.
3) „wartaffuiill“ = Brætspil. Tavlebord.
4) Brandjern, Jernskovl og Brandfork udgjorde Datidens sædvanlige 

Kamin Tilbehør.
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i liidet jernn skriin,
i gammell støcke br’annde jernn, 
i jernn tiill enn renndesteenn.

Messiing. 
ij stuore messiings kronner, 
i liidenn messiings kronne, 
iiij paar liifiestager, 
i stuort bret wanndbeckenn, 
ij smaa brede beckenn, 
ij anndre smaa beckenn, 
ij tbinn beckenn, 
i fyr beckenn, 
i fyrfadt, 
ij theckenn,J) 
ij smaa bordkranndtze,2) 
ij pannder med sterte,3) 
i lyfieform aff kaaber.

Thiinn. 
vj stuore thinfade, 
xij fad noget rinnge, 
xi fad nogit ringer, 
xviij fade nogit ringer, 
xiiij gamle stuore thinfad, 
viij sallserckenn,4) 
xxij ny thallerckenn, 
xix gamle thallerckenn, 
i høig bugit kannde, 
i stuor thiin stob, 
i kougskenn,5) 
i høeg trind lyBefornn, 
i flaske hus med vj glarflasker wdj.

') „thecken“ = Laag.
*) „bordkranndtz“ = Ring af Metal med eller uden Fødder, der 

sattes paa Bordet under et Madfad.
3) „sterte“ = Stjert; Haandtag?
4) „sallserckenn = et lille rundt Fad.
*) „kougskenn“ — en lille Skaal med et eller to Ører, men uden Ben 

og Tud.
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Kiister oc skriin.
stuor fode kiiste1) med Oxxer oc Giøer wabenn paa, 

iiij stuore siipres2) kiister, 
iiij lannge sypretz skriine, 
ij smaa sypres skriin,
vj rygged3) beslagnne kiister, thennd enne mz nogit bree log,4) 
ij stuore beslagenn furkiister,
iij anndre dannsker5) furkiister,
i ege kiiste,
i beslagenn harrennsk6) kiiste,
ij anndre røggit kiister, duit jnted,
i bret formallit skriin,
enn lanng beslagenn skriin,
i huidt beslagenn skriin,
Et beslagit skriinn, som war Peder Oxxes ferdes skriinn,
Et liidit bret beslagit skriin med blanncke jernn,
Et beslagit skriinn, med leer offuer laagtt,
ij beslagenn skriin med kruBedt laag,
Et læmpelegt fiirkannt skriinn,
Et anndet lanng beslagit skriinn,
Et beslagenn skriin y rudeuerck,
i stuor sort beslagenn skriinn,
i gammellt sort fiirkannt skriinn,
i beslagit furskriinn,
i stuort huiidt skriin med hennge laas,
i liidit beslagit skriinn med røde jernn,
i stuor forbundenn fiinsk eske,
Enn liidenn forbundenn fiinsk eske,
Enn liidenn wiggerkurff,7)

Thuo lannge trinnde leerBecke at føre kleder wdj,
Thuo brede leersecke att føre kleder wdj,
Enn leder seck tiill ett skriin.

’) „fodekiiste“ = Kiste med Fødder.
2) „siipres“ = Cypres,
3) enten = med Rygstød, eller maaske blot = med buet Laag.
4) „bree log“ = bredt Laag?
B) „dannsker“ = fra Danzig.
®) „harrensk“ = til at gjemme Harnisker i.
7) „wiggerkurfi“ = Vidiekurv.
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Huder oc skind tiillgiort.
ij ellanndtz1) huud, 
v hiiorte huder,
vj deger iij skiind ) 
ij smittet2) skiind | 
ij rødladtz3) skiind,

som er bucke oc aff giiedskiind,

iij smaa barckit kaliskind.

Thræsuor,4) skiiffuer, stuolle, benncker.
Tuo treæsuor,4)
iij skruffue Oennge, thennd enne med leder fore oc bag, 
i slauffbennck,
i kurffue senng,
ij pannelle sennge y ruder werck oc himmell till thend 

ene seng,
iij smaa fiennge, the er med himmell,
i Oenng med ingenn stollpe,
ij stuore herre fiennge, som er wdskaarenn,
i slauff bord,
i lanng fodeskiiffue aff fur,
vij fiirkannt skiiffuer, thennd enne er med enn skuffue.
i felid skiiffue,5)
i guli skiiffue med et skab wnnder,
iiij suarrede6) stuolle,
ij benncke skammelle,

Item hallpartenn aff smede redskaff, som arffuingenn tillfalld, 
som frw Metthe RoGennkranndtz behollt, oc skall giiffue 
thennem der fore xiij gamle daler i Ort,

Item thennd stuore brøggekiiedell paa Giifiellfelld oc thennd 
paa Holme skall arffuingenn beholle oc giffue frw Metthe 
RoBennkranndtz for henndis annpart xxx gamle daler,

’) „ellanndtz“ = Elsdyr.
2) „smittet“ = beskadiget? eller maaske — farvet, eller plettet.
3) „rødladtz“ — rød Los??
4) „Thræsuor, treæsuor“ = et stort udskaaret Skab, eller rettere Kiste 

med Døre paa Siden og paa høie Ben (af det Franske: dressoir).
B) „feild skifiue“ enten = Feltskive, Feltbord; eller snarere = Foldebord. 
®) „suarrede“ = dreiede.
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Item søllthed jnngefer oc suckat oc anndenn wrther, som 
stuod y huellningenn, som bleff skifft emellom worris 
broder hustrw frw Mette RoGennkranndtz oc woB, oc 
nogit Marieboe tøg1) oc } ellanndtz klou,

Nogit forgiifft pulluer.

Kiiøckenntøig.
i tønde kiiell2)
i gammell kiiell paa iij fierdinger, 
vj gamble kaaber gryder stuore oc smaa, 
x smaa kiiælle, wnnde oc guode, 
ij gamle jernn gryder, 
vj kaaber tecker,
i røst,3) 
ij bradspid,
i brade buck,
i brade pannde,
i kocke pannde, 
ij krud skeer,4) 
ij gamble kockekniffue,

med the vj frw Mettis fogit paa Biircholm annam- 
mit paa ThøløBe oc er wskiifft.

Wnnge føller oc hest føll . ..................... . xvij.
Marføll8).............................................................. . viij.

ij kiiell kraage,5)
i kiød oxxe.6)

Leuennde queg. „
Heste7) wnnge oc gamble . ..................... xxij.
Fuoller wnnge oc gamle............................... XV.
Hopper wnnge oc gamle.................................... . . xlv.

*) „Marieboe tøg“ = Fabrikat fra Maribo Kloster (Kniplinger? eller 
maaske Syltetøi?).

2) „kiiell“ = Kjedel.
3) „røst“ = Rist.
4) „krud skeer“ = Skeer til Kryderi.
5) „kiiell kraage“ = Kroge, hvorpaa Kjedleme hænges i Skorstenen.
6) „kiød oxxe“ = Kjødøxe.
7) „hest“ = Hingst.
8) „marføll“ = Hoppeføl.
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0xxenn oc stude gamle oc wnnge . . lvij.
Studkallue.................................................... vj.
Thyrre.................................................... v.
Ki0r.............................................................. lvj.
Quier wnnge oc gamble . . ... xxix.
Quie kalue ...   . vj.
Bucker oc giieder . . . xxxij.
Spee kiid................................ xij.
Faar, were1) aff Gißelfeld . xxxiij.
Lamb.................................... xviij.
Faar oc lamb aff Walloff . . xviij.
Spee lamb ... . . xiiij.
Suin............................................................................. icx.

her wdj regnit i suin paa ThøløBe frue Metthe Oxxes 
fogit annamit.

Ennd nu som bleff skiifft paa Giißelfeld, som Arffuingenn 
annammit thennd 20 Julij.

Gamle øg ... . ... ij.
Wnnge øg . . . i.
Folier . ij.
Hest foil . i.

Giielldbreffue, som Arffuingenn tiilfald 
paa therris laad:

i Hanns Themmesens breff i Korsøer paa xxx daler.

i Lauffue Wennstremands breff paa im daler.
i frue Thalles breff paa ... ijm daler.
i frue Giißes breff paa ... . . im daler.
i Stenn Brahes breff paa . jm daler.
iiij Albrit Oxxes breffue paa . . ijmijcxxxvii j dalei
i Jaccop Hoigs breff paa . . ... ijc daler.
i Herluff Skaffuis breff paa..................... iiijc daler.
iij Per Huidtfellds breffue paa . . . ixc daler.
Her Erick Krabbe oc fru Margrette her

Ericks breffue paa............................... icxv daler.
i Dorrette her Oils breff paa .... io

*) „were“ — Væddere.
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i Mogenns Fallsters breff paa . . . . ic daler.
i Stenn Biilles breff paa............................. iijc
i Jorgenn Ruudtz breff paa . . . . jc dafer.
i frue Beate Otthe Brades breff paa . ic daler. 
Item et Jacop Brockennhusßes breff paa jm daler, 

soin arffuingenn fich aff frw Metthe 
Roßennkranndtz for hallpartenn aff 
the penninge, salig hoffmester haffde 
lonnt jomfru Magdelenne Paa wiisk.

Summarum paa thesse forschreffnne 
giieldbreffue er.................................... viiijniiijcxxxiijdaler.

Ennd skall frw Mette Oxxe wdlegge tiill 
thenne force arffuingelaad .... xiij daler.

Wdj lege maade skall Albrit Oxxe wd
legge till samme Arffuingis laad . . v wnngerske gioll-

denn.

Gammell giielldzbreffue, som arffuingenn er 
tiilfallenn wdi therris laad:

Et her Puntus breff paa ... . . vjc daler.
Et Knud bosseskiotters breff paa . . . ic
i J0rgenn Biilldis breff paa . . . . . ic daler.
i Erick Ruudtz breff paa............................... ic daler.
Et Erich Hennrichsen, Chrestopher Andersenn,

Oluff Annders0nn oc Byrge Isacksenn y
Suerrig, therris breff paa........................ ic daler.

Et Lauritz Grubbis breff paa........................vc daler.
Et Thorbenn Biilles breff paa ... . . ic daler.
Et abbedenns breff y 0es cioster paa . . . ic march.
Et frw Dorrette Gi0es breff paa.................. ijc march.
Et her Hanns Biilldis breff paa.................. xl daler.
Et frw Kiirstenne Karli Br0skes breff paa . ic
Et Hanns Lauritzenns breff paa.................. ijc marck.
Et fru Karenn Roßenngords breff paa . . xl march.
Et her Hennrick Gi0es breff paa................... ic gi011denn.
Et Pouill Stolbanns oc Diitluff Szeynners aff

Hamborig therris breff paa.....................im daler.
Et Thames Iffuersenns breff paa.....................vcxl daler

for kornn.
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Et Thorbenn Biilles breff paa 
som er sat guods i pannt fore,

Et Otthe Ruds breff paa . . .
Et Jørgenn Billes breff paa . .

ijc daler, 

iiijcxxx daler, 
ic daler.

Item bues arffuingen tilkom aff Hanns schriffuers 
regennschop baade aff Giißellfeld, Hollme oc 

Th010ße, efftber banns register oc regenn- 
schops liudellße, som the nu haffuer 

till thennom annammit:

Ruug oc meell . . .
Heyre oc klynnter . 
Byg oc Mailt . .
Hauffre . .
Smør . .
Flesk
Ister . .
Thalleg .
Huder..........................
Giedskind oc lamskind. 
Miød ... . .
Jernnstenger
Blij . .

. . x lester jx pund i fierdingkar.

. . ij pund viiij skepper.

. . x lester ij pund xij skepper.

. . xlviij tønder.
. i tønde, 

vcxxxix siider. 
vij tønder.

. . i tønde.

. . xxiij.

. . viij deger i skinnd.
. . i tønde.
. . iij.
. . i lispund.

Arffuingens laad aff hues som bleff skifft 
paa Hollme:

i boldauiids dynne.
i lerrits dynne.
iij wollenn dynner.
i boldauiids hoffuid dynne.
i wollenn hoffuid dynne.
i hiønnde.
i hørgarnns lagenn.
iij blaagarnns lagenn.

dreels skiffue dug.
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i lanng borrestuffue dug.
i hørgarnns skiffue dug.
vj senngkleder wnnde oc guode. 
v thin fade.
v thintallerckenn.
j støffuekens thinkannde.x)
ij kober gryder.
i fierding kiiell.
i liidenn kiiell.
ij ploug Jernn.
i trefoud.

9 „j støffuekens thinkannde“ = en Tinkande, der rummer en halv 
Stob.

Smaastykker.

IV.

Billedskæreren Abel Schrøder.

Meddelt af Ph. Weilbach.

Da jeg gærne ønskede fuldstændigere oplysninger om 
den billedskærer, fra hvis hånd man kendte ikke mindre 
end fire anselige arbejder, hvoraf de tre var mærkede med 
årstal, henvendte jeg mig til hr. pastor F. Nansen i Nestved 
med forespørgsel om der var noget om Abel Schrøder at 
finde i Nestved, hvor han skulde have levet og være død. 
Hr. pastoren svarede mig snart efter, men udbad sig tid til 
at undersøge sagen i ro. Jeg måtte derfor lade artiklen 
Schrøder trykke i selve konstnerlexikonnet, efter hvad man 
tidligere kendte om ham, og har først i tillægget kunnet op
tage de nye meddelelser, som jeg i en noget fuldstændigere 
skikkelse her forelægger dette skrifts læsere.

Pastor Listov, hvem denne konstner interesserede, var 
ved at dvæle ved denne sag, kommet til den slutning, at de
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tvende arbejder i Nestved, en altertavle i St. Mortens kirke 
mærket paa bagsiden med årstallet 1664, og en prædikestol 
i St. Peders kirke, snarere kunde tilhøre konstnerens søn, 
Ejler Schrøder, og denne gisning er gået over i provst 
Beckers beskrivelse af St. Mortens kirke.

Pastor Nansen har nu fundet, at Ejler Schrøder, som 
ganske vist er Abel Schrøders søn, er født i Nestved 1639 
og døbt på 3. søndag efter Trinitatis. Ved 1664, da alter
tavlen har været færdig, kunde han gærne, som en mand på 
24 år, have arbejdet med paa dette kunstværk, selv om man 
vanskelig torde tilskrive ham æren for undfangelsen og den 
udelukkende ledelse af så anseligt et værk. Da det imidler
tid ikke lader sig bestemt påvise, at Ejler Schrøder over
hovedet har været billedskærer, synes der ingen grund til at 
frarøve den gamle mester den ære, som overleveringen vist
nok med rette har tilkendt ham.

En hidtil upåagtet oplysning om Abel Schrøder får man 
af en ligsten, som er indmuret på den nordre side af St. 
Peders kirke ikke langt fra klokketårnet. Ifølge hr. pastor 
Nansens velvillige meddelelse lyder denne indskrift saaledes: 

„Til hukommelse over sin salig fader, Abel Schrøder, 
billedhugger og organist til St. Mortens kirke i 42 år, ægte
mand med sin k. hustru Mette Pedersd. i 47 år og ved 
hende fader til 9 børn, af hvilke de 6 med faderen, som 
døde 1676, den 5 Marts, og moderen, død 16 .. den 
hvile her nedenfor, haver Ejler Schrøder med sin k. hustru 
Vivice Lausd. ladet denne sten oprejse anno 1681 den 
24 Juni.

G. G. D. E. G. O.u

Der tilføjes, at man af børnenes faddere, som nævnes i 
kirkebogen, kan se, at han har været en velagtet mand i sin 
by. De to andre arbejder, som nævnes af denne konstner, 
er altertavlen i Holmens kirke i København, mærket 1661, 
og prædikestolen sammesteds, mærket 1662.

Marts 1878.



Michel Hansen Jernskjægs Beskrivelse af 
Boskilde Domkirke.

Udgivet af C. Calundan, Fuldmægtig i Kongerigets Arkiv.

til denne i sin Helhed hidtil utrykte Beskrivelse
af Roskilde Domkirke, 1685, (der findes i Manuscript i det 
store kongelige Bibliothek, Thottske Samling fol. Nr. 718) 
skal efter Nyerups og Krafts Forfatterlexicon være født i 
Norge, hvad der ogsaa fremgaar af forskjellige Udtryk og Ud
talelser i selve Beskrivelsen.

Forøvrigt veed man kun meget lidt om M. H. Jernskjæg. 
Nyerup formener at han har været Vintappersvend, hvilken 
Paastand sandsynligvis støttes paa et Poem af Jørgen Sorterup 
i „Wielands Versesamling“ med Titel:

„Ret Tak, Rar Skjemt og ram Alvor
Det første rettelig fortjent 

af velædle Herr
Friederich Rostgaard,

det andet fripostelig fremsendt hannem til Lyst 
og ingen til Last for at afmale satyrisk-viis disse 
Tiders Riim Gjerrighed

eller
Cacoethes Carminificum etc."

hvori det hedder:
„Verse Mester er jeg ikke
Tør og ikke rime rap
Nu hver Kjeldersvend kan slikke
Vers af hver en Tønde Tap.“

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 13
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forklaret i en Note saaledes: „M. Jernskjæg, Kjeldersvend 
i Kjøbenhavn og siden til Tolderens i Kjøge gjorde mange Riim 
og Viser især „Roskilde Domkirkes Beskr.“, alle skrevne.“

At han, som her antydet, har opholdt sig i Kjøge frem- 
gaaer endyderligere af et længere Digt i „Bangs Samlinger“ IV. 
„Amager Lands og Jndbyggeres korte Beskr. udi efterfølgende 
Riim forfattet af M. H. Jernskjæg, Kjøge 1693 10 Marts.“

En „Beslutning“, der senere er føict til dette Digt for
inden dets Trykning, er dateret:

„Scriptum Hafniæ die 16 Oktbr. 1705.“
Han har altsaa senere maattet opholde sig i Kjøbenhavn.

Saavel af den anførte latinske Finale som af flere tydske 
og franske Noter og af en længere oversat latinsk Anmærkning 
til dette Digt synes det at fremgaa, at Manden oprindelig maa 
have studeret. Af hans Kjendskab til Saxo og Arild Hvitfeldt, 
Snorre Sturleson og Resen fremlyser desuden en viden
skabelig Interesse og Uddannelse, der vanskelig lader sig 
forene udelukkende med en Vintappersvends Stilling.

At han endelig, efter Nyerup, i nogen Tid har været 
Lærer for Anders Trolles Børn paa Trolholm bestyrker 
yderligere denne Antagelse.

Enkelte smaa Brudstykker af efterstaaende Beskrivelse 
ere efterhaanden aftrykte paa forskjellige Steder, vide saa
ledes Werlauffs: „De hellige Tre Kongers Kapel i Roskilde 
Domkirke“, 1849; Henry Petersen: „en Reliquie af Roskilde 
Domkirkes Skytshelgen den hellige Pave Lucius“ i Aarb. for 
nordisk Oldkyndighed, 1874; Steen Friis: „Chr. IV’s Grav
kapel“ og „Roskilde Domkirkes Beskr.“; J. Kornerup: „Kir
sten Kimers og Peer Døver“ i Folkekalender for Danm. 1869, 
pag. 40, samt Nyerups Program 1799 „Biblia pauperum“, 
hvor M. H. J. omtales saaledes:

„Michel Johannes fil: Jernskjæg versificator suo tempore 
non ignotus scriptumculam metrice lingva vernacula con- 
scriptam reliquit cui titulus: Roskilde Domkirkes Beskr.“
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Boschilde Dom Kirchis
Beskrifuelse

Udi Efterfølgende danske Vers. 
Sammenskreven

af Michel Hansen Jernskjæg. 
Saadan som den var at see Anno 1685

d. 8 August.

Et lystig Paradis, mand Dannemarck maa kalde, 
Og de som derj boer, maa heede de udvalde, 
Thi skou og dejlig Eng det heele Land forgylder 
Og folch Ret Greze tygt, Hver Veig og Krog opfylder 
Ja Kircher Snese tal, mand her og der kand skue, 
Og med Forundring staa og tage af sin Hue,

Og siger store Gud din Idret Er Ret dejlig
Som skabte grønne Eng sampt Klipper høi og steilig. 
Du fæsted deris grund at de kand iche Rygge,
Og lærde Mennisken saa meget smucht at bygge.

Besynderlig Jeg maa et Herrens [Huus] afmalle, 
Og med min Dichter pen om samme Huus at pralle 
Det samme Herrens huus staar mit j Roes Kilde 
Og at den Høye gud mig Aanden skienche vilde
At Jeg om samme Huus ret Værdig Kunde tale 
Og for ald Verdens folch detz Prægtighed afmale.

Med tuende Spirer 1) er først Huuset herlig prydet, 
Huor til Kong Christian har penge myndtet ydet 
Med Kaaber Er det tegt og paa huer spier en hane 
Som kaldis Peders fugl og har en galle Vane 
Og under disse Spier staar tuende sterche Mure
Som er Bygt af Muresteen den pure,

Rigets Be
rømmelse.

Guds Priis.

Begyndelse 
om Roes

kilde 
Domkirche.

De tuende 
Spirers Be
skrifuelse.

*) Spirene paa Roskilde Domkirke ere opførte i Aaret 1635 paa 
Kong Christian den 4des Foranstaltning. Tømret blev hentet i 
Visby paa Gulland, (vide J. Kornerup: Rosk. Domkirke i Danske 
Mindesmærker, 2. Bind. Kbhvn. 1877. S. 55—56.) Hanerne paa 
Fløiene ere siden Chr. 4des Tid oftere fornyede

13*
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Det store 
Vindue.

Ja mit paa Muuren cr Et Vindue *) høyt og breder 
Ret mange Læster Korn det Alle Aar foræder 
der under Dørren 2) er, Herlig prydet Pruncher 
Huor fattig Mand gaar Ind saa vel som stolten Juncher. 
Naar Jeg fremdeelis Vil detz tage Lengd beskue, 
Da bær det til sit skiul en deilig Kaaber hue.8) 
fra Høyen Kronet top og Indtil sidste halle 
Er Kaaber ofuerlagt som monne herlig pralle.
Paa mindste Murekandt som skyen kunde vede 
Er Kaaber Kappen strax med hindis flig tilstede 
Og skiuler den for regn at den skal herlig stande 
Ret som en Raritet i Danner Kongens Lande.

Stor Bygget herrens huus lad mig her lit omtrede 
Og meere af din pragt beskue mig til glæde 
dog ichun uden paa En time at fordrifue 
og huad Jeg paa dig seer j orden at beskrifue.

Du Dannemarkis Ziir Du Rigeds Ære Krone 
Du Kongers Huile huus og Høye Herlig trone 
Huor Du est prydet smucht paa Norden Muur 
Med Et Capel4) Ret stort som talis om saa vide.

’) Hovedskibets vestre Gavl antages først at være bleven opført ved 
Kirkens Restauration efter Branden 1443. Det undergik senere 
flere Forandringer indtil det meste af Gavlen blev ombygget 1871 
og en Gruppe af 3 Vinduer i den oprindelige Stil anlagt istedet- 
for det store Vindue. (J. Kornerup: Rosk. Domk. S. 68—69.) 
Den stærke Nordvestvind ødelagde aarlig mange Ruder i hint 
store Vindue.

2) Døren nedenunder Vinduet var det af Chr. 4de i 1635 opførte 
Sandstensportal, som i 1871 nedtoges og skjænkedes til Holmens 
Kirke i Kbhvn., hvor det nu staar. (J. Kornerup: Rosk. Domk. 
S. 54—55.)

3) Domkirken blev i Aaret 1518 dækket med Kobber i Chr. n’s Tid 
paa Biskop Lage Urnes Foranstaltning, (Pétri Olai Annales. Script, 
rer. Dan. I. p. 193.)

4) Christian d. 4des Kapel. Efter Dronning Anne Cathrines Død 1612 
besluttede Kongen sig til at opføre dette Kapel til Gravsted for 
sig og sin nærmeste Slægt. Det blev paabegyndt 1613, men 
formentlig først endelig fuldført 1640—41, eftersom det ikke toges 
i Brug før 1642. Bygmesteren var Hans von Steenwinkel. Imel
lem Vinduerne i den mod Nord vendende Façade og ved Byg-
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Jeg seer Ret half forbaust de Runde Piller mægtig 
Naa Rundt om dette huus Steenhuggen stor og pregtig 
Jeg half mit Øyensyn Ret af forundring mister 
Naar ieg betragter Ret de piller og de Lister 
sampt andet underligt som paa dig er at finde. 
Snart skuer ieg en Mand snart skuer ieg en quinde 
Nu en Ret nøgen staar, En anden staar Ret Røstig 
En seer bedrøfuet ud, En anden smiler løstig, 
En staar Ret half j blue En anden Kiger stierner. 
En dybt j Jordens pytt med Øyestenen Kjerner 
En løstelige staar og j Trompetten blæser, 
En anden sider stil og j sin Bibel læser, 
Og disse Ere ej af træ og træes grene
Men Nette Hugne ud af Guti bløde steene.

Hoyloflig Konning Du Kong Christian den fierde 
Nest gud Du Riget var en Sicher Mur og gierde 
Høyvis Var ald Din Daad forstandig var og denne 
Din Siel er nu hos gud af Verden henne, 
fordj Du bygge lod Din huilested saaledis 
for dette og sligt meer dit Æris Nafn udbredis.

Nu gaar Jeg bedre frem omkring dit Cores bue 
Jeg Pave Lutius1) med Biskopstaf og hue 
Kand see Ret herlig staa afmallet skiøn og bolder 
Som Kalde sig til Rom En himmelsche stadtholder,

Kirchens 
udvortis Be- 
akrifuelse.

Kong Chri
stian den 

fierdes Be
rømmelse.

Pave 
Lutius.

ningens Hjørner sees ialt 8 Sandsteenssøiler med joniske Kapi
tæler, som bære Architraver, ovenpaa hvilke staa Genier med 
Forgjængelighedens Sindbilleder: Dødningehovedet, Leen og Time
glasset. Paa Gavlens Top og langs Siderne staa 7 Figurer med 
Attributer forestillende Tro, Haab og Kjærlighed, Retfærdighed, 
Standhaftighed, Sanddruhed og Barmhjertighed, de 7 Hoveddyder 
(Kornerup: Rosk. Domk. p. 53—54 og Steen Friis: Kong Chr. 
4de8 Gravcapel. 1868.)

’) Denne Roskilde Domkirkes og hele Roskilde Stifts Skytshelgen 
blev Pave Aar 253, men greben af Hedningerne og ført for Kei
serne Valerianus og Gallienus, hvorefter han halshuggedes i Rom 
den 4 Marts 255. Pave Lucius blev i det ellevte Aarhundrede 
ophøiet til Skytshelgen for Roskilde Domkirke, der nu foruden 
sin tidligere Benævnelse „den hellige Trefoldighedskirke“ tillige 
fik Navnet „St. Lucii Kirke“. Reliquier af denne hellige Martyr
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LutiiKircho 
efter Pave 

Lutii Nafn.

Bispers 
Herre

dømme for
dom.

Bispernes 
Suaghed.

O Lutius dit Nafn ved denne Kirche lever
Om Du end aldrig stod i Bøger eller Brever 
Paa tuende stæder staar dit Billede Staferet 
Saa herlig som Du har i Pave Pral Hofveret 
Dog ichun udi Glas Dit Billede er prentet1) 
Var Pavens stoel af glas den hafde lenge skrentei 
Af Stedet som den staar og ligget nu i støcher 
Og Paven hafde self ret styltet frem paa Krycher. 
Nu gaar i Raske Been og Rører lidet Kroppen 
beseer de gamle tag som hafuer Skytt Biskoppen 
Sampt grund opbygde Muur som disse tage bærer 
Jeg tror i gammel tid har Bisper veret Herrer 
Men nu gud vere Lof Regierer Kongen Ene 
Fn høfding viis og from huis Lifuis Sæd og grene 
Gud Pryde med Konge pral saa lenge Jord er Jorden. 
Da Jagis München ud med aid sin Skalche orden 
Mens Ellers seer jeg Noch at Bispen har veret kellen 
Og viserligen haft Podager udj Hellen
Thi har han gjort en Gang fra Sellen Indj Coret2) 
Maaskee det Siette Bud er ofte ofuer Sporet 
I samme lønlig gang, thi München maa ej giftis 
Mens Ellers uformercht maa Eva Døttre skiftis.

spredtes viden om i Verden, men den betydeligste af disse, Hel
genens Hjærneskal, kom til Roskilde. I den katholske Tid stod den 
paa Høialteret i Domkirken. Efter Reformationen forblev den 
fremdeles ved Kirken til 1665, da den afleveredes til Kunst
kammeret, hvorfra den gik over til Museet for nordiske Old
sager, hvor den findes endnu, (vide Henry Petersen: „en Reliquie 
af Rosk. Domk.s Skytshelgen i Aarb. for nordisk Oldkyndighed“, 
1874.) — Det her omtalte Billede af Pave Lucius var et nu for
svundet Glasmaleri i et Vindue i nordre Korsfløi: „han holder et 
stort Sværd udi sin høire Haand over den høyre Axel som skal 
betyde at han blev halshugget“. (Thura: Danske Vitruvius II, 
130; Wulff: Encomion regni Daniæ, 1654. S. 451.)

J) Det andet Sted var udenpaa Biskop Oluf Mortensens Vaabenhus 
Billedet, som endnu er til, er malet paa Kobber maaske under 
Biskop Jens Jepsen Rosensberg. (vide Kornerup.) Hans Billede 
fandtes tidligere paa en Mængde andre Steder, saaledes paa Alter
tavlen i Kirkens Chor, paa Pulpituret over Chordøren o. fl. St. 
(Encomion S. 451.)

a) Der sigtes her til en Løngang fra Kirkens Chor, maaske den, 
som efter Sagnet skal føre over til det saakaldte Refectoriums, 
det nuværende Stiftsbibliotheks, Kjælder. (Kornerup.)
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Nu gaar fremdeelis fort hui staar Du her og Snacher 
Seer Du ej Soelen self sig snart at huile lacher,
Og skynd Dig ichun Ind j Kirchen som er herlig 
Imens Du den at see Er figen og begierlig.

Men førend Du Din foed paa Kirclieguld Indsetter 
Da Spørg om Indenfor ej huiler Mayestetter, 
Og andre Høye folch huis Kister er skue verdig, 
gach derfor høflig Ind heel ydmyg og fin ferdig, 
Og Allermeest see til Du Kunde Dig ydmyg bøye 
Ned for den store gud som hersker i Dit Øye [det Høye].

Gach siden ichun frem dog sagte iche fartig
See Dig j huuset om som Prydet er Ret artig.
God dag Du herrens huus berømmed vel og vide 
Dit Klæde Er Ret Net og huid som huidest Kride.
Jeg kommer Ret som Ind udj den tredie himmel
Din prydelse Er stor utalig udj Vrimmel.

Tag Dørforvalter med Dit store nøgle Knippe 
Og lad din fremmed giest lit om i Kirchen slippe 
lad Du hans Øyen kun med skuemad sig mette 
som aldrig hafuer før forlysted sig j dette.
En Hane seer jeg først fremstige med sin spore
Som med sin gulle Kloe j Jernet mone klore*)
Her huiler Visselig Velbaarne Jægermester
Mand taller Vel om ham j Øster og j Vester
Velbaarne Hane Var af Adelige Slegter x)
I Kongens Haand [han] Var en Løgte og en Vegter

Kongernes 
Huilested.

Beskueren 
hilser 

Kirchen.

Sal.Hr.Obcr 
Jægerme
ster Hanes 

Be- 
grafuelse.

*) norsk Udtryk, o: kradse, (vide Ivar Aasens norske Ordbog 1873.) 

‘) Strax indenfor Døren i Skibets vestre Ende laa siden Chr. V’s Tid 
OverjægermesterHahns og Geheimeraad Krabbes Gravkapeller, 
som bleve nedrevne 1868 ved Domkirkens Restauration. Det 
kunstige Jerngitter i Hahns Capel var prydet med denne meklen- 
borgske Families Vaaben: en Hane. — Indenfor hvilede Over
jægermester Hahn, f 1680, Kong Chr. V’s Yndling, i en prægtig 
Messingkiste, hvorpaa hans Kaarde laa. I 1868 blev hans og hans 
tvende Hustruers Kister flyttede ned i en Kjælder under Fr. IV’s 
Gravcapel. Den beskrevne Rustning tilligemed Sværd og Sporer 
er dog forbleven paa sin gamle Plads, men de omtalte Faner vare 
forlængst forsvundne. (Komerup.)
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Krags Be- 
grafuelse.

Sal. Hr.
Niels 

Trolles Be- 
grafuilse.

Hans Sexten Anders*) hielm er stemplet paa lians Kiste 
den Dørforvalter self Mig dem og mere Viste 
Et Harnisk prydeligt Poleret tapher blancher
En helte dragt Naar Krig og Lande Leding Vancher 
De Bønner-stenger og med deris prydet phaner 
Berømmer Manden og huis Byrd var af de haner. 
Naar jeg fremdeelis her de andre Kister skuer 
Da huiler Indenfor de Herremend og Fruer.

Nest disse seer Jeg de Heltis Fennick Stager 
J andet Logement Huorpaa Er Mallet Krager1) 
Men som Jeg iche Meer om Kragen fich at skue 
Saa har min Digter pen ej heller den formue 
at hånd om samme fugl Kand skrifue mange Runer 
og raabe ud hans Daad med klingende Basuner. 
Fra Dig Jeg maa mig brat til andensted forføye 
Og med fornuftens Pind opspilche sindetz Øye,
Jeg maa Vel sige saa gud herre som mig Vochter 
Huad seer ieg her for mig En sælsom Spøge Dochter,
O Dørforvalter sig huem huiler dog her Inde 
Imens Jeg dette trold paa Døren monne finde. 
Hånd suaret med Beskeen som ham og zirlig sømmed 
Niels Trolle huiler her2), En herre vit berømmet.

Dermed saa gich Jeg fort og sagde følg min Spore 
Saa skal Du see et stæd med Kongelige fore**)

*) Ahners.
**) Udstyrelse (norsk).

’) Kragernes Capel (tidligere Bethlehems Capellet, stiftet af Dronning 
Margrethe) ved Indgangen i søndre Taarn. Indrettet 1669. De 
omtalte Fenrik Stager eller Standarter i dette Kapel ere for
svundne. (Komerup pag. 56.)

2) Trollernes Kapel i nordre Taarn har et kunstigt smeddet Jern
gitter, hvorpaa sees en stor Trold, Slægtens Skjoldmærke. Hr. 
Niels Trolle, Lehnsmand paa Roskildehuus, fik 1644 Tilladelse af 
Chr. IV til at indrette sig et Gravkammer i det gamle St. Sig- 
frieds Kapel. Hr. Niels Trolle og Hustru Fru Helle Rosen- 
krandses Kister blev dog i 1743 flyttede ned i Kj ælderen og 
Dronning Anne Sophies og hendes tvende Børns Marmorkister 
opstilledes i Kapellet. (Korner. Beskr. S. 56.)
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tilforn har Du det lidt udeupaa beskuet
Og med Forundrings steen Dig snart til døde knuet 
men kom kun lidet hid og beskue den Jerne gjerning 
Og lad Din Øyensteen Omvælte som en tærning 
Beseer det skiøne Jernverch og sig mig huad Du mener x) 
om nogen Kand for guld og mange Ædelstener 
Skattere deris Jern og deris krumme Buer 
Sampt alt det skiøne Verch j Blomster og j Druer 
Som dette Jernverch forunderlig fremviiser, 
Det med en kunstig Mund sin Kloge mester priser 
Ret som den største port sig disse Jern udspiller 
og ziirer Huset smucht huor tuende Konger huiller 
Da blomsterprydet Jern, Du Rosen ziiret gitter 
forunderlig Du er i huor Jeg Dig betitter 
Nu Viser Du her frem En Jern opvoxen Buske 
Snart Tulipans gestalt, Eenebær og Bruske*), 
Snart bær Du Kirsebær nu andre Bær og Blommer 
Med andre mere Frugt som fra Dig fremad kommer, 
Nu krøger Du dig om j bichte og j Lycher, 
Snart henger herud utallig skiøne Smycher, 
Nu Kongens Høye Nafn beprydet med sin Krone, 
O underlig Jern og Selsom skabelone.

O gud Du store gud Dig bør mand Immer prise 
Som giorde Adams Slegt Saa Kloge og saa viise 
at de som støchevis Dig efter Kunde abe, 
og undertiden slig en Raritet at skabe.

O bort j gallene folch som gifuer Satan ære 
Og siger at det kand dog intet andet vere

Jernverchis 
Beekrif- 

uelee forCa- 
peilet nor
den jnden i 

Kirchen.

Gud Æren 
og iche 
fanden.

*) norsk: en Klynge af Straa eller smaa Væxter. (Aasens Ordbog,) 

*) De tvende Bueaabninger indad mod Kirken fra Chr. IV’s Kapel 
ere aflukkede ved Caspar Finckes kunstige Jerngitter med Kon
gens og Dronningens forgyldte Navnetræk. De ere inddelte i 
Tavl, hvis Rammer dækkes af Kobberskinner med drevet Ar- 
beide. Paa Fodrammen under Døren læses: 

Caspar Fincke bin ich genant 
Diser Arbeit bin ich bekant.

(vide Steen Friis: Chr. IV’s Gravkapel.)
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Daarlig fol- 
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End Satans Egen Daad, at denne Mand saa konstig 
har virchet Verch thi Fanden Var ham gunstig 
O største Daarlighed O gallenskab og griller 
I deris Hierne boer og Mechtelig omspiller 
Som gifuer Satan hen den Ære gud skal have, 
Og saa foragter gud og Aandens dyre gafue, 
Vi ved at Satan bær et gammel Skalche stempel 
Hånd bygde aldrig op guds hellig huus og tempel, 
Men heller saae at det i grunden Var nedrefuen, 
og alle Kloge folch var slet af Verden dreven, 
En Spiritus har vist dog denne Mand Regjeret 
Men samme Spiritus var ham af gud foræret, 
Men fordj gallene folch gaf æren hen til fanden 
blef hånd ej meere seet thi gud annammet Manden.

Nu skal jeg dog Ind Igjennem dette Sprinchel 
Som Mesterlig Er giort j Kroge og j Krinchel 
At see den Raritet som Inden er at finde 
Som aldrig mig skal gaa af tanche, hue og Minde

Jo gjerne, blef mig sagt, besee de Salig Konger 
Huis høye Nafn og Daad om hele Verden Ronger, 
Men som ieg kom der Ind saa ieg en herlig taule1) 
Paa Muuren vere fæst med Guld beslagen Nafle 
Den Taule viste mig Kong Friderich den Lærde 
den tredie af det Nafn med kongelig gebærde, 
Dog Jammer hånd laa død, Guds Kirchis fosterfader, 
Huis huede Kornet Siæl er samlet i guds Lader; 
den Taule viste mig En Engel-hær saa megtig 
Som siunlig Kommer frem og ej i skjul fordechtig

’) Det her omtalte Maleri, Fredrik III paa lit de parade, malet 
1670 af Henrik Ditmar hang i Chr. IV’s Kapel til 1847, da det 
flyttedes ind paa sin nuværende Plads i St. Birgittes Kapel. Ma
leriet forestiller det kongelige Lig med foldede Hænder og iført 
en lang Talar. Engle svæve ned fra Himlen og strø Blomster 
og en af dem rækker den døde Konge den himmelske Krone og 
Scepter istedetfor den aflagde jordiske. Billedet er udført i Re- 
naissancens allegoriske Stil, som kulminerede i Rubens Malerier, 
men Omviserne i Kirken have misforstaaet dette og forklare de 
Fremmede, at Maleriet forestiller en Drøm, som Fr. III skal 
have havt.
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Huer liafde i sin Haand En Krandtz og Krone herlig 
og ham Kong Friderich omfaunede ret Kierlig 
Jeg ønsket i mit Sind, O gid du hafde levet 
Og Jeg stod i Din Hu og Konge Minde skrefuet 
Da hafde Visselig dit Kongespir sig bøyet 
I Naade ned til mig, men som Du har Dig føyet 
hen op til Himmerig og glædis for guds trone 
og prydis for hans stol, med herlighedsens Krone, 
Saa lever Dog Din Søn Kong Christian den fembte 
Dit Lif Din gunst og got i sin[d] hans hierte giemte 
Og flyder som en Strøm til huer og En i Landet 
Sit Rigets [h]Øye Muur med helte Mod bemandet.

Nu Dørforvalter sig huad hisset ofuer henger 
det er Ret Sandelig to Kongers baner Stenger x) 
Som prydet er med Guld og med Det fine silche 
Med Rigens Vaaben paa, som ingen kand udpilche. 
Men Kiere sig mig dog huor disse Konger huiler, 
for slig en skue lyst ieg Reiser trende Miiler, 
Kom med. mig, sagde hånd, de huiler Ret her under 
Tag skrifuer taulen med her skal Du skue under, 
Dermed saa gich Jeg med som hånd mig Veien viste 
Og skue saa især huer Kongens huile Kiste.2) 
Hånd aabnet Døre tou, han aabnet Døre trende 
Men til den Middelste sig Synderlig henvende 
Huor Konning Christian den fierde Roelig Sofuer 
Som huer graaherdet Mand ret Priseligen lover.

Jeg bøyed mig Ret ned saa ydmyg som Jeg kunde 
Og hilset den Monarch, huis Øyen nu mon blunde.

Kongens 
medfødte 
froinlied.

De Konge
lige Phaner.

*) De omtalte to kongelige Faner, hvorpaa Rigsvaabnet var bro
deret med Guld og Silke, forefindes ikke mere i Chr. IV’s Kapel.

2) De Ligkister, som indslutte Ligene af Kong Chr. IV, hans 
Dronning Anna Cathrine, Kong Fr. III og Dronning Sophie 
Amalie, den udvalgte Prinds Christian og flere kongelige Børn 
stodc lige til Aaret 1866 i tre mørke Gravkjeldere under Chr. IV’s 
Kapel; Kong Fr. III og Dronning i det nordre Gravrum, Kong 
Chr. IV og Dronning i det midterste Gravrum og de kongelige 
Børn i det søndre Gravrum. (Kornerup: Rosk. Domk.s Beskr. 
S. 54. St. Friis: Chr. IV’s Gravkapel. S. 24—25.)
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Kong Chri- 
stimi den 
4dcs Be- 
grafuelse.

Høyværdigste Monarch Kong Christian den Viise
Her hafuer Du din Roe din lange Søfvn og Lise 
Stormegtigste Konge maa min Ringhed see Din Kiste 
Slig Naade Vil Jeg ej for mange penge miste, 
Jeg seer hun Prydet er med Sølfue plader mange1) 
det Kronet 4 Tal saa herligt seer ieg prange
Dit Christen Konge Nafn staar Rundt om tallet buchet
I mange Kircher staar det samme Nafn udstuchet
I Dannemarchis Land og udj Norgis Rige
Skal dette Høye Nafn j Konge Pragt opstige
Og aldrig siettis ud saa lenge Soelen Praller
Og med sin undergang i Vester neder daller
Men førend Jeg gaar bort da skal min Lispe tunge
Her for Din Maiestet En liden Vise Siunge.

Dend Salige og Høyloflige Kongis 
Konning Christian dend 4des IIøypriselige 

Eftermæle.
1.

Stormægtigste Helt
Du Mandige Kiempe Ret Tapfer i feldt
Du aldrig var bange der Kullerne Sprang 
Du aldrig forsaged for glavinders Klang 
Du Jagit Din fiende af Slotte og telt 

Stormægtigste Helt, 
Stormægtigste Helt.

2.
Kong Christian Viis

for verslig Konger Du Eene bær priis
for alle paa Jorden Du Eene var stor

f) Sølvprydelserne, som bleve rensede og supplerede ved Kistens 
Istandsættelse Sommeren 1866, veiede 2200 Lod. Der manglede 
dengang 5 (af 18) Cherubhoveder paa Kistens høire Side og 1 
(af 12) af Seiersenglene paa Kistelaaget foruden flere Prydelser 
paa Dækpladen, der formodes at være forsvundne allerede i Slut
ningen af det syttende Aarbundrede. (St. Friis: Chr. IV’s Grav
kapel S. 29 og 35.)
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Thi Rigerne lefde ved Dig udj floer
Paa Klippen de stode og iche paa lis

Kong Christian Viis
Kong Christian Viis.

3.
Du Rigernes Løst

Huis Lipper var Prydet med Naade og Trøst 
Huis Hender var fulde med Størche og Magt
Huis Vaagende Øye om Riget holdt Vacht
Du Reddet saa mange af Vaade og Brøst

Du Rigernes Løst
Du Rigernes Løst.

4.
Al Skichelighed

Du podet i Riget som urter i Beed
Du var en Lougifuer Ret herlig og bold
Du haded det onde som helvedis trold
Den fromme Du skichid ald Leide og fred

Ald Skichelighed
Ald Skichelighed.

5.
Du Kirchernis Ziir

Guds deilige Krone og Pregtige Spier
Dit Kongel Merche er Skieldret i Guld
Ei Eldis af tidens forvendelig Muld.
Dit Roeselig Røgte i Evighed blier

Du Kongernis Zier.
Du Kongernis Zier.

6
Du haver nedlagt

Din verslig Krone og Kongelig pragt
Nu est du beprydet med Himmelske Stads
Dit Rige er Himmelens løstige plads
Din verslige Veide Din Jordiske Magt

Du Hafuer nedlagt
Du hafuer nedlagt.
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Dronning 
Anna Ca

thrines Be- 
grafuølae.

Kong Fri- 
derich den 
tredies Be- 
grafuelse.

Hermed Saa Ender ieg min Viise O Du Konning 
Og udj ydmyghed nedknæller for Din Dronning 
Jeg seer hun huiller her ret Roelig ved Din side 
Huis siel er Smychet nu med Kammers Klæde huide. 
her huiller som ieg seer to unge Konge Plandter1) 
hvis Siel Er Prydet nu med Himmelske demanter. 
far Vel Du Konge stor, far vel storbyrdig Dronning 
Sof Immer hen i fred i Eders huile Vonning.

Men Nest ved denne Dør En anden var at finde 
Kong Friderich blef mig sagt her huiller Rolig inde 
Den Konge Kiste Var Ret ofuer maade herlig2) 
Du Mester den har giort maa kaldis Vis og Erlig

*) Formodentlig Prinds Frederik, Søn af Chr. IV, født og død 1599, 
og Prindsesse Sophie, Datter af Chr. IV, født og død 1605.

2) Kong Fr. III’s Kiste, som M. H. J. her løselig beskriver og som 
ved sin overvældende Sølvpragt stod i den skarpeste Modsætning 
til hans i 1685 afdøde Dronning Sophie Amalies Kiste, der om
tales noget længere fremme og som kun var overtrukken med 
sort Fløiel, — er imidlertid faa Aar efter Jernskjægs Besøg, for
modentlig 1686—88 bleven ombyttet med en Kiste af Kobber og 
Messing, langt mindre kostbar men dog af betydelig kunstnerisk 
Værd, som det antages efter Tegning af Herklas. Den først om
talte Pragtkiste var af Kobber, stærkt forgyldt med en Bekost
ning af 600 Rd. og bedækket med en saadan Mængde Sølv- 
arbeider, at deres samlede Vægt androg 4530 Lod. Arbeidet var 
udført af Hofguldsmed Ferdinand Kublich og allerede færdig 
nogle Maaneder efter Kongens Bisættelse, der fandt Sted den 
4 Mai 1670. Blandt Kistens mange Sølvprydelser skal nævnes: 
21 Engle, 4 kongelige Navnechiffre, Fr. IIFs Brystbillede omgivet 
at Armaturer og menneskelige Figurer, 2 kongelige Vaaben- 
skjolde, 4 kronede Løver som Skjoldholdere, en stor Krone med 
Indskrifter og forskjellige Dødsemblemer m. m. (Vide C. L. Løven
skjold: „Kong Fr. III’s og Dronning Sophie Amalies Sarchophager 
i Roskilde Domkirke.“ Hist. Tidsskr. 4. R. VI.) Ihvorvel der ikke 
her ydes noget positivt Bidrag til Besvarelsen af det af Hr. Hof- 
marschal Løvenskjold opkastede Spørgsmaal, „hvornaar Omlæg
ningen af Fr. III’s Liig har fundet Sted“, faar man dog det 
negative Udbytte af denne Beskrivelse, at det med Bestemthed 
kan siges, at den ikke endnu er foretagen den 8 Aug. 1685, og 
at den ikke er skeet samtidig'med Dronningens Bisættelse, men 
at Kisterne, idetmindste i nogen Tid, have henstaaet ved Siden 
af hinanden med deres forskjellige Udstyrelse. Hvor pragtfuldt 
det Monument maa have været, der her er bleven remplaceret 
med et langt mindre kostbart, fremgaaer saavel af den foran-
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thi den Er Prydet Smucht med Sølfuet pur og Prægtig 
Vel mange Hundred Lod det samme Sølf er Vegtig, 
Var Dørforvalters ord, Jeg derimod ei siger, 
Hånd Eyede det og meer s<5m Styrde tuende Riger 
O Kiste Sølfuet-skiult, og Kiste herlig prydet, 
Med Kongel: Pragt est Du alt ofuer gydet, 
Dit Kronet Friderichs Nafn 3 tallet sig frem viser 
Huis Siel i Himmerig fra ald uroe sig liser 
Det meget skiøne sølf her pregteligen praller 
foruden andens Roes sin egen Roes udtaller, 
O Salig Konge god, Kong Friderich den lærde, 
Du hafuer nu dit Huus forinden himmels gerde 
Maa jeg En liden Dicht udsiunge til Din Ære 
Du Ene Volds Monarch og tuende Rigers herre.

Dend Stormegtigste Aller Høi 
værdigste Salige Kongis Kong Friderich 
den 3die udødelige Roesværdige Ihukom 

melse.
1.

O Du Høyloulig Konning 
Du Ene Volds Monarch, 
Du hafuer Nu Din Vonning 
I Christi glæde Arch 

Din Crone og Dit Cepter 
blef Dig ej taget hen 
Af den Dig strebet efter 
thi Gud hånd var Din Ven. ’

2.
Du blef af gud beholden 
Cg fried fra Morde Dolch 
Der Du Var hart bestolden 
af øster landske folch

staaende Beskrivelse som af St. Friis’s Yttring (i „Kong Chr. 
IV’s Gravkapel“ S. 47) om den sidstnævnte ringere Kiste, der 
nærmere der beskrives, „at denne staar som Vidnesbyrd om med 
hvilken Pragt det første enevældige Kongepar her i Danmark 
fulgtes til dets sidste Hvilested“, en Yttring, der tillige tjftler 
paa, at han ikke har kjendt den ældre Kistes Existents.
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Gud gaf Dig dobbelt Ære 
Ja dobbelt Konge floer 
Du blef en Megtig herre 
I tuende Riger stor.

3.
Heel Venlig Mild og yndig 
Var Du mod huer og En
Du suaret Vel og fyndig
Du hialp en huer paa been, 

Slet ingen gich bedrøfuet 
fra Dig Du Konge from 
Slet ingen blev berøfuet 
Thi Du holdt Ret og Dom.

4.
Guds Kirche holdt Du Værdig 
Hans Præster ligesaa
I Bøger var Du ferdig
Dig ingen kunde staae

Thi kaldis Du den Lærde 
blant Konge tal og stand 
Som kunde Rom forfærde 
Mød Skriftens sande Band.

5.
Du Elsket ingen feide
Men Stiftet lande fred
De Riger som Du Eyde
Du friede fra fortred,

Du blef en Veldig Herre 
Og Ene Mægtig helt 
Som Konge Nafn bør bære 
I Ørre Sund og Belt.

6
Sof Roelig Salig Konge 
Til gud Vil sette Dom,
I Tusind Led skal Ronge
Dit Røgte Verden om,
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Dit Lifnis Sæd og pode 
Gud Pryd med Konge pragt 
Gud sette dem paa foede 
Og størche dem med Magt.

Din Salig Dronning og har huile sted her inde 
Huis Bøgte Eye got staar i saa mangis minde 
Sophia Amalia Var hindis Nafn for sanden 
Huis Kongol. Siel Nu Recher Jesus hånden 
Men hindis Kiste er med fløyel ofuer draget 
Hun Ellers ingen pragt har med til grafuen taget 
Her inde huiler Sødt tou Konge plandter spede 
Som Ere aldt forflydt til Himmel Roe og giede.

Kom Dørforvalter med til trende Logementer
Mit Sind har atter Nydt at skue paa i Vente 
Jeg finder her for mig de helte Kister store 
Med Kongelige pragt og Kongelige forre.

Først huiller Sødelig Prinds Christian den femte 
Hånd var en mægtig helt og iche med at skiemte 
Saa huiller Hertug Hans og Hertug Uldrich, begge x) 
faar her sin lange Søfn forinden disse Vegge,
Ja Hertug Maugnus med Sampt fleere Konge Sønner 
Som nu paa Verdens stil slet indtet mere skiønner 
De hafuer Visselig i Verden Veret helte 
og baaret gode suær paa deris Lenders Belte 
Som Øien Synligen paa deris Kister skues, 
At de i Ledingstid Ret aldrig vilde blues,
De Aldrig gich i skiul Naar Kulle Kasten vanchet 
Og huor de skarpe suærd i træfning sammen Klanchet 
O skade skade stor at slige mægtig helte 
maa saa ved Dødsens Magt forvisne og forsmelte 
far Vel Du Konge folch gud Eders Been beskytte 
Til de med deris siel til Himmerig skal fløtte.

Sophie 
Amalies Be- 

grafuilse.

De kongl 
Børn.

Adskillige 
Prindtzers 
og Hertu
gers Be- 
grafuilse.

’) Hertug Hans, en Søn af Fr. II, f. 1583 død i Moskva 1602, Her
tug Ulrich d. Ældre, Biskop af Schwerin, S. af Fr. II, f. 1578 
død i Meklenhorg 1624. Hertug Magnus, Konge af Lifland, Søn 
af Chr. III, f. 1540 død 1583.

Danske Samlinger, 2den Kække. VI. 14
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Det gamle 
Chor.

De tuende 
Munche Al
ter i det of- 
uerste Chor 
med tauler- 
nis Malling.

Gaa Dørforvalter for thi Jeg Er her u-kyndig 
Og viis mig fleere ting som Smuche Er og yndig 
Hand gich Ret hastelig hen op i Munche Koret1) 
Som ret runden om Var med Munche stole foret, 
der oppe blef Jeg Var Et stort et lidet Alter2) 
Som ere ofuertecht med gamle slidne palter 
Slet indtet Synderligt paa Altertaulen findis 
Thi dette er ej brugt saa lenge Mand Kand min di s 
Men staar kun for et Nol og for et gammelt minde 
At vi skal see og troe at München Var lier inde 
dog er det Mallet smucht saa gammelt som det stander 
at det sin Mester Klog slet ingenlunde bander.
Det lille Alter staar i Corets Høyre side 
Huis gammel Aarig steen slet ingen Kand forslide

x) I 1685 da M. H. Jernskjæg besøgte Domkirken, var Kannike- 
eller Yderchoret endnu aflukket fra Skibet ved en Tværmuur, 
ovenpaa hvilken Sangerchoret var placeret. Muren blev først 
nedreven i 1694, som man mener, for at de kongel. Begravelser, 
der fra 1689 bleve indrettede i Høichoret, kunde sees nede fra 
Kirken. Høichoret stod ogsaa dengang endnu i sin gamle Til
stand, saaledes som det havde været i den katholske Tid, et 
sjeldent historisk Minde, som desværre snart, 1689—90, skulde 
blive forstyrret, da Høichoret paa Chr. V’s Befaling og paa Grund 
af Overfyldning i Chr. IV’s Capel blev indrettet til Gravsted for 
de kongelige Familier, (vide Kornerup S. 28, 29 og 57 og St. 
Friis S. 11.)

2) Det nuværende Alter stod dengang nede i Kirkens Skib foran 
Tværmuren, der lukkede for Kannikechoret. Det store Alter, 
som M. Jernskjæg her omtaler, maa være St. Lucii Alter fra 
Slutningen af det 15de Aarhundrede, hvori St. Lucii Hoved be
varedes og paa hvis høire Dørs indre Side saaes afmalet Pave 
Lucius siddende i sine pavelige Klæder med en tredobbelt Krone 
paa sit Hoved. Ved hans Side staar en Cardinal og ved hans 
Fødder ligger en liden hvid Hund. (Encomion regni Daniæ 
S. 451, Danske Vitruvius og H. Petersen: „En Reliquie af Ros
kilde Domkirkes Skytshelgen den hellige Pave Lucius“. Kbhvn. 
1875.) — Det lille Alter, som maa være det af Dronning Margrethe 
i 1396 stiftede Trefoldighedsalter, som stod op til Høichorets 
nordøstre Pille, rimeligvis der, hvor den anden Dronning Mar
grethe eller Estrid er malet foroven. Margrethe havde her ladet 
sig afbilde knæleude. Begge disse Altre forsvandt fra deres 
Plads da Høichoret 1689 paa Chr. V’s Befaling blev ryddet, 
(vide forrige Anm. Kornerup S. 28. 29.)
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En liden Taule er det Alter med beprallet 
Huorpaa Guds Moder staar ret yndelig afmallet 
Ved Hindis Høyre Haand staar Herrens Søn forhaanet 
I ald sin Lidelse med torne Kronen Kronet
Men paa den Venstre Haand staar Paven i sin Stadsen 
Med tvende Kroner paa som dog er kun et Asen. 
Margrette Dronning stor med Klogen hu og hierne 
Som Var i gammel tid trej Kongerigers stierne 
Staar mallet her og paa Retsom en liden Duche 
Med Hænder sammenlagt med Bøn og dybe suche 
Med Konge Kronen paa mand hinde der kand skue 
Som med sin quinde Haand 3 Riger kunde kue.

Kong Harald Blaatand1) staar paa Muren udstafferet 
Som denne Kirche har ret allerførst funderet
Hans Kiste Endelangs i Muren Er bevarit 
Hans Kongel Been er iche End forfarit 
Den gamle Munche skrift sligt ofuennevnt beviser2) 
Som der paa Muren staar og Harald Blaatand priser 
Magrete Estrid staar paa anden pille mallet, 
Huis kongel Been er og i Aske fallet.

Svend Estrisen Hånd staar paa Muren lige ofuer 
En Konge gild og gief som Saxo meget lover 
Men Snore siger at hånd holdt kun føye Love 
Thi mod sin Eed og Pligt hånd Ledning torde vofue

Paven lig
nis ved et 

Asen.

Dronning 
Magrethe 
paa taulen 
afmallet.

Kong 
Harald 

Blaatand 
som først 
funderit 

Kirchen af 
træ.

Dronning 
Magrethe 

Estrid.

Svend 
Estridsen 
kaldis s aa 
efter Mo

deren.

Snore 
Sturelse.

Det her nævnte Billede af Harald Blaatand tilligemed de tre i de 
efterfølgende Linier nævnte Billeder af Dronning Margrethe, Kong 
Svend Estridsen og Biskop Vilhelm over Pillegravene i Dom
kirkens Chor, findes som bekjendt endnu, men ere restaurerede 
af Professor Komerup. Det var Biskop Lage Urne, 1512—29, der 
lod disse Billeder male og underneden samme anbringe Perga
mentstavler med latinske Æresdigte. (Korner. S. 43.49.) — Efter 
Conferentsraad Werlauff: De hellige tre Kongers Kapel S. 39, er 
det Kong Niels’s Dronning Margrethe Fridkulla, hvis Been ere 
indmurede i den anden Pille til Venstre, og han mener, at det 
kun er ved en Forvexling med Svend Estridsens Moder, for
anlediget ved Lage Urnes mindre paalidelige Gravskrift paa 
Pergamentstavlen, at hun som oftest tillige bliver kaldet „Estrid“.

2) Munkeskriften findes endnu ligesom Sprækken i Muren, hvor- 
igjennem man kan see Biskop Vilhelms Been.

14*
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Magnus 
gode, Kong 

Olle den 
Helliges 

Søn i Norge.

Biskop Vil
helm huis 

Been igien- 
nem Muren 
ere tilsiune.

Samme Bil
lede menis 
skulle vere 
Kong Oluf 
Haagen

sens Efter- 
lignelse.

Mod Magnus gode som Var dennis rette herre 
Som giorde ham til Jarl og satte ham til Ærre. 
Vilhelmus Biskop staar nest hannem i en pille 
Som med sit skriftemaal Suend Konge kunde stille 
Til Hjertens Ro og fred for Moer som var beganget 
Thi Kongen hafde En med suærde hornet stanget, 
Den Bispe Kiste staar Indmuret blandt de steene 
Mit Øye hafuer seet og føllet paa hans beene 
Thi stenen er udstødt huor Kisten er Indpropet 
Jeg har min lialfue haand i hullet self indstopet 
fremdeles blef mig Vist en Kiste høi paa dechet 
Af breder var den giort med indtet ofuer trechet, 
derudi laa en helt med Bryne og med Pandser1) 
En Kempedracht naar mand i leddingstid uddanser. 
Af Alabaster var det Billede udformet
Hånd har vel veret med og Røfue Hytten stormet, 
Hans Hofuet bar en hielm lind Ormen er hans Merche 
det siunes at hans Æt har verret stoer og sterche, 
Hans Lif hans Laar og Been med staaltraad var bebunden 
Med Messing var hans hals og skuldre om bevunden

’) Ihvorvel flere baade ældre og nyere Forfattere have været af den 
Mening, at den her nævnte Figur skulde forestille Dronning; Mar
grethes Søn Oluf, Danmarks og Norges Konge (vide saaledes 
Wolfs Encomion, Thuras Vitruvius, Suhm, Behrmann og Paludan 
(de templo St. Lucii), maa det dog efter Conferentsraad Wer- 
laufs skarpsindige Bevisførelse om denne Gjenstand i sin Bog „De 
hellige tre Kongers Capel i Roskilde Domkirke“, 1849, S. 68—71, 
ansees for afgjort, at den her omtalte Figur forestiller Dronning 
Margrethes „Broder“ Hertug Christoffer Valdemarsøn, som 
døde 1363 af et Saar i Krigen, i en Alder af omtrent 20 Aar, og 
hvis Lig blev ført til Roskilde. Rigsvaabenet med de tre kronede 
Leoparder, der betegner Arvingen til det danske Rige, den kronede 
Drage Lollands Vaaben, der førtes af den 1359 til Hertug af 
Lolland ophøiede Kongesøn, og den kronede Leopard, Hallands 
Vaaben, der betegner ham som Hertug af Halland (vide Script, 
rer. Danic. III p. 272, hvor han kaldes Dux Lalandiæ & Hallandiæ), 
passer desuden fuldstændig paa denne Prinds. M. Jernskjægs 
Tvivl har altsaa været vel begrundet. Nu (1878) staar Kassen 
med Figuren i Hellig tre Kongers Capel, men skal ifølge 
Kammerherre Worsaaes Beslutning, da han var Kultusminister, 
restaureres af Billedhugger Bissen jun. og opstilles i Høichoret i 
Nærheden af Dronning Margrethes Monument.
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Paa Høyre side laa 3 Løver vel udhugne 
I allebaster steen dog lit i støcher knugne 
Paa Venstre side laa Lindormen led og grummer 
dog Kunstig huggen ud i Allebaster tummer.
Ja paa hans hele Lif og paa hans Helte pandtzer 
den feile Ormetrop i haabetal omsuandser,
Kong (Oluf] Hagens Søn de siger det skal vere 
De siger Suendsken har beviset ham Vanære 
De sloge ham ihiel og Led fra Led parterit 
slig Tale er blant os i mange Aar Spargerit 
Men det er iche saa som pøbel folchet taler 
den Kloge Arilds pen mig andet fore maller 
Margrette Dronning stor En søn i Norge føde 
Iland var den sidste Mand af Norgis Kongers grøde 
Der | han] i tiuge Aar og nogle hafde levet 
foruden Ledingstoug sin unge tid fordrefuet 
Da tog hånd gode Nat fra konge stoel og Sæde 
og arfuet hos sin Gud den Endeløse glæde
Hans Indvold derhos nu af lunde Kirchis steene 
Til Sorøe huiller sødt den Høye Herris Beene, 
Til falsterboe der laa den Herre Siug og døde 
Thi Kunde Suensken ej tilføye ham slig møde.

O Dørforvalter sig huis Vaaben Er dog disse 
Som Prægtig henger her paa dise Kieppe spise1) 
Tou Bisper sagde hånd, huis Beene er forfaret 
I Jordens Sorte Muld forraadnet og forskaaret. '

Men viis mig med dit nich huor Norgis Dronning Sover 
Huis Kloge Drifft og Daad to Konge Riger lover 
Margretta Dronning Klog En Megtig Keiserinde 
Guds Herligheds Herold og snilde Reiserinde
Trods Nogen Konger her som denne Dronning strevet 
Og saa sin Ære pligt af trende Riger Krevet 
Hun med sin føde Ret det første Rige arfuet 
Ved Giftermaal hun sig og Norge har tiltarfuet 
Det tredie har hun og ved Suerdet tapfer vundet 
En Krone til de tou ved stride haanden fundet.

2de Bispers 
Vaaben paa 
tou Kieppe.

Dronning 
Margrettis 

Be
rømmelse.

*) De to omtalte Bispevaabener ere nu forsvundne.
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See her der huiller hun Høypriselig hlant helte 
Huis Høye Seiers Nafn Ret bierge vis omvelter 
I huer skribenters Bog den Mægtigste af Konner 
Som hafde Riger trej og trende Rigers Kronner, 
Om Du ej taller nu dog [talej disse steene 
At Du har spundet Vel paa trende Rigers teene 
Din teen var Løchens Hiul og traade Løchen selver 
Din Roes bortskiølles ej saa lenge strøm og Elver 
Har deris gang i Vester og udi Øster Hafuet 
Saa lenge staar Dit Nafn i prise Klippen gravet. 
Dit Huilested er lang fiirkandtet skichet 
Med Runde Smidet Jern ret runden om bestichet;1) 
foruden seer Jeg Monch og Monch ved Moi chens side2) 
de allebaster Mænd med Mæsesercher vide, 
Med Monche Huer paa dog nogle Er forstøtte 
Som Rømnings Mend de her af disse Lande fløtte 
De siunge Mæse nu med Steen forstummet Vise 
De kand ei Himmerig ei heller skiers Ild prise 
Dog staar de rad i Rad om Dig Du Dronning Megtig 
De hafuer Veret Vist i Pavens troe Samdregtig 
O Dronning Vis og Klog O Dronning uden lige 
Du Sidste Dronning Var i Norgis Kongerige 
Du sidste Plante Var af Danne Kongens stamme 
Du viste Viselig trej Rigers gafn at Ramme,

J) Hermed sigtes til det Jerngitter, som omgav Dronning Margrethes 
Sarkofag, men som blev borttaget i Justitsraad Friis’s Tid.

2) Aar 1413 blev Dronning Margrethes Lig af Biskop Peder Jensen 
ført fra Sorø Klosterkirke til Roskilde for at begraves i Dom
kirkens Chor. Det blev derefter nedlagt i den prægtig smykkede 
Stenkistc, som Erik af Pommern lod forfærdige til hende og som 
endnu er bevaret. Paa Laaget ligger Margrethes legems^ore 
Billede af hvid Alabast med Krone paa Hovedet og Hænderne 
korslagte. Monumentet var endnu 1685 prydet med sine oprinde
lige Alabasterornamenter, som dannede Rammer om 32 Figurer 
i Relief forestillende Apostle, hellige Biskopper og Helgeninder. 
I danske Vitruvius sees disse Figurer antydede paa Afbildningen af 
Kisten. Efter de endnu tilbageværende Brudstykker af disse Fi
gurer og Prydelser bliver Monumentet restaureret af Hr. Billed
hugger Hertzog, Medlem af Kunstakademiet, med stor Omhu og 
Dygtighed, (v. Kornerup S. 33 og 34.)
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I Allebaster Steen Du ligger her udlignet, 
Saa herlig som’ Du var paa denne Jord Velsignet, 
Du huiler Sødelig paa Allebaster Pude
Huis siel Er bunden Ind i Lifsens Knippe Knude 
Ved Dine Føder staar en Jernstang spis ophøyet, 
Huorpaa saa mangt Et Lius for Dig Er blefuen drøyet 
En trappe staar der hos huor paa mand kand opstige1) 
Naar nogen Nøye Vil Dit Konge-Lig bekige 
Stor byrdig Dronning maa ieg med en liden Vise 
før jeg gaar her fra Dig Dit Konge røgte prise.

Dend Stormægtigste Dronning 
Margretta Waldemar den Fjerd 

daatter Dronning i Norge, 
Roesværdige Nafn,

1
O Du Reiserinde stor
O Du trende Rigers Løche 
O Du trende Rigers Smøche 
O Du trende Rigers flor 
O Du trende Rigers Ære 
O Du trende Rigers Spir 
O Du trende Rigers Herre 
O Du trende Rigers Zier

2
Megtig var Du i Din Tid 
Herligt er Dit eftermælle 
Thi Du lod Dig iche Phæle 
Eller Kiuse ud af strid 
Dine mandig modig Danske 
holdt sig vel i Ledingstoug 
Dine tiender som en haandske 
de af Dine Land udslog.

x) Der har altsaa allerede for to Hundrede Aar siden, ligesom nu, 
været anbragt en lille Trappe for at de Besøgende bedre kunde 
betragte Dronning Margrethe.
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3
Dannemark Et Paradis 
Blef Dig arfuelig tilskiftet 
Norgis Krone Dig tilgiftet 
Du var Svergis Straffe Riis 
Sværgis Konge blef Din fange 
Du tog Riget Ind med Magt 
Derfor hafuer Du blant mange 
Dig Ret Ære stor indlagt.

I)e gamle 
Munche 
stoele.

Jeg ridder ferner fort paa Øyestenens foele 
Jeg søge vil min Løst i disse Monchestoelex) 
Et Pater Noster Baand maaske en Munchehette 
Kand findes her endnu som Mondæn fra sig sætte 
Jeg søgte flittelig i huer en Krog og Krinchel 
Jeg Kigte Nøye ind i huer en Vro og Vinchel 
Jeg ingen Kappe fant ei heller Pater Noster 
Thi Monchen er udrømt fra Kirdie og fra Closter 
O hellig Monche trop Vi siunger I ej Messer 
Og Eders Aflad nu Ved Pave Bref udblæser 
Maaskee I er til Rom og klage os for Paven 
for Eders Monche Nafn er spottelig Nedgraven 
Og Eders Skalche trop for Vind og Veir ombolte 
Og vi kand sige det I meget ondt forvolte 
Thi det var Eders Løn i Slemme sielle Tyfve 
Som her ret mange Aar Ret dristig torde lyve, 
Men som jeg her beseer de stole og de skamle 
Som af den lange Tid er blefne meget gamle

*) Da Kannikechoret 1420 udvidedes af Biskop Jens Andersen Jern- 
skjæg opstilledes 23 Munkestole paa hver Side, udskaarne af 
Egetræ i gothisk Stil. Armene paa disse Stole ende i even
tyrlige Menneske- og Dyrehoveder og Sæderne ere til at klappe 
op. Ovenover Sæderne er der en bred Skraaflade, som inde
holder en Række mærkelige Reliefs fremstillende Begivenheder 
af det gamle og nye Testamente. „Disse Billeder ere udskaarne 
med en vis djærv Plumphed og Fremstillingen er i det Hele 
yderst barnlig; men en fjærn Tidsalders Aand og Smag har paa
trykt dem sit Særkjende med alle sine Eiendommelighedcr i Fi
gurernes Dragter, Holdning og ofte udtryksfulde Stillinger.“ (1 
Kornerups Rosk. Domk. S. 35.)
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da Er de alle giort af sterche Ege Plancher 
Og fast til Muren heft med Søm og Jerenhancher 
Udhuggen rundt omkring af Billedsniders Finger, 
Man Judas skue kand som pengeløn betinger 
Af Høie-Præsten for hånd Jesum skal forraske 
Den pengeløn han vel forvarer i sin taske. 
Her seer man Jesum staa og høylig forklages 
Hånd her nu der tiug af Johan Hagel*) drages 
Nu staar han bunden blot og jammerlig hudflettis 
Nu gifuis ham et Røer og Kronen paa ham settis 
den skalched Caiphas skinhellig seer man stampe 
Og som en gammel Mand forriver self sin Vampe**) 
Pilatus seer mand her betuttet og forbauset 
frem lede Herrens Søn bespottet og besnauset 
Den gandske Pasion og Christi hele pine 
Figure-viis sig theer paa denne Stoele Line
Dog det er Alt saa plumpt, mand maa med største Latter 
Beskue Børn med Skæg og Mænd med store Patter
Ens hofuet er saa stort som Lif og hele Kroppen /
Man Intet Kons tig seer i al figure troppen, 
foruden tuende Spir1) som Konstig er og nette 
forinden dette Chor og Mesterlig opsette,
De viser frem sin Ziir hvor mand i Kirchen ganger 
og som en Raritet i Kirchen herlig pranger.
Men først i dette Chor en Munchestol der stander2) 
for Pavens Sendebud Naar deris Sneche lander,

2de sniaa 
Spirer paa 
det gamle 

(.'hor inden 
Kirchen.

♦) Janhagel
♦*) norsk: Trøie, Vams. (Aasens Ordb.)

!) De to prægtige i Egetræ udskaarne gothiske Spir, som smykke 
Kannikechoret, men som iøvrigt synes at være en lidt yngre 
Tilsætning til Panelet med Stolerækken. (See Afbildningen i 
Kornerups Værk, Tavle XVI og XVII, tegnede af Hr. Løftler.)

2) Hermed sigtes til den Roskildske Bispestol, der nu staar i Sakri
stiets Forhal. Denne smukt udskaarne tresædede Stol er for- 
færdiget af Egetræ i sildig gothisk Stil (under Biskop Lage 
Urne 1512, f 29) og skal efter Sagnet være bestemt for Kongen 
af Danmark, Pavens Legat og Biskoppen af Roskilde. Paa Pa
nelet bag Sæderne ere tre Skjoldmærker anbragte, indfattede i 
Løvværk, nemlig Danmarks, Domkirkens med St Peders Nøgler 
og Lage Urnes, en Ørneklo. En prægtig Baldakin, som bæres 
af to pyntelige Søiler, kroner hele Chorstolen. (Kornerup: Ros-



Et CruBsifix 
under Huel- 

uingen.
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Som Danuemarchis Grund og Aflad her Vil selge 
Og Erlig folchis gods med Løgnens Strubbe suælge*) 
Trej Mand i denne stoel kan side hos huer anden 
Trej Monche meener jeg som Brødre er til fanden 
En liden Bog af træ med farve Rød paa Bindet 
Paa samme stoel mand seer hun mangen gjør forblindet 
Idet man meener at det er en Bog som andre 
Men det er ichun træ, Nu Jeg maa herfra Vandre 
Thi Dørforvalter vil her iche lenger blifue
At skue meere Ting huorom ieg kunde skrifue; 
Dog under Høye loft og stenet huelfuet Deche 
Jeg seer et Crussifix1) foruden Alders Breche 
forgylt Ret lue rød og paa den høier Side 
Staar Herrens Moder som maa see sin Søn at lide 
Paa anden Side staar St Hans den . Ørnefører 
Huis Elske bref endnu om heele Verden Kjører. 
Hermed saa gik Vi ud af samme Dør tilbage 
Da blef mig noget vist som neppe haver mage 
En Alter Taule skiøn som denne Kirclie pryder2) 
Huis klare guld og glandtz self Solen Odden byder

*) svelgje: sluge. (Aasens Ordb)
kilde Domk. S. 44. See Løfflers Tegning sammesteds, Tavle XXI.) 
Stolen er nylig 1876 restaureret. De smaa Bøger af Træ med 
rød Maling sees endnu paa Bispestolen.
Crucifixet, der hang under Hvælvingen over Galleriet mellem 
Høichoret og Yderchoret, beskrives i Wolfs Encomion saaledes: 
„Der er oc at see i Choret ud for det gamle xllter et stort Crusifix, 
som fra Huelfningen med den ene Ende henger udi en Jern 
Lencke og med den anden Ende staar paa en Bielcke, paa huil- 
cket Crusifix Guds Søns Efterlignelse er med udstrackte Arme 
tilnaglet, hvorunder paa Bielcken staar Maria Christi Moder oc 
Sancte Hans.“ Da Høichoret 1689—94 blev indrettet til kongl. 
Gravcapel, blev Crucifixet slængt tilside som gammelt Skrammel 
og endelig i Aaret 1806 ved Auction solgt til en Kobbersmed i 
Roskilde, som lod det sauge itu til Pindebrænde. Inde i Ho
vedet fandtes da det prægtige med Ædelstene og Perler smyk
kede Guldkors, som nu tilligemed Crucifixets Hoved bevares i 
det oldnordiske Museum. I Guldkorset ligger en Splint af Christi 
Kors, (vide iøvrigt J. Komerup: Rosk. Domk. S. 61.)

2) Den store forgyldte Altertavle er som bekjendt skjænket 
af Chr. IV og af denne flyttet fra Slotscapellet i Frederiksborg, 
hvor den først var opstillet, til Roskilde Domkirke. Den stod i
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Vdhugen kostelig forgyldet paa huer Snitte. 
Mand immer nyt beseer i huor mand monne titte 
Huer Billede her staar med Lif begafuet minner 
En græder Bitterlig en anden staar og grinner 
Og skal jeg sige Ret huad samme Taule viser 
Da Er [det] Christi Død som christne siele priser 
Naar Verdens store Lius i Vesterkandt sig vrider 
Og til sin Nedergang alt meer og mere skrider 
At hendis strolle kand den taule ofuerskinne
Dog seer mand med stor Lyst huer Billed med sin Mine 
Guldprydet herlig staar de Ducher som de levde 
Og gjorde saasom Stand og Embede udkrefde, 
Det Guld Er her og der, i plette tal fremvises 
Men taulen ofuer Alt med Røden Guld bespises 
Og det ei Suageligt men stercheligt forgyldet 
Med Guld Ret fingertych den taule er opfyldet 
Det siger huer en Mand som hafuer vit omvanchet 
At denne taulis Roes i mange Lander blanchet 
Og kaldis Mageløs af Guld og herligheder 
Som sig ret Solle klart paa Taulen Vit ombreder 
At Rom huor Paven boer med alle sine Klercher 
Kand iche bære frem den taulis lige mercher, 
Rinsager taule1) Du, Du rinder mig i sinde 
Din Lige kand mand ej i helle Norge finde

Ringsagers 
taule paa 
Hedemar

chen 
i Norge.

1685 i Skibet foran Tvermuren, men fik senere sin nuværende 
Plads i Kannikechoret. Altertavlen er et mærkeligt Kunstværk, 
udskaaret af Egetræ i ren Renaissancestil og indrettet som et 
Skab med Fløie, der forhen kun aabnedes festligt ved Kirkens 
tre store Høitider og naar fyrstelige Personer eller fremmede 
Magters Sendebud besøgte Kirken. Paa Alterets Fodstykke sees 
Christi Fødsel, Omskjærelse og de hellige tre Konger. Hoved
tavlen er delt i sex Afdelinger, i hvilke Lidelseshistorien er frem
stillet. Alle Figurer her ere fritstaaende, malede og forgyldte. 
Paa Fløidørene fremstilles i ophøiet Arbeide den hellige Hi
storie lige fra Marie Bebudelse til Christi Himmelfart. Udvendig 
paa Fløidørene sees forgyldte Felter med Christi Historie og 
Parablerne, (vide Kornerup, S. 52 og Wolfs Encomion regni 
Daniæ 1654.)

2) M. H. Jernskjæg er aabenbart den første, der har gjort opmærk
som paa den formentlige Lighed mellem Altertavlen i Roskilde 
og den i Ringsaker og Traditionen om denne Lighed har fra
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Prædiche- 
Btollens Be- 
skrifuelse.

Thi Du paa samme Viis med Guld er ofuerpyntet 
Ja megen Herlighed Er paa Din taule myndtet 
Men sandelich her maa mand kalde Dig en sinche 
Naar denne taulis giands begynder kun at blinche, 
Med fire Døre skiøn den Taule ofuer dragis 
De tuende obnis ej før Høye fæster dagis 
Naar Juli og Paaske dag, Pintze løstige tider 
frembryder i Vort Land, Vi hendis glandtz udvider 
Mens Ellers luchis hun med 2de smuche Døre 
Huis Guld udraabte Roes sig lader Vide høre 
Om Ugen er hun lugt med alle fire Døre 
Og monne uden paa En farvet Kiortel føre.

Her indenfor ieg seer den Allebaster Trone 
Den skiøne Prædichestoel1) den Prydet skabelone 
Guds Tabernachels Zier beprydet skiøn og bolder 
Som fauner Runden om guds herligheds herholder 
De raader os til Bod de siger os Guds Villie 
De bancher paa vort Bryst og Hjerte stenig pille 
I skiøne Prædichestol af Allebaster plader 
Du prydefuld og skiøn i denne Kirche lader 
Din Trappe er af Steen ret kunstig er Du muret 
Den Konstner hånd har Dig blanchelig opskuret 
forunderligt det er, man seer dog slet intet 
I Danne Kongens Land af Allebaster Klinter

den Tid til idag bevaret sig hos Omviserne i Domkirken. Alter
tavlen i Ringsaker Kirke paa Hedemarken er, ligesom Roskilde 
Domkirkes, i Form af et Alterskab af Egetræ, rigt forgyldt og 
udskaaret med mange Helgenbilleder og allegoriske Scener. Fløi- 
dørene ere malede paa den udvendige Side. Kirkens Præst Ma
gister Arnstein Jonssøn Skanke (1502—44) lod denne Alterprydelse 
forfærdige i Antwerpen for 500 Gylden. En udførlig Beskrivelse 
findes i Weinwichs Kunsthistorie. Kbhvn. 1811. S. 10—17. (Se 
N. Nicolaisen: Mindesmerker af Middelalderens Kunst i Norge. 
1854. 2 H.)

!) I Aaret 1609 skjænkede Chr. IV Kirken dens endnu vel bevarede 
rigt udstyrede Prædikestol. Dette Aarstal er derfor anbragt 
udvendig paa Opgangen. Prædikestolen synes i nogle Aar at 
have staaet i Marmor og Sandsteen uden paalagte Farver, men 
en Indskrift paa Bagsiden af Døren, der fører op til Trappen, 
melder, at „den er bleven malet, forgylt og stafferet af Peter 
Meyer i 1613.“ (vide iøvrigt Kornerup S. 53.)
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at voxe Himmel høit som Kamp paa Dofvjre Tinde 
Man skulde sige da hånd var ej Rar at finde 
men Landet er af Muld foruden Steen og fjelde 
Mand finder iche her graa Kampesteening helde*) 
langt mindre Marmorsteen og huiden Allebaster 
Huor mand den Sjællands Jord omvelter og omkaster 
Dog seer ieg Roes By tør prale ret paa vissen 
med disse dyre steen og ene bære prisen 
O elsked Roeskilde By Du har en løchsom stjerne 
At Konger pryder dig og huiler her saa gierne 
I Allabaster Steen deris Minde skrifuer
Og sligt til Roeskilde By og ingen anden gifuer.

Den Prædichestol her er med sit beprydet Vaaben 
udviser quarti Daad med Allebaster Kaaben, 
Mit Øye see dog om de sølfbeklæde piber1) 
Huor paa En Asap**) tit med Spillehaanden griber 
At lege løstelig det Søde „Lover Herren"
Som ævig bør ald Roes sampt Hæder priis og Æren 
O Himmel her paa Jord O lyd af Englestemme 
Du løstig Orgel er ieg kand Dig aldrig glemme, 
Du har ej Haand ej Mund Du har ej heller tunge 
Dog kand Du i guds Huus den beste Psalme siunge 
Du kronet Pibespil med Guld berømmet Jache 
Du kand Vor skabermand med mange stemmer tache 
Høyt under steenig Loft Du har Dit hæders Sæde 
Det grønne Rask***) det er dit huer dagis Klede 
Som skiuller Dig for støf, at Dine piber nette 
Skal iche faa Skavanch af Støfuits smitte Pletter 
Thi staaer Du maane-huid i dette herrens tempel 
Du viser piber frem snart tyche som en Bimpel

*) „Helle“ (norsk) en flad Klippe. (Ivar Aasens Ordb.)
♦*) en anseet Levit og Forfatter til 12 af de i det gi. Testamente 

opbevarede Psalmer.
***) Shirting.

') Orgelet i Roskilde Domkirke er bygget i Fr. III’s Tid i Barok
stil med Guld og Farver, Basunengle osv. Det har altid været 
anseet som et af de bedste Orgeler i Danmark. M. Jernskjæg 
antyder, at det i hans Tid om Søgnedage var dækket med et 
grønt Klæde mod Støv.

Orgel- 
vercliet.
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Hueluin- 
gen s Mal

ling.

Snart piber Ormetych snart smale som en finger 
Som Himmel Engle sødt i dette tempel Klinger.

O salig Christian, Kong Christian den fierde
Som giorde ald Din Flid paa herrens Huus at ferde*) 
Din Kongestoel1) ieg seer Din Dronnings ligemaade 
Hvor begge med Andacht tit Himmel-Manna aade 
de Konge Nafne staar guldpyntet Kronet fage 
Gid deris Siælles Nafn maa Krones alle Dage 
I mange tusind Leed til Maanen er ej mere 
Og Solens Klare Lius Kand ej meer bravere, 
forinden er denne stoel med røden fløyl pralet, 
foruden smucht forgyldt sampt meget herligt malet 
det Quarti Konge Nafn gaar ingen Mand af minde 
Imens haandfuld Jord i Verden er at finde.
Paa denne stoel det staar og paa saa mange steder 
Med Konge Kronen paa i Konge stadtz fremtreder 
Sampt Anna Chatrine to Rigers herskerinde 
Ved Kongens side staar med prydet minde.

Høy Stenigt huelfuet Loft Tappete lignet Deche, 2) 
huis Vinger monne smucht sig ofuer Kirchen streche 
Paafulen est Du liig i Dine farver skiøne 
Din Posepibis Klang saa vide monne dønne 
foranderlig Du theer din farved Steenig Kappe 
den hundred aarig tand kand intet fra dig snape

*) norsk: ferde o: sætte istand, forfærdige.
') Et Pulpitur fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede og et af 

de smukkeste og bedst bevarede Snitværk her i Landet fra Re- 
naissancens Tid. Det er skaaret i Egetræ, stafferet med Guld og 
bærer Chr. IV’s og Anna Cathrines Navnetræk, Vaaben og Valg
sproget: „Regnum firmat pietas“. Af den indre Udstyrelse med 
rødt Fløiel, som Jernskjæg omtaler, findes nu ikke Spor, (vide 
Kornerup S. 54.)

2) Malingen paa Hvælvingen var indtil Kirken blev restaureret 
(1859—74) den, som Biskop Lage Urne havde ladet udføre 1521. 
Den bestod i en Mængde spraglede Prydelser med grønne, blaa, 
brune og sorte Farver i en fantastisk gothisk Smag med mæg
tige Blomsterbægere og Rosetter. Det er ganske træffende naar 
J. siger om denne Maling: „Paafulen est Du liig“. (Kornerup.)
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Af ald din farved skich, men du mig forekommer 
Saa smuch og prydelig som Du var giort i sommer.

Blant andre [seer] ieg her Peder Døfue hos sin Kloche1) 
Sampt Kirsten Kimmes med i farvet buntet roche 
de staar og passer paa saa ofte Klochen lyder 1 
Og med sit timeslaug os herrens gunst tilbyder 
hun Kisten Kimmers staar med quarteer Klochens hammer, 
Men Peder Døfue med den fulde tune brammer

Det lille 
Slaa Verch 
inden i Kir- 
chen huor 

2de Billeder 
staar som 
saa kaldis.

’) De bekjendte i Egetræ udskaarne Figurer Peer Døver og 
Kirsten Kimer s, som stod paa deres gamle Plads indtil 1869 da

de bleve flyttede hen til Muren op til søndre Taarn, der hvor 
Uhrværket er bag. ved, have altid staaet høit i Folkeyndest lige
som den berømte Jaquemar paa Notre Dame Kirken i Dijon. 
De stamme uden Tvivl omtrent fra 1500 og fremstille en Mand
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De tre Kon
gers Capel.

Med Latter og med Løst mand disse tuende skuer, 
Hvor Kirsten Kimmers staar og Peder Døve truer, 
Enddog hun quinde er dog kand hånd intet giøre 
før Kirsten hafuer sig med fire ladet høre, 
saa slaar hånd fulde slaug og lader see sig Mandig 
og tacher Kirsten til som altid er ham handig

Nu vil ieg gaa og see Kong Christian den trede 
En Herre Høyt berømt som Christi ord udbrede, 
I Dannemarchis Land og udi Norgis Dahier 
Huor Evangeli lius om samme Konge taller, 
Den Dørforvalter strax den laaset Dør opluchte 
Saasnart ieg kom derind Jeg underdanig buchte 
Mit Hofuet til min foed for tuende Konger store 
Som ligger herlig her i Allebaster fore
Huor est Du Arild nu med Dine Kongebøger 
Huor ieg mangen gang min tidsfordrifned søger 
Med Løst ieg hafuer læst i dine smuche skrifter 
Om denne Konges Daad og tapfer Ledings Drifter 
Tre Konningers Capel1) mand dette Cammer kalder 
Tre Konger huiller her huis prise spier ej falder

og en Kvinde i broget malede Dragter fra det femtende Aar- 
hundrede. Det er den eneste Prøve paa hine gammeldags Klokke
figurer, der nu findes i Danmark. Konen slaar Kvarterslagene 
og Manden Timeslagene paa den store Klokke. Hvergang dette 
skeer ryster Konen paa Hovedet, (vide Kornerup: Kirsten Kimers 
og Peer Døver i Loses Folkekalender 1869. S. 44. Eieren af 
Restoplaget af denne Folkekalender, Hr. Boghandler W. Pio, har 
velviliig overladt til Afbenyttelse hosstaaeude Træsnit, der er 
skaaret efter Tegning af Professor Kornerup.)

’) De hellige tre Kongers Kapel stiftedes af Kong Christian T 
ved Gavebrev af 28 April 1459, „den hellige Trefoldighed, Jom
fru Marie, Set. Anna og de hellige tre Konninger besynderlig 
med alle Guds Helgener til Lov og Ære“. Det skulde, for
uden med sine mange Altere at forøge Gudstjenesten, tillige 
tjene til Gravkapel for ham og hans Efterkommere. Efter Re
formationen forsvandt imidlertid alle Alterne og det blev ude
lukkende Gravkapel. Her hviler foruden Kong Chr. I og hans 
Dronning Dorothea tillige Chr. III med Dronning og Fr. II med 
Dronning Sophie. Da ingen Indskrift og ingen ydre Udmærkelse 
betegnede Stedet i Kapellet, hvorunder Stifteren og hans Dronning 
hvilede, gik Erindringen herom efterhaanden tabt. I M.II.Jernskjægs
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saa lenge Verden staaer og folch i Verden findes 
saa lenge prisis de og Højt berømmet mindes 
først huiller Sødelig Kong Christian den rige,1) 
den første af det Nafn som Arild monne sige 
Af Oldenborg hånd kom der var hånd Landets greve 
Som Arild taler om i sine prentet breve, 
Den Konge Patriarch af Oldenborger stamme 
Huis slegt i Dannemarch til denne tid tør bramme 
med Kongekronen paa med Septer udj haanden 
Som reder Os fra Krig og nest Gud fra Mor-brande 
Hans Legem er nu skiult j Jordens skiød det sorte 
Dog er hans Høye Nafn ej gandske død og borte 
Lad vere indtet teign af Allebaster steene 
Paa grafuen er opsæt dog spirer end de greene 
Som af Din Kongeroed med Konge Kronen blincher 
Og fører Konge Nafn høyt ofuer Norgis brincher. 
Reis hen til Kjøbenhafn og spør den høye skolie 
Om hånd ej hafuer sat der først de Lære stolle, 
Det universitet med alle sine Vise 
skal sige Ja dertil og denne Konge prise, 
Spør Danne Kongen self Vor allernaadigst herre 
Om hånd af dennes Sæd ej kommen mone verre 
Den meget Konge from sit Ja skal iche negte 
Som er af dennes Æt og Oldenborger slegte.
Reis hen til suergis folch som siden blef affeldig 
Og Spør om denne var ej ofuer dennem veldig. 
Thi skal min Siunge Røst her for hans Høye Naade 
Aflegge ham en Sang og det paa denne Maade.

Tid lader det dog til at man endnu vidste Besked. Først ved 
en den 17 Juni 1847 af en nedsat Commission anstillet Under
søgelse fandt man igjen disse 2 kongelige Grave under Kapellet. 
Mindet om dem er nu bevaret ved tvende Ligstene, som efter 
Forslag af Domkirkens Værge Justitsraad Friis lagdes over dem, 
og som bære Indskrifterne: Christiernus Rex og Dorothea Regina 
med gothiske Bogstaver, (vide Kornerup: Rosk. Domk. Beskr., 
og Werlaufi: De hellige tre Kongers Kapel. S. 1. 43. 58 ff.)

*) „Christian den rige“ vide Hamelmans Oldenburg. Chronik S. 198: 
„Christian mit Zunahme der Reiche“ og Phil. Cypræi „Genealogia 
regumDaniæ“ (1622): „Christianus I cognomine dives“, et forøvrigt 
næsten ironisk Tilnavn for en Konge, der jevnlig var i Penge
forlegenhed. (vide iøvrigt Werlauff, S. 64 Anm.)

Danske Samlinger, 2den Bække. VI. J5
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Dend høylovlig Konning Christian den Første 
høypriselig Hukommelse

1.
Du Oldenborgis Prinds Du Rige Greve 

Du Kongsfader udi Dannemarch 
Din Høye Stammis [Grene] mon nu leve 

Og Er toe Rigers Enevolds Monarch 
Dit Høye Kongeminde med ham staar 
End til at helle Norden ende faar

Og slet forgaar.

2,
Snart trende Hundred Aar Din Sæd har levet

Og Prydet tronen her i Dannemarch 
At Rigens fiender hafuer frøgtsom levet 

Og faldet ned i Dødsens dybe parch 
Thi dine poders Hender sterkelig 
Har jaget dem som vilde yppet Krig 

Ret megtelig.

o o
Du hafuer stiftet først Vor Høye skolie 

Som her for alles Øyene herlig staar
Og Prydet den med mange Lærde stolle 

Huor lærde Mend den himmel Sæd udsaaer 
Ved den staar Christi Kirche udi floer 
Og bær en herlig Krone prægtig stor 

Hos os i Norge.

Min Vise er ichun Kort Enddog ieg mere kunde
Her for Din Maiestæt udsiunge mangelunde 
Men før ieg leger pen og gifuer mig til lise 
skal Du og ald Din Slegt noch faa en Ære vise 
Men før ieg Vissen gjør da maa ieg noget tale 
Om tuende Kongers Liig og deris graver malle 
Dog kun med Sorten Blech, med ord og indtet andet 
Jeg malle vil om dem, thi den er ej i Landet 
Som ret kand skrifue om de store Kongers graver 
Og malle deris Zier med rømmelig Bogstaver
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thi disse graver er saa ziirligen opsette
At Øyet aldrig kand de graadig steene mette 
Om mand en Maanedstid og meere der omspanchet 
da meere og meere rart for Øyet aldtid vanchet, 
Konst Cammeret det er af Rariteter herligt 
At mindis alleting er tungt og heel besuerligt, 
Saa og paa dette sted, thi disse Steenig Buer 
fremviser maugen ting naar mand det ret beskuer. 
Før derfor Hellig Aand min Pen min hu og tunge 
At ieg paa dette sted Ret artig maatte siunge 
Og Sind, og hu, og hjerne og alle Lemmer 
Lad see endnu med Lyst og glæde sammenstemmer 
At rimme som ieg bør om disse tuende herrer 
Imens at tiden nu god Ledighed beskerrer 
I underdanighed ieg kneller for den herre 
Som hafuer allerførst med hæder og med ære 
I mine fienders tid den Christen Kirche luget 
fra Pauli udkrud, og Munohens pande Knuget, 
Hans Nafn er Christian den tredie udi tallet 
Blant danske Kongers folch sølf haarig smuch afmallet 
Af middelmaadig Vext, af middelmaadig alder
Af Ord og giernings Drift, mand hannem trofast kalder 
Som Arild Priselig i sine Bøger skriver 
Og Læserne om sligt der meer tilkjendegiver 
Men grafuen huor hånd huil ieg kunde Vel beskrifue 
Og midlertid ald Søfn af begge Øyne drive; 
Luch Dørforvalter op de Jern beslagen Døre 
Du skalt faa penge for, Du Vilt mig her om føre 
Og sig mig om Du veed huor Christian den tredie 
I dette herrens huus sit huilested berede, 
Hånd sagde gach herned og lad Dig iche grue 
Paa denne Kieldertrap der skal Du Kisten skue1)

f) Som bekjendt var der under begge de pragtfulde Kongemonu
menter i Kapellet indtil for faa Aar siden smaa Gravkjældere, til 
hvilke man steg ned ad en steil Trappe (s. Heinrich Hansens Teg
ning af hellig tre Kongers Kapel i Kornerups Beskr. af Domk., 
Tavle XXII, som giver den bedste Forklaring). Chr. IIPs og 
hans Dronnings Kister, betrukne med sort Fløil og prydede med 
forgyldte Plader staa nu oppe i Kapellet.

15*
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Huor Kongen huiler sødt som haver paven jaget 
Og alle Afladsbref forkasted og forvraget
Der saa mine Øyne paa den loulig Konges Kiste 
Som Arild ofte mig i sine skrifter viste 
O! gamle Verden Du har veret smuch Enfoldig 
Og fra ald ofuer mod heel afsky og afholdig 
Thi Kisten som ieg seer er ofuer trecht med fløyel 
foruden Guld Beslag foruden Sølfuer Bøyel, 
En Plade smucht forgyldt paa Kistens Ene ende 
Huor paa mand endnu kand tre danske Løver kiende 
Alt efter gammel skich og fordum skabelone.

Hans Dronning huiller her som heder Dorethea 
hun var en Debora En Rachel og ej Lea
Tin Kisten siuntis mig Var hendis huille Cammer 
Med Ære Konge Zier de Kistesider brammer, 
førstinden Høye Æt, de Brandenborge Slegter 
Som alle Germanij Land forsuarer og forfegter 
Som haver megen Daad og Kidderdrifter dreven 
Staar Vaaben viis herom paa Dronningkisten skrefuen 
Men ofuer disse Lig paa steening hu elvet Bue 
Et Vunderverch ieg maa fortreffelig beskue 
Af Allebaster Steen af Marmor herlig bygget 
Snart af forundring ieg baglendis mig henryget 
Stat gamle Eva op og see paa Dine Sønner 
Huor de i Konge pragt og herligheder grønner 
Her ligger en af dem dog en udaf de største 
En Konge vit berømt En stor høyloulig Første 
Huis Monument guds huus og hellig tempel zierer.1)

I Aaret 1569, altsaa ti Aar efter Chr. UI’s Død, bestilte hans 
Søn Kong Fr. II hos Billedhuggeren Cornelius Floris van Vriendt 
i Antwerpen et Monument at opstille i Roskilde Domkirke over 
sin afdøde Fader. Monumentet ankom hertil 1579 og kostede 
ialt 5500 Daler. Det er udført i Form af en Paradeseng, hvor« 
paa det kongelige Lig er udstillet, iført fuld Rustning, bevogtet 
af fire som romerske Krigere klædte Drabanter med Landser i 
Hænderne og støttende sig til Skjolde med Danmarks og Norges 
Vaabener. Sex Søiler af flammet Marmor med korintiske Kapi
tæler bære Sengehimmelen, ovenpaa hvilken Kongen sees knæ
lende ved en Bedepult foran den Korsfæstede. Paa Hjørnerne
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Fortreffelig ieg seer tre Piller paa huer side 
Ved dette Konge liig af Allebast det huide 
Den kulsort Marmor Steen Imellem herlich pruncher 
Det Verch berømmes bør nest stierne skinning funcher 
Der indenfor mand seer den Kongelig Persone 
I fuld gestalt og skich barhofuet uden Krone, 
Med fulde Harnisk paa som helter plejer føre 
Naar de sin Krigstrompet i Marchen lader høre 
Med Øyen sammen lucht med sammenfoldig hænder 
Som dette Marmor ligt naar folch sit Levnet ender 
graaskeged hovde, bred og iche lang af Vexten 
Man siger at hånd har lært Paven læse texten 
At Rom fich iche meer af Dannemarchis penge 
Thi huer en Munch løb bort var bange for at henge, 
En Himmel ofuen paa de piller sig udbreder 
Huor Kongen Knælier smucht andeigtig beder 
Med Konge Kronen paa sampt med sin Konge Kaabe 
Med hender sammenlagt Ret som han vilde raabe 
Til gud for disse Land at Paven eller tørchen 
Maa ej faa ofuer haand og giøre dem til ørehen 
En degen tapferlig han fører ved sin side 
Hånd vidste vel og Ret og mandelig at stride.

Det huuser Lybech vel saa og den skalded greve 
Saa lenge delmenhorst og Lybech mone leve 
Men under Kongens Knæ mand skue kand en pude 
Som er ret Vachert giort af Allebast det pruude, 
for Kongens Ansicht staar Bogstolen huid og vacher 
Der ofuen paa en Bog huorj hånd læs og tacher, 
Bogstollens side er med 3 Bogstafuer mallet 
Som viser at band har med Konge smyche prallet 
Herhos et Crusifix huor Christi Legem henger 
Som hafuer os bereed de Himmel løstig Enger

af Sengehimlen sidde Engle med nedadvendte Fakler. Alle Fi
gurer og Kapitæler ere af hvid Alabast med rødlige Aarer og 
Sengen af sort poleret Marmor. I Alt sporer man en øvet 
Kunstnerhaand (Kornerup: Rosk. Domk. S. 51 og Tavle XXII, 
og Werlauff: Hellig tre Kongers Kapel.)
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Men paa huer hiørne af den Allebaster Trone 
En Engel kand mand see og huer har sin basune 
Men Runten Runten om paa Allebaster Rammen 
Mand skuer Nydt og Nydt og megen Konge Brammen 
Men paa huer Bue smucht tou Engler løstig danser 
Og fører glædelig de Blomster bunden Krandser 
forunderlig ieg seer her 4 sterche Kiemper 
Med deris Harnisk paa som sig ret hørtig*) lemper 
I huer en Høyre haand de fører pich hjelm og Panser 
I huer den Venstre haand det Konge Vaaben glanser 
Og disse Kiemper er af Idel Allebaster 
og Herrisk**) som en helt der mand og Hest nedkaster 
Jeg kand og skue her den herris hielm [og] harnisker 
Af Allebaster giort som tiden ej forvisker,
Ved Kongens Hofuet staar den hielm men paa huer side 
Er disse haansker lagt af Allebast det huide 
Hans huile Dyne maa ieg iche her forgiette 
Thi hun er sandelig en Allebaster flette
Men under hofuedet hun Synis som opruldet 
Ald Verdens lange tid gjør iche den formuldet, 
Min pen Er Alt for Stump mit minde Alt for suager 
At komme Alt ihu gich ieg end otte Dager 
Og saa paa dette Verch fra morgen end til Aften 
Og smagte iche Mad ej heller Lædske Saften 
Thi det er rart opbiugt ieg tror det har ej Lige 
I disse Verdens Land Ja trodtz i francherige.
Hånd har det vel fortient Guds Kirchis foster fader 
Hans Nafn bør skieldris ud paa guld poleret plader 
Og settis ziirlig op i Kircher og i stuer, 
Saa lenge Verden Kand opholde bierg og tuer 
Men som en Engel Kom til ham paa sottesenge 
Og sagde Du guds Ven skal iche Vere lenger 
Paa denne Ver sens Jord Thi gud Dig Kierlig venter 
Som huer sin Kiere Ven i Lifsens Bog Indprenter, 
Saa Er hans Maiestet Huis lou her mone ronge 
Paa denne Verdsens Jord i Himmerig en Konge

*) hørsom, lydig.
**) norsk o: barsk, krigerisk. (Aasen.)
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Mit Klinge rim det skal hans loulig eftermælle 
Udsiunge ham en dicht Ved disse steenig pælle.

Dend Stormegtigste Konning 
Christian Tertij Høiberømmelig 

Erindring.

1.
Megtig Regent
Huis siel er nu henvent 
Til Himmelens Firmament

Og til Guds Rige 
Dit Nafn det skal 
blandt alle Kongers tal 
berømmes over all

Og høyt opstige.

2
fordi Du har 
giort Christi Kirche klar 
fra udkrud som da Var

I hendis hauge 
det Nellet Krud 
Du saa lod luge ud 
At Pavens falske gud

Kom slet af Lave.

3
Men derimod
Du lod ret som en flod 
Guds rene Ord faa fod

I disse Lande 
forkasted slet 
At hand er nu forgiet 
Med hans onde forset

Den Asenpande.

4
Den Bispe magt
I førstelige pragt
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Du haver og nedlagt 
At de ej meere 

Med Pave Tant 
Kand giøre Løgn til sant 
Som der var lenge vant 

Os at fixere.

5.
Du fich og Haes*) 
Paa Lybechs stæder Stads, 
de maatte rømme plads, 

den skallet græve 
Med Sylte**) Kiep 
Bar hovet, uden Skrep***) 
Bad mandig Konge slip 

Mig, lad mig leve.

6
Guds Salved Mand 
Du var i disse Land, 
Guds Engel og Guds Aand 

Var din Ledsager.
Guds Engels Mund 
forkyndet Dig den stund 
Paa huilchen Dødsens Bund 

tog Dig af dager.

Din Søn Din store Søn som efter Dig Regieret 
Som haver meget got i disse Land formeeret, 
Hand huilier som ieg seer her under disse steene 1)- 
Gud Herrens hellig Aand mig vilde Kraft forleene

*)fik Haes paa o: faa Bugt med, Ende paa. (Molbech: Dansk Dia- 
lektlexicon.)

**) Tiggerstav.
***) Pral, Skryderi. (Aasen.)

’) 1588 den 4 April døde Fr. II paa Antvorskov Kloster og to Aar 
efter bestilte hans Søn Kong Chr. IV et prægtigt Gravmonument 
over ham, der blev forfærdiget af Gert van Egen i Kjøbenhavn 
og opstilledes 1598. Monumentet er en Efterligning af Chr. III’s.
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At ieg om denne Helt Saa yndig kunde skrifue 
At det som Blye i steen Ret Evig Kunde blifue 
Saa lenge Verden staar fra slegt og slegt til slegter 
og Indtil Jordens grund véd Domedag forsmegter 
Han har sit Nafn af fred, Kong Friderich den anden 
Hans Magtis haand Var langt Vit over Land og stranden 
Velbyrdig Resen lad mig læse Dine skrifter 
Du taller Rømmelig om denne Kongis drifter 
Du Viser hans gestalt i trende Kaaber støcher 
Saa herlich som hånd var i sine Kongesmycher;
Du taller om hans død og om hans Salig ende 
der hånd paa Antvorschou sin siel til Gud opsende 
Om saadant har ieg læst men dog Vil ej mit Øye 
Med denne sandru skrift sig Eene lade nøye, 
Thi vil ieg see mig om her oven og her under 
Og teigne huad ieg seer, mens ieg haver stunder.

Du Konge Kiste1) er med fløyel ofuer draget 
der ofuen paa et Kaars sampt disse plader slaget 
Af lutter Sølf det er og Kostelig forgylte
Med Kongens Symbolum og skriftens sprog opfylte.

Paa første plade staar mit haab til gud alene1) 
Det var ham bedre skat end guld og ædelstene 
di drei ist Wilbret stod paa den Samme plade 
den som er iche troe bør alle mand at hade,

Drabanter holde ogsaa her Vagt over det kongelige Lig og oven- 
paa Sengehimlen knæler Fr. II iført Hermelinskaaben og Kronen. 
Søilemes Antal er dobbelt saa stort som paa Chr. III’s, nemlig 
tolv. — Begge disse prægtige Monumenter, der give en ypperlig 
Prøve paa Datidens Kunstsmag, Renaissancestilen, fremkaldte 
baade Samtidens og Efterslægtens Beundring og henføres endnu 
blandt de fortrinligste i sit Slags, (vide saaledes foruden Korne- 
rups Værk S. 51 og Werlauf: De hell. tre K. Kapel, Resen 363, 
Suhms nye Samlinger til den danske Historie DI, S. 103, Wolfs 
Encomion, S. 457 og Kohl „Reisen im Danemark“ I, S. 432—33.) 

’) Frederik II’s sorte Fløielskiste med et forgyldt Sølvkors staar 
nu oppe i Kapellet.

a) Fr. II’s Valgsprog: „Meine Hoffnung zu Gott allein, treu ist 
Wilpret“.
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Nu vil ieg mig hen til den anden plade vende
Og see om ieg ret kand den skrift og indhold kiende. 
Et helligt Skriftens sprog ieg paa denne plade læste 
Livsalig er de ord blant Skriftens allerheste, 
Saa lyder samme ord ieg kand dem ej forgiette 
Enfoldig Viis ieg Vil de samme her opsette,

De evig er som døe i Gud sin Herre 
Thi Aanden siger saa de skal i Huille vere 
Fra ald Uroe Ufred fra møye og arbeide 
Og nyde Evig Fryd og Evig fred og Leyde 
Thi deris Idretz frugt den hederlig medfølger 
Som søden Engle Mund i Evighed ej dølger.

Saa stod den Kongis Nafn der dette sprog sig endte 
Hans priselig forsaun*) den gamle Verden kiendte 
Hans hele Titel Var opteignet ligemaade 
Som ofuer Dannemarch og Norgis Riger raade 
Ja ofuer Holsten med og Slesvig Hertugdømme 
Hans Høye Konge Nafn i prise flod mon strømme, 
Stormarn var og hans saavit som det sig strecher 
Det er et herligt Land fruchtbarig folcherig lecher, 
Ditmarsken maatte och sin stifue hals ned bøye 
for denne Kongis magt, Ja Klede af sin trøye 
Imens de fich en snert paa Rygen for at lære 
En andengang med tugt og underdanig ære 
Og sige Konge god Vi vil ej bryde pachten 
Nest Gud Dig kommer til ald størche og ald mach ten. 
Det tydske Oldenborg Jeg ved ej huad for Ære 
Og underdanig pligt det vilde Kongen bære 
Saavelsom Deelmenhorst og mange flere Lande 
Som endnu mone gaa Vort Dannemarch tilhande.

O Jeg Jeg idiot med min ulærde tunge 
Kand iche som ieg bør den Kongis pris udsiunge 
Thi naar ieg Kun beseer de steenig huide plader 
Som ved steenhugers haand berømmer Landsens fader

*) Forsagn: det som forudsiges, Spaadom. (Molbech: Dansk Glos- 
sarium over forældede Ord.)
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da er det ej i min magt at Kunde skrifue 
Til Punct og priche alt, om Døden Vilde gifue 
Mig hundred aarig frist, og ej ieg andet giorde 
End rose denne helt med søden Digter orde 
Dog maa ieg nu som før min siunge Løst opveche 
Og med en liden Dicht mit Sind og hierne kleche 
At di skal iche slet hensuinde udj dualle 
Og Siden aldrig meer ret siunge meer udtalle 
fordi mit Øye saa den Kongel Stature 
Herligen nederlagt paa disse Marmor Muure 
Siung derfor op med Løst med ord og artig stemme 
At slægt i tusind Leed Din Vise ej kand glemme

Den stormegtigste Regent Konning F r i d e r i c h den andens 
Høyberømmelige Ihukommelse.

1.
Høypriselig Kong Friderich den anden 
Som Kronen bar og Septer udj hånden 
Som førde Suerdet tapferlig i striden 
At fiendens magt, at fiendens magt 

derved blef gandske liden.

2
Ditmarsken kom see den Dig kunde tugte 
Og lærde Dig det danske Krud at lugte 
der Du saa høyt med Din hoffærdig næse 
da lærde hånd, da lærde hånd

Din Kiæbe at opblæse,

3
At Du blef mygelig Ret som det fine silche
I huilchet er ej Auner eller stilche 
Thi det blef heiglet af din stifue nache 
Thi maa Du ham, Thi maa Du ham

I Evighed vel tache.



Et Par Bidrag til Oplysning om Boghandelens Vil- 
kaar i Danmark i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede.

Meddelt af P. M. Stolpe.

De her meddelte Aktstykker give et godt Indblik i flere 
Boghandelen vedrørende Forhold. Et Regeringskollegium 
udtaler sig i dem stærkt imod det dengang herskende Monopol
system, som det navnlig stræber at fjærne fra Bogvæsenets 
Omraade. Det skal her erindres, at det var i de samme 
Aar, at Regeringen delte Bibelprivilegiet mellem den konge
lige Bogtrykker og Missionskollegiet og gav Psalmebogs- 
udgivelsen helt fri. Paa den anden Side vidne Aktstykkerne 
stærkt om den danske Boghandels da meget indskrænkede 
Vilkaar. I Aaret 1712 er der kun een bosiddende Bog
handler i Kjøbenhavn, ellers var her dog to, men de føre 
en fortvivlet Kamp med de udenlandske Bogførere, som selv 
eller ved deres Kommissionærer drive Handelen saavel i 
Kjøbenhavn som Provindserne. Et Par af disse Udlændinge 
kjende vi af Navn. Det var Hamburgere. I Vinteren 1725—26 
drev Christian Vilhelm Brandt Handel i Christiania. 
I Jylland, Slesvig og Holsten nævnes Samuel Heyl, hvem 
Handelen blev forbudt 24. April 1717, fordi han havde hand
let med trykte injuriøse og kalumniøse svenske Chartequer 
og andre Skrifter, som omtalte Kongen og hans Allierede 
paa utilbørlig Maade. Den 20. Maj 1719 blev Handelen 
paany tilladt ham undtagen i Flensborg, hvor den bosid
dende Borger Balthasar Otto Bosseck samme Aar havde
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erholdt Eneret til Boghandelen. Denne Eneret udvidedes 
12. Januar 1723 til Haderslev, Tønder og Sønderborg, saa- 
ledes at det i disse Byer forbødes de fremmede udenfor Ri
gerne bosatte Boghandlere at forhandle deres Bøger. Bosseck 
havde nemlig klaget over, at disse Fremmede rejste om med 
deres Bøger ikke alene i Omegnens Byer, men endogsaa i 
Jylland, falbød dem baade ved Markedstiderne og udenfor 
disse rundt omkring i Byerne i aaben Bod og derved rev al 
Korrespondance til sig. Til slige rejsende Boghandlere har 
vel den i Aktstykkerne omtalte Tydsker Johan Christian 
Rothe hørt, førend han i Vinteren 1712—13 nedsatte sig 
her og grundede en Boghandel, som bestod i en stor Del 
af Aarhundredet. Den eneste danskfødte Boghandler Hiero
nymus Christian Paulli synes at have været driftig 
nok; han indforskrev Bøger fra Leipzig og handlede 
baade paa Norge og S verrig, men han led under Trykket af 
de for Boghandelen vanskelige Tidsforhold. Med de An
søgninger, ved hvilke han søgte at bøde paa Tidernes Ugunst, 
havde han afgjort Uheld. De vare ogsaa undertiden temmelig 
extravagante. 1721 søgte han om Generalprivilegium paa de 
danske Materier, han havde i Oplag, og 1707 var han frem
kommen med det underlige Forslag, at alle Kirker og Skoler 
i begge Riger skulde i 3 Aar yde ham et Forskud til hans 
Boghandel efter en vis Taxt, imod at han forrentede og af
betalte Laanet og gav hver Biskop 30 Psalmebøger.

Nr. 1. Supplik fra Boghandler Hieronymus Christian Paulli.
Stormægtigste allernaadigste

Arve Konge og Herre!
Den store og høj Kongl. Naade, som Eders Maj*, stedse 

og i sær imod sine nødtrængende Undersaatter lader se, giver 
mig den visse allerunderdanigste Forhaabning, det ej vorder 
i Unaade optaget, at jeg hermed paa det Allerunderdanigste 
forestiller, at Johan Melchior Liebe forrige Boghandler her 
udi Eders Kongl. Maj*8. Residents Stad ved Døden er af
gangen og jeg i saa Maader ene er tilbage af den Profes
sion, som og i mange Aar har holdt Boghandleriet ved lige, 
men nu formedelst de vanskelige Tider finder mig i saa 
slet en Tilstand, at om Nogen i bemeldte Liebes Sted skulde
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ville nedsætte sig her i Byen, jeg da maatte befrygte inden 
en kort Tid at blive forarmet, saasom Forfarenhed haver 
udvist det, at neppe een end sige flere ved samme Handel 
her skal kunne subsistere. Min si. Fader Daniel Pauli nød 
den store Kongl. Naade af Eders Majt8 si. Fader og Far
fader højsaligst Ihukommelse, at han som Boghandler havde 
Frihed til at lade trykke Aviserne og oplægge hvis Bøger, 
som til Kirkerne og Skolerne udi Eders Kongl. Majts 
Riger og Lande kunde behøves. Men som samme Kongl. 
Naade og Beneficium Tid efter anden er mig fragaaen og 
til Andre allernaadigst henlagt, saa er min Vilkaar nu saa 
meget des siettere i Henseende, at jeg skal have mit Brød 
alleneste ved den ringe Handel, som kan forefalde ved de 
Bøger, som jeg fra fremmede Steder ikke uden stor Møje og 
Omkostning maa afhente, hvorved jeg nu paa nogle Aar s Tid 
har sat mig i temmelig stor Vidtløftighed, formedelst at de 
besværlige Tider og i sær den udi forgangen Aar grasserende 
smitsomme Syge har forvoldet, at der paa samme Bøger i 
lang Tid liden eller ingen Aftræk haver været. Dette giver 
mig Anledning til at insinuere denne min allerunderdanigste 
Supplik for derved at udbede mig den Naade, at Eders 
Maj1 af højkongl. Bevaagenhed og i allernaadigste Henseende 
til ovenanførte Omstændigheder allernaadigst ville behage 
at forunde mig den Frihed, at mig alene maatte være til
ladt herefter at indføre udi Eders Kongl. Majts Riger og 
Lande de Bøger, som paa fremmede Steder vorder trykte 
og til det gemene Bedste at befordre her behøves kunde; 
hvorimod jeg i allerdybeste Underdanighed erbyder mig til 
stedse at forsyne Eders Majt8 Riger og Lande med den For- 
raad af Bøger, som nødvendig kan eragtes, og samme for den 
billigste Pris, nogen Tid ske kan, afhænde. Jeg vil i dybeste 
Underdanighed forvente allernaadigst at vorde bønhørt for
blivende

Eders Kongl. Majts allerunderdanigste tro 
Arveundersaat og ringeste Tjener 

Hieronymus Christian Pauli. 
Hafniæ, d. 10. Nov. 1712.

Politi- og Kommerce-Kollegiets Memorialbog 1711—14, S. 323—2G, i 
Raads tue ark i vet.
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Nr. 2. Politi- og Kommerce-Kollegiets Erklæring om Paullis 
Supplik.

Stormægtigste allernaadigste 
Arve Konge og Herre!

Supplikantens allerunderdanigste Ansøgning om alene at 
maa indføre og falholde Bøger i Eders MajtB Riger og Lande 
kan vi ikke allerunderdanigst eragte at fortjene Eders Kongl. 
Majt8 allernaadigste Bifald, thi ere Monopolia skadelige for 
en Stad, som de visseligen ere (uden i de Tilfælde, hvor 
man er vis paa større Nytte af dem, end Skaden man maatte 
deraf befrygte), i det de ellers gemenligen tjener kun til at 
berige nogle Faa og ruinere mange Andre, da var de saa 
meget des mere skadelige nu for denne By, som den, efter 
at den i den sidste bedrøvede Pestes Tid har mist saa mange 
af sine Borgere og Indvaanere, igjen højeligen behøver at 
peupleres, og derfor snarere at encouragere dem, som ville 
sætte sig herned, end at betage dem Middel til at ernære sig 
heraf, thi kunde det ikke være uden højstskadelig Konse- 
kvents, om Supplikanten heri maatte reussere. Men skulde 
Supplikanten ellers allerunderdanigst ville gjøre Ansøgning 
om Et eller Andet, hvorved han frem for de andre Bog
handlere her i Staden allernaadigst kunde beneficeres med 
at forlægge eller lade trykke et eller andet Skrift eller Bog, 
skulle vi allerunderdanigst holde for billigt, at saadan An
søgning blev taget i allernaadigst Konsideration, efterdi han 
dog er den eneste, der Pestens Tid igjennem har vedlige
holdet Boghan dieriet her; hvilket dog Alt allerunderdanigst 
underkastes Eders Mait8 egne allernaadigste Resolution af 

Eders KongL Majts 
allerunderdanigste og tropligtskyldigste Tjenere

G. Grund. J. B. Ernst. A. Franck.
C. Bram. M. Munck.

D. C. Eisenberg.
Politi- og Commerce-Collegio d. 10. Jan 1713.

Memorialbog 1711—14, S. 322—23.
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Nr. 3. Politi- og Kommerce-Kollegiets Erklæring om en Sup- 
plik fra Boghandler Johan Christian Rother

Stormægtigste allernaadigste Arve Konge og Herre!
Supplikantens Johan Christian Rothes allerunderdanigste 

Ansøgning om nogle Aars Befrielse for Byens Tynge og Paa
læg, fordi han skal have begyndt med en Boglades Indret
telse, kan vi ikke allerunderdanigst eragte, at der er Føje 
nok til at bevilge ham, efterdi det er ikke nogen ny Haand- 
tering eller Handel han begynder, men den samme som 
endog Pestens Tid igjennem er kontinueret og endnu ved
ligeholdes af Hieronymo Christian Pauli, der i Steden for 
den Soulagement han allerunderdanigst maatte vente for hans 
Nærings Spilde i den bedrøvelige Tid, mærkeligen vilde blive 
præjudiceret, om denne nys hidkomne fremmede Boghandler 
med nogle særdeles Privilegier skulde blive beneficeret. Der
foruden har de, som vil sætte sig her ned for at ernære sig 
af Boghandelen, adskillige Douceurs frem for andre Borgere, 
i det de ikke betaler Told af de Materier, som de hidfor
skriver, staar under Universitetets Jurisdiktion, og derved 
ere befriede fra de mange Byens Bestillinger og Tynger, som 
andre unge Borgere her maa udstaa. Endeligen har og Sup
plikanten ikkun endnu først begyndt med en Boglade, som 
han derfor burde tænke paa at bringe i Stand og Perfektion, 
førend han derpaa vilde vente sig nogen højkongl. Benaading. 
Men hvad angaar det allernaadigste Privilegium, som han 
allerunderdanigst begjærer paa hvis Skrifter i alle Slags 
Sprog, som han efterdags til Trykken maatte ville lade be
fordre, da naar han navngiver samme Skrifter og de befin
des baade af Professorerne at være censurerede, og at ingen 
Anden paa dennem Privilegium er meddelt, bliver Eders 
Maj1 vel saa naadig hannem paa allerunderdanigste An
søgende Privilegium til slige Skrifters Oplag paa visse Aar 
allernaadigst at meddele. Vi forblive

Eders Kongl. Majts 
allerunderdanigste og tropligtskyldigste Tjenere 

G. Grund. N. Slange. J. B. Ernst. A. Franck.
C. Bram. M. Munch.

D. C. Eisenberg.
Politi- og Commerce-Collegio d. 28. Febr. 1713. 

Memorialbog 1711—14, S. 356—58.
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Nr. 4. Supplik fra Boghandlerne Hier. Chr. Paulli og Joh. 
Chr. Rothe.

Stormægtigste Monark, 
allemaadigste Arve Konge og Herre!

Vi underskrevne Undersaatter og Boghandlere her i 
Staden nødes herved Eders Kongl. Maj1 allerunderdanigst at 
foredrage, hvorledes vi ved vores førende Handling daglig 
mer og mer gaar til Agters, og til Slutning ej andet end 
vores total Ruin ser for Øjnene, formedelst fremmede Bog
handlere fra Hamborg og andre udenlandske Stæder fører 
stor Korrespondance paa denne Residents Stad saavelsom 
øvrige Pladser af Eders Kongl. Majt8 Riger og Lande og ind
skiber mange og store Paqvets af alle Slags Bøger enten til 
Søs eller med den agende Post, hvoraf nedsættes i Kommis
sion hos andre Kjøbmænd, nogle bliver direkte forskrevne 
herhid og de fleste debiteres paa de udi Kjøbstæderne i 
begge Riger holdende Markeder, hvorved de fremmede ube- 
hindrede deres Svende fremsender; ja der kommer adskillige 
fremmede her indtil Kjøbenhavn med en stor Mængde af 
slige Varer, hvilket vi ej kan forhindre dem, helst om de 
tage Borgerskab, for at de kunne under dette Skjul og Skin 
distrahere deres Forraad, og dog siden drager andensteds 
hen uden at svare Skat eller Skyld, som vi andre baade udi 
Krigens Tid saavelsom nu, hvad de borgerlige Onera angaar, 
altid rigtig har maattet svare; hvorved vi da, eftersom vi 
vores Boglader med alle Slags nye og kuriøse Materier bør 
at forsyne, uomgængelig til Slutning ruineret vorder, eftersom 
os de mange andre Sager, hvor af Exemplarierne ved frem
mede paa forberørte Maade aparte og forud vorder bortsolgt, 
bliver liggende til Rest og største Skade, formedelst den 
store Kapital, som der udi stikker. Vi bede derfor i aller- 
dybeste Underdanighed, at Eders Kongl. Maj1 til vores Kon- 
servation vilde lade forbyde de fremmede Boghandlere paa 
Deres Kongl. Majts Riger Dannemark og Norge at handle, 
saa at dem ingenlunde maatte tilstedes enten ved Materiernes 
Indsendelse eller ved deres Svendes Omløben eller andre 
Kommissionærer at afsætte Bøger under Varernes Konfiskation 
til næste Hospital; og at derhos maatte forbydes, at ingen 
flere enten her i Kjøbenhavn eller i andre Stæder i begge 

Danske Samlinger, 2den Bække. VI. 16
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Riger sig som Boghandler maa nedsætte end de, som alle-' 
rede have Eders Kongl. Majt3 allernaadigste Privilegium der- 
paa, og til hvem ellers i sin Tid vores Handling kunde 
blive af os solgt og afhændet, hvorved vi da nogenlunde 
kunde komme igjen i den Stand ej alene at subsistere, men 
end og alle Slags tjenlige og nyttige Materier i større Kvan
titet at forskrive og for bedre Kjøb, end nu formedelst de 
andre usolgte og tilbage liggende Sager ske kan, at sælge. 
Vi forventer herudi en allernaadigst Bønhøring og ere ind
til Døden

Kjøbenhavn Eders Kongl. Majt8
d. 5. April 1723. allernaadigste Arve Konges og Herres

allerunderdanigste Undersaatter
I min Mands Svaghed Johan Christian Rothe,

Christina Heidevig Pauli. Boghandler.
Memorialbog 1720—23, S. 851—52.

Nr. 5. Politi- og Kommerce-Kollegiets Erklæring om Paullis 
og Rothes Supplik.

Stormægtigste Konge, 
allernaadigste Arve Herre!

Det skulde efter vore allerunderdanigste Tanker ikke 
være raadeligt efter Supplikanternes allerunderdanigste Be- 
gjæring at forbyde flere Boghandlere sig enten her i Staden 
eller andensteds udi Rigerne at nedsætte og handle med 
Bøger, naar de derpaa ville tage deres Borgerskab og sig 
for samme Handel paa Raadstuerne ville lade indskrive, thi 
Boghandelen er lige saa vel en borgerlig Næring som Klæde 
og Urtekram, ellers skulde denne Handel og Næring alene 
frem for andre blive et Monopolium. Dog ville vi allerunder
danigst indstille til Eders Kongl. Maj11, om ikke Politimester 
allernaadigst maatte befales, naar fremmede Boghandlere 
deres Svende eller Liggere indsende med Bøger at omløbe 
eller og hemmeligen paa deres Kammere at udsælge, samt 
om nogen Borger her i Staden skulde befindes at have 
Bøger til Fals, som fra fremmede Steder kunde være ind
komne, han dennem da ikke aleneste alle saadanne Bøger 
fratager og dennem til næste Hospital konfiskerer, men end 
og mulkterer de skyldige med 50 Rdl. Straf, Boghandlerne
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og Politikassen til lige Deling, hver Gang dermed Nogen be
trædes, dog maa han ikke hindre Nogen Bøger til deres egen 
Fornødenhed at lade forskrive og indkomme. Indstillendes 
alleting i allerdyheste Underdanighed til Eders Kongl. MajtB 
eget Godtfindende og forblivende

Eders Kongl. Majt8
Politi- og Commerce Allerunderdanigste tro og

Collegio d. 20. Aug. 1723. pligtskyldigste Tjenere
N. Slange. C. Scavenius. A. Franck.

J. P. Rateken. D. B. Weyse. J. Sohl.
Memorialbog 1720—23. S. 850—51.

16*



Raadmand i Kolding Jens Povlsens Slægtebog.
Meddelt af S. Birket Smith.

l)et Haandskrift, hvori de nedenfor aftrykte Optegnelser 
indeholdes, opbevares i Kristiania Universitetsbibliothek, hvor
fra jeg for nogle Aar siden har haft det til Laans for at 
afskrive det1)- Det er i lille Oktav-Format, indbundet i Per
gament, og indeholder 38 Blade, hvoraf dog flere ubeskrevne. 
Udstyrelsen er i det hele ret sirlig, hver Side er indstreget 
med en dobbelt Ramme.

Jens Povlsen, Raadmand og Tolder i Kolding, var Fader 
til den brave og dygtige Mag. Povl Jensen Kolding — en 
Tid Præst ved og Forstander for Herlufsholm2) — og gjen-

x) Haandskriftet er omtalt af L. Daae i (Norsk) Historisk Tidsskrift 
2 Bd., S. 338—39.

2) For dem, der ønske at vide noget nærmere om Povl Jensen Kol
dings Liv og fortjenstfulde Virksomhed, kunne maaske følgende 
Kildehenvisninger — der dog langtfra gjøre Krav paa Fuldstændig
hed — være til Nytte. En kort Biografi af ham, ved Sønnen Ras
mus Vinding, findes i dennes Regia Academia Hauniensis S. 457—58. 
Et Vidnesbyrd for ham, udstedt 9/6 1601 af Joh. Stephanius, er 
trykt i Rørdam’s Kbh.s Univ. Hist. IV, 503 (jvfr. samme Værk II, 
644, III, 211—12, og Ny kirkehistor. Saml. V, 208). I P. Gassendi’s 
Vita T. Brahei (Paris 1654) S. 278—79 er trykt et Ærevers af P. 
J. K. over Tyge Brahe (jvfr. samme Værk S. 230). I Danske Mag. 
II, 167, 198 o. fl. St. omtales nogle efterladte Papirer af ham, 
indeholdende Optegnelser vedkommende Tyge Brahe Et Brev fra 
Povl Jensen til Hans Povlsen Resen af a2/21619 (29?) haves i Geh. 
Ark. (Aflever, fra Justitsmin., Skab 9, Nr. 125), og et Brev fra ham til
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nem ham igjen Stamfader til den bekjendte Vinding’ske 
Slægt. Skjønt det her gjengivne Haandskrift betegner sig 
selv som Jens Povlsens Slægtebog, er det dog utvivlsomt, at 
Slægtebogen i sin nuværende Skikkelse er anlagt af Sønnen 
Povl Jensen Kolding, hvis mange egenhændige Optegnelser 
ogsaa danne dens egentlige Kjærne. Der findes vel i Be
gyndelsen af Haandskriftet en Række Notitser, som oprinde
lig hidrøre fra Jens Povisen, men de ere ikke indførte i 
Haandskriftet af ham selv, men af en anden, der ogsaa har 
indført nogle Notitser af og om hans Hustru, men iøvrigt 
ikke skrevet mere i Bogen. Det er aabenbart, at Povl Jen
sen Kolding fra et andet Sted har ladet disse Notitser over
føre i sin egen Bog for da at fortsætte dem med Efterret
ninger om sig selv, sine Børn osv. Povl Jensens Opteg
nelser ere atter fortsatte af hans Børn, af hvilke flere have 
indført dels kortere Notitser, dels længere Meddelelser i 
Haandskriftet, og navnlig er her Sønnen Rasmus Vinding 
fremtrædende, hvis Haand forekommer baade mange andre 
Steder og især i Slutningen af Haandskriftet, hvor alle Efter
retningerne vedrørende ham selv og hans Børn hidrøre 
fra ham.

Da alle Opgivelser i Haandskriftet saaledes stamme 
fra Slægten selv og altsaa maa antages at være lige paalide- 
lige, har jeg ikke anset det for nødvendigt ved forskjellig 
Tryk at sondre alle de i Haandskriftet forekommende Hæn
der fra hverandre. Dog har jeg for det første ment særlig 
at burde fremhæve de Notitser, som Povl Jensen Kolding har 
ladét overføre andet Steds fra som Grundlag for sine egne 
Optegnelser. Alle disse — med en og samme Haand skrevne — 
Notitser ere trykte med mindre Typer („Petit“)- Fremdeles

Christoffer Ulfeldt til Svenstrup af samt et Brev fra sidst
nævnte til Kantsler Chr. Friis af 3% 1631 (vedrørende P. J.s Beslut
ning om at fratræde Forslanderposten paa Herlufsholm) findes 
mellem Adelsbrevene paa det kgl. Bibliothek, Litr. I, Pakke 14. 
Hans Bestalling som Præst og Forstander paa Herlufsholm af 
14/21622 er trykt i Ny kirkehist Saml. I, 95—96 (jvfr. S. 501). 
Om hans Virksomhed paa Herlufsholm se H. B. Melchior: Efterretn. 
om Herlufsholm S. 104 flg. o. fl. St. Om hans Fortjenester som 
Sprogmand Nye d. Mag. V, 243—44. Om hans Død Bircherod’s Dag
bøger, ved Molbech, S. 140.
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har jeg gjort Povl Jensens egenhændige Optegnelser kjende- 
lige ved overalt at gjengive dem indenfor Anførselstegn („—“). 
Alle andre Optegnelser, fra hvem de end stamme, ere der
imod trykte paa almindelig Maade.

Jens Povllsøn, Borger, Raadmand oc Tolder i Kolding, hans Slecte- 
boog elfter hans egen optegnelsse.

Anno 1550, den neste mandag effter Pindtzedag, om morgenen till 
4, døde min S. Moder Anne Ebbis, huis Siell Gud haffuer, oc bleff be- 
graffven vdj Colding Kirke.

Anno 1572, Fredagen for S. Michaélis dag, der Klocken Vaar 5 
om Morgenen, døde min S. Fader Povll Jenssøn, huis Siell Gud haffver, 
oc bleff begraffven vdi Colding Kirke; hans Alder 63 Aar.

Anno 1573, Søndagen for S. Oluffs dag, Waar mit Bryllup med 
Magdalene S. Arnt Folckams daater her vdj Colding.

Anno 1574, Løffverdagen effter Mariæ Himmelfart, bleff vor Daatter 
Anne Jensdaatter fød, der Klocken vaar 9 paa dagen.

Hendis Faddere vaare:
Borgemester Søffren Skriffuer, 
Hermand Kræmer vdj Meddelfar, 
Niells Madtzssøn, 
Frue Kirstine Wllfeldtz, 
Marene Povllsdatter, min Syster, 
Marine Bemtis.

Anno 1575 døde Wor S. Daater Anne, der Klocken vaar 9 paa 
dagen, oc bleff begraffven udi Colding Kirke hos min S. Fader oc Moder 
den 30 Augustj.

Anno 1575, Mandagen for Pindtzedag, der kloken vaar jj, døde 
min S. Syster Marene Povlls daatter, oc der Kloken vaar j Anden dagen, 
begraffven vdj Colding Kirke hoes hindis S. Fader Povll Jenssøn.

Anno 1576, Tisdagen for Kyndelmisse dag, der Kloken vaar 2 
paa dagen, bleff min Daatter Maren Jensdaatter fød. Hendis Faddere 
vaare:

Anders Simenssøn, 
Søffren Christenssøn, 
Ancker Mogenssøn, 
Frue Elssa Suavis, 
Anne Knudtzdatter, 
Marene Hans Skriffuers.

„Hendis bryllup med Frederich Splætt wed Mortensdags 
„tide Anno 1592.“

„Døde udj Nested den 20 febr. 7 Siett om afftenen, 
„Anno 1636. Och bleff begraffven i Nested Kirke den 23 
febr.“ æt. 60 compl.
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Anno 1578, Løffuerdagen for S. Knudsdag, Klocken vaar j, blefi 
vor daatter Birgitte Jensdatter fød. Hendis Faddere vaare:

Lauritz Skram, Slodtzherre, *
Niels Passberg, Kammerjunker,
Peder Anderssøn,
Dirich Meir vdj Medelfart, 
Cathrine Aarntis, 
Kirstine M. Lauritzis, 
Barbara M. Christophers, 
Marene Peder Skerups, 
Lene H. Jørgens.

Anno 1581, Onsdagen for Paaske, Som vaar den 22 Martij, blefi 
vor Søn fød, som blefi neffnt effter min Fader Povll Jenssøn.

Hans Faddere vaare:
Niels Kaas, Candtzler,
Lodtvig Munck, 
Johan Rudt, 
Hans Skriffuer, Borgemester, 
Elisse Povlls, '
Kirstine Wiiffs, 
Gyøe Peders datter.

Anno 1583, den 14 Aprilis till 9 om Afftenen, døde min Syster 
Anne Povllsdatter oc blefi begraffven udj Colding Kirke hoes hendis 
Fader Povll Jenssøn.

Anno 1583, den 27 Junji, blefi vor Datter Anne Jensdatter født; 
hendis Faddere vaare:

Adam Normandt, 
Anders Bogwadt, 
Mester Hans Tuctmester, 
Peder Povllssøn, min broder, 
Frue Elissabet, Slodtzfrue, 
Siidssel Peders,
Anne Saxis Datter, 
Marene Tygis.

døde i helsingør an. 1645 den 2 Sept, och begraven i S. Olai 
kircke den 2 oct.

Anno 1583, Fredagen for Pindtzedag, imellom jj och 12, brende 
Colding fra Mette Bardtschierers Stolid och till Torfivit, och ssiden 
begge sider neder till Anders Bogvadtz, och alle Stolde bag om och 
gaarde i Vrtegaarden.

Anno 1585, den neste Mandag for S. Oluffsdag, døde vor datter 
Birgitte Jensdatter oc blefi begraffuen udj Colding Kircke hos Hendis 
Syster Anne Jensdatter, Som vaar dend 26 julii.

Anno 1585, den 21 dag Octobris om natten, døde min Syster Ka
rene Povllsdatter i Haclersleff oc blefi ført lig till Colding oc blefi be- 
grafiuen udj Colding Kirke.

Anno 1586, den 2 janvarii, blefi min Søn Arnt Jensøn fød imellom 
fem och Sex om morgenen. Hans Faddere vaare:
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W. Caspar Marckdaner, 
Otte Gregerssøn, 
Erich Hanssøn, 
Tyge Hendrichssøn, 
Anne Pedersdatter, Anders bøgvads hustro, 
Engele Jacobsdatter, 
Dorthe Hendriches.

døde udi lille Nested an. 164*.
Anno 1588, den 24 Novemb., der Klocken vaar 9 om afftenen, bleff 

vor datter Birgitte Jensdatter fød. Hendis Faddere vaare:
Bernt Falekamp, 
Hendrich Skriffuer, 
Morten Anderssøn Byschriffuer, 
Lene H. Jørgens,
Margrette Herman Apotekers hustro, 
Jnger Stabbels vdj Hadder sleff.

Anno 1589, den 9 Februar., Fastelauns Søndag, der Kloken vaar 
9 om morgenen, døde vor datter Birgitte Jensdatter oc bleff begraff- 
ven imellom begge hendis Systerer vdi Colding Kirke, huis Siel Gud 
haffuer.

Anno 1592, den 21 Novemb., der Klocken vaar imellom 8 oc 9 jom 
afftenen, døde min S. Hosbonde Jens Povllssøn, Raadmand vdj Col
ding, oc er begraffvit udj Colding Kirke. Gud giffve Hannom en glæde
lig opstandelsse.

Anno 1602, den 17 Martjj imellom onsdag oc Tordsdag, om Natten, 
døde S. Magdalene Arntsdatter, S. Jens Povllsøne Effterleffverske, der 
Klocken Vaar j, oc bleff begraffuen den 20 Martji. Oc prædickede over 
hendis Liig Hæderlig oc Høylærd Mand M. Jens Søffrensøn Sognepræst 
i Colding.
Gud giffue hende en glædelig opstandelsse.

Anno 1602 døde S. Lissabett Nielssdatter, den neste Søndag for 
Barttolomæi om afftenen ved 7 Slet.

Anno 1640, den 18 octob. imellom 10 och 11 om natten, 
døde S. M. Poul Jensøn, och blef begrafven i Koret i her- 
lufsholmß Kircke den 30 oct.

Anno 1640, den 26 Octob., døde S. Jahanne Pederß 
daatter, M. Poul JensønB, imellom 10 och 11 om natten, och 
blef begrafven paa en tid med hendiß Salige hoßbond udi 
Koret udi herlufsholmß Kircke. gud gifve dennom begge 
en glædelig opstandelse paa dommenß dag1).

„Psal. 119.“
„Giør veil mod din tiener, att Jeg maa leffve och holde 

„dine ord. Oplad mine øyne, att Jeg maa see de vnder-

x) Herefter følger 3 blanke Sider.
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„lige ting i din lov. Jeg er fremmett paa Jorden. Skiull 
„icke dine bud for mig/

„Ach, Herr, reiß mich avß der Sünden, lesteren vnd 
„Schanden. Vnd begäbe mich mitt deinen heiligen geist. 
„Gib mir einen Waren glavben, hoffnung vnd liebe vnd ein 
„Ehrbar, auffrichtig vnd GottSelig leben. Vnd laß mich in 
„allen thugenden nach deinen göttlichen Willen leben, vnd 
„dar inn verharren biß an mein Ende.“

„Amen.“

„Philip. 3. Vor omgengelse er i himmelen, huæden vj 
„ochsaa vente frelseren, Jesum Christum.“

„Povll Jensøn Kolding, Sogne Prest till Vindinge och 
„Quitzlemark. Och siden forstander och Sogne Prest paa 
„Herloffsholm och Proust over Østre Flachebiergß herrit.“

„Anno 1581, den 22 Martii, er Jeg fød udj Kolding.“
„Min fader Jens Povllsøn, borger, Raadmand och Kong. 

„Majest. Tolder samestedz.“
„Min Moder Magdalene, Arntt Falenkampis Daatter, som 

„vaar en Vestfalisk Kremer och vaar fly tt afif Vestfalen for 
„Krig och Vroelighed, sig der begaff udj Religionen, och bode 
„siden udj Kolding.“

„Aff diße mine Salige forældre er Jeg opdragen udj gudz 
„sande Kundskaff och fryet, och der min alder kunde dett 
taale, holtt och sett till Skole udj Kolding, huor Jeg bleff 
„varendis, indtill Jeg vaar paa mitt trettende aar.“

„Anno 1594 udj Aprili maanett, effter min Salige fader 
„vaar ved døden affgaad, kom Jeg till Soer Skole formedelst 
„welbyrdige Salige Nielß Kaaß Cantzleris befordring, der 
„Macchabæus vaar forstandere der och Mester Hans Steffen- 
„søn, som och siden bleff forstandere same stedz, vaar Skole
fester. Och vaar Jeg der udj 6 fulde aar.“

„Anno 1600 in aprili kom Jeg till kiøbenhaffns Univer
sitet och bleff antagen for en Studentt, der Doctor Peder 
„Vinstrup, fordom bisp her udj Sæland, vaar Rector, och 
„Doctor Thomiß Finke, Medicus, vaar decanus.“

„Paa same Universitett vaar Jeg ett aarß tid, dett 
„halffve udj Mester Hans Staffensøns huuß, som daa vaar
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„Logicus Professor, dett andett halffve udj min farbroderG 
„Jffver Povllsøns, fordom borgeMester udj Kiøbenhaffn.“

„Anno 1601 udj for aarett begaff Jeg mig fraa Kiøben- 
„haffn att vilde for søge mig udj fremmede lænder ocb paa 
„fremmede Universiteter, och der offver igiennom vandrede en 
„stoor partt aff Tyskland, Boemen och Italien paa en tre 
„aarG tid. Første aar Jeg drog ud, kom Jeg om S. HanO 
„dags tide till den berømte och naffnkundige Astronomum 
„och danske mand, Edle och Vellbyrdige mand Tygge Bråhe, 
„som daa vaar udj Keiserens, Keiser Rodolphi gaard och 
„hollt huuG till Prag udj Boemen, och tiente hannom for en 
„Studentt, ind till gud aller megtigste kallede hannom same 
„aar om Mortensdags tide till sin himmelske herlighed: 
„Och Saae daa hans Salige endeligt, och tiente hannom i 
„hans dødz stund.“

„Ellers vaar den lengste tid, Jeg mig synderligen nogen 
„viOe sted opholtt och tog vare paa min studering, till for- 
,,neffn[te] Prag udj Boemen, Ferrar och Rom udj Italien, och 
„Vittenberg udj Tyskland“.

„Anno 1604 in Martio kom Jeg till Kiøbenhaffn igien. 
„Och enddaa strax der effter giorde atter en reise same 
„effterfølgendis Sommer ind i Tyskland med den Salige Vel
byrdige Mand Steen Malthesøn, fordom Rigens Marsk, till 
„dett Varmbad i Boemen, som kaldis KarlObad. Paa huil- 
„ken reise Jeg tiente den Velbyrdige mand udj hans Sager 
„och bestillinger for en Studentt.“

„Anno 1604, den 6 Decembris, tog Jeg udj Kiøbenhaffn 
„gradum Magisterii effter hæderlige och høilerde Mandz Doctor 
„HanO ReGner, daa øffverste1) Theologus och nu bispe udj 
„Sæland, hans Raad och tillskyndelse, der Mester Jffver Stub, 
„Hebreus professor, vaar Rector, och Mester Hans Skomager, 
„Physicus, vaar decanus.“

„Anno 1605, den 22 Augusti, bleff Jeg Rector och Skole 
„Mester udj Aalborg Skole, der till kaldett aff hæderlig och 
„høilerd mand, Mester Jacob Holm, Bispe udj VendsyGell, for 
medelst forneffnfte] Doctor Hans ReOnerO angiffvende och

') Dette Ord er senere overstreget.
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„befordring. Och vaar Jeg udj same skoletieniste paa tre 
„aarG tid, som vaar till den 11 Julii 1608, Jeg resignerede.“ 

„Anno 1608 straxen effter Pindz dag, som Jeg vaar i 
„Kiøbenhaffn till Herredage udj en Sag paa Aalborg Skolis 
„vegne och till Prindz Christians VdvælelG med andre geist- 
„lige aff VendsyGell paa Stigtens Vegne, bleff Jeg aff gudz 
„synderlige forsyn kaldett till SognePrest udj Vindinge och 
„Quitzlemark aff W. Vilhelm DreGelberg till Vindinge gaard 
och W. NielG Krag, Daa Kong. Majest. Secreterer och nu 
siden Landzdommere i Jylland och Patron till begge Kir
kerne paa Roskilde Domkirkis vegne. Och bleff Jeg ordi- 
„nerett aff Doctor Peder Vinstrup, bispen, den 27 Julii. Same 
„Kirker betiente Jeg saa udj 14 aar.“

„Same aar Jeg først kom till kaldett, begaff Jeg mig aff 
„gudz forsyn i dett hellige Ecteskabs Statt med min for 
„mandz Salige her RaGmuO Jensøns effter leffverske, Erlig 
och gudfryctig Quinde Jahanne PederOdaatter, och stod vor 
„bryllup udj Vindinge Preste gaardSøndag den 23 Octob. 1608.“ 
hun døde den 26 O[c]tob. 1640, ottende dagen efter hendiO 
S. hoGbonde, och blef med hannem paa en tid begrafven.

„Anno 1610, den 14 Martii, vaar Jeg udj Kiøbenhaffn 
„med andre geistlige aff Flackebergherritt till Prindzens 
„hylding *).“

„Anno 1615, den 15 Augustj, bleff Jeg satt till Proffst udj 
„Østreflackebiergherritt aff Doctor Hans ReGner, Bispe.“

„Anno 1622 till Philippi Jacobi kom Jeg till Herlo ffs- 
„holms Kloster formedelst Kong. Majest. breff och befalning, 
„att vere Sogne-Prest och forstander der hoO, att forfare 
„Stedens leilighed och hielpe dett paa fode igien, som ellerG 
„vaar flux kommett tillbage; huilkett och formedelst gudz 
„sønderlige nåde, forsyn och velsignelse skeed er, icke med 
„ringe forbedring paa bygning och aarlige indkom. Och 
„vaar Jeg udj den bestilling nogett nær halfftiende aar.“

„Anno 1631, den 7 Sept., effter dett vaar falden mig 
„for besuærligt lengere att forstaa den verGlig bestilling paa 
„Klosterett, och nu vaar der fraa forløffvet aff Rigens Raad 
„effter min begiering, flytte Jeg i Jesu naffn till liden Nested

’) Dette Punktum er igjcn overstreget.
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„udj Prestegaarden, mitt Presteembede fremdelis med gudz 
„nadis hielp att betiene.“

Jndtil den 18 Oct. an. 1640, da vor herre Kaldede han
nem til sit ævige æriO rige.1)

„Johanne Pedrfidaatter2) fød udj Malmø.“
„Hendis fader Peder Iffversøn, Skomager.“
„Hendis Moder Anne Lavefidaatter.“
„Der hun vaar 9 aar gameil, kom hun till Fru Elsø (!) 

„Høg, S. Jacob Vindz fru, som daa holde huuG udj Roskild, 
„och tiente hun hende en Nj aarO tid.“

„Bleff saa gifft fraa den gode Fru och fik Her RaBmuO 
„Jensøn, Sogne-Prest udj Vindinge ochQuitzlemark, Anno 1604.“

„Med hannom avlede hun 4 børn, blantt huilke de 3 
„ere døde, den fierde leffver, ved naffn Samuel RaBmusøn.“

„Samuel er fød Anno 1607 udj fasten, er siden opdragen 
„och holtt till Skole udj Vindinge Prestegaard.“

„Anno 1619, den 5 April., kom hånd till Soer Skole. 
„Vaar der udj 6 aar; kom siden till Herloffsholm och vaar 
„der halffandett aar. Anno 1626 till Michaélis kom hånd till 
„Kiøbenhaffn att Studere. Bleff siden hører paa Herloffsholm 
„i Skolen och vaar der paa sex aarO tid.“

„Anno 1634, Michaélis tide, bleff hånd aff gudz forsyn 
„befordrett aff Strenge Ridder Her Palle Rosenkrandz till 
„Krenkerup till Fræninge och Valsø Kald udj Skaane.“

„Anno 1635 kom i Ecteskaflf med Margarethe S. Mester 
„Hans Rafifns Daatter, Som haflfde væritt SognePrest udj 
„Malmø. Och stod deris bryllup udj Malmø same aar den 
„25 Octobr.“

hånd døde i pesten an. 1655, den 13 Novemb.
„Anno 1609, den 1 Augusti, bleff vor Søn Jens Povll- 

„søn fød udj Vindinge Prestegaard, neflfndt effter hans fadr- 
„fader Jens Povllsøn3) i Kolding.“

*) 2 Blade ere ubeskrevne.
2) Povl Jensens Hustru; se ovfr.
3) I Randen er tilskrevet: Raadmand och Tolder. — Et Haandskrift, 

indeholdende Bønner og versificerede Oversættelser af nogle af 
Davids Psalmer ved Jens Povlsen Vinding samt hans Autobiografi paa 
latin, findes i Karen Brahes Bibliothek (Vogelsang’s Fortegnelse 
Nr. 166). Hans Stambog i Kall’s Saml. Nr. 681,8vo.
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„Anno 1619, den 5 April., effter hand vaar først holden 
„till Skole hiemme i Vindinge Prestegaard, kom hand till 
„Herloffsholms skole. Och vaar der udj halffottende aar.

„Anno 1626, till Michaelis, kom hand till Kiøbenhafifn att 
„studere.“

„Anno 1628, till Paaske, kom hand uden landz och 
„haffde Kong. Majest. Stipendium udj 5 aar.“

„Anno 1635, till Michaelis, kom hand hiem igien, daa 
„aff Engelland, effter hand haffde veri tt ude 71/2 ottende aar. 
Och straxen till Martini afif gudz gode forsyn bleflf befor- 
„drett aflf Strenge her Cantzeler Her Christian Friiß till Kra- 
„gerup till Lectoratum udj Odense, och leßde først in Gym
nasio den 26 Dag Novembr. 1635. Gud giflfve hannom till 
„lycke.“

Hand hafde til æcte Karen hanß Daatter Brun, S. Peder 
RasmusønB efterleverske. aflede med hinde 4 sønner, Peder, 
Poul, Hans, Hans. Hand døde an. 1655, den 20 jun.

„Anno 1611, den 5 Octob., ved 8 siett for Middag, bleflf 
„vor Daatter Magdalene Povlßdaatter fød udj Vindinge 
„Prestegaard. Neflfndt efifter hendis fadr-Moder Magdalene 
„Jens Povllsøns.“

„Anno 1629, den 12 April., Stod hendis bryllup udj Ne
sted med Hans Simensøn Rostocker, boendis i Nested.“

„Anno 1630, den 21 Augusti, døde hun och bleflf be- 
„graflfven i chorett i S. Pederß kirke i Nested. Gud giede 
„hendis Siell i dett Evige liflf.“

„Anno 1613, den 24 febr., bleflf vor Søn Peder Povllsøn 
„fød i Vindinge Prestegaard, Och er neflfndt efifter hans 
„Modrfader.“

„Er først holtt till Skole hiemme i Vindinge Preste- 
„gaard. Anno 1622 till Philippi Jacobi kom hand i Her- 
„loflfsholms skole. Och vaar der udj tj aar.“

„Anno 1632 till Pindzdag kom hand till Kiøbenhaflfn att 
„studere.“

Anno 1633 ved Paaske reyste hand udenlandß och kom 
hiem igien den 17 *) Aug. an. 1636. Reyste udigien an. 1637

0 Mulig staar der: 13.
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in Martio och kom igien an. 38 in Augusto. Reyste ud igien 
samme Aar in Sept., an. 1639 d. 17 Aug. hafde bryllup til 
Løven i Brabant med Genoveva Ignatia, Erycii Puteani Daat- 
ter. Kom ind igien samme Aar in Decembri. Reyste ud 
igien an. 40 in Martio. Kom ind igien samme Aar in Novemb. 
Reyste ud igien An. 42 in Nov. Kom ind igien an. 44 i for 
Aaret. An. 1645 d. 27 jun. døde hånd i herlufifsholmfi 
Præstegaard mellom 4 och 5 eftermiddag och blef begraven 
i herlufsholmfi Kircke d. 4 julii.

„Anno 1615, den 19 Martii, ved 8 siett for Middag, blefif 
„vor Søn RaGmufi Povllsøn fød i Vindinge Prestegaard, och 
„er saa neffndt effter min formand, S. Her RaBmuG.“

„Blefif først holden till skole hiemme i Vindinge Preste- 
„gaard udi 2 aar.“

„Anno 1622 till Philippi Jacobi er hånd kommen till 
„Herlofifsholms skole. Och vaar der udj 10 aar.w

„Anno 1632 till Pindzdag kom hånd till Kiøbenhafifn att 
„studere.“

Anno 1638 till Paaske, efifter hånd paa tridie aar hafifde 
værett hører i Kiøbenhafifns skuole, drog hånd Uden landz 
och vaar ude i aatte Aar, kom saa hiem och blef Rector i 
Sorøe skole an. 1640, den 2 Octobr.

Anno 1648, den 1 Febr., blef hånd Kaldet til Profes
sionem Gr. lingvæ udi Kiøbenhaun. Anno 1649, den 15 
Febr., hafifde hånd trolofifvelse med Margrete Fincke, M. 
Jacob FinckiO Professoris Physici udi Kiøbenhaun hanfi daat- 
ter. Derifi bryllup stod samme aar i Kiøbenhaun den 
15 jul.

An. 1650, den 20 julii, blef hun forløst oc fick en ung 
søn, som blef nefnt op efter sin S. faderfader Poul, hun 
døde 16 dage der efter, den 5 Aug., der Klocken vaar ni 
om Aftenen, oc blef begrafven i vor Frue Kircke den 11 
Aug:. hindiB Siæl nyder ævig glæde hoG gud i det ævige 
rige. Poul Vinding døde den 17 Decemb. i samme aar, om 
Aftenen Klocken halfgaaen 6, oc blef begrafven hoO hanfJ 
Salige moder den 22 Decemb.

Margrete Fincke vaar fød an. 1630, den 19 januar, hen- 
diO Fader vaar M. Jacob Fincke, doet. Thomæ Søn, Professor
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Physices udi Kiøbenhaun. hendiß Moder vaar Margrete Te- 
tenß, doet, johannis Tetenß Daatter.

vide infra1)
„Anno 1618, den 22 Julii, mellom tu och trij morgen 

tilig, er vor Søn Lauritz Povllsøn fød, neffndt effter hans 
„Moderbroder Her Lavrß Pedersøn i Snostrup.“

„Effter hand vaar fød i Vindinge Prestegaard, kom hand 
„liden med sine forældre till herloffsholm och siden satt der 
„udj Skole, der hans alder kunde dett taale.“

„Anno 1635, den 25 Maji, kom hand aff Herloffsholms 
„skole och satt till skriffver och regneskole i Nested, och 
„vaar der paa andett aar.“

„Anno 1637, den 14 Januar., kom hand till Dirich Barsker 
„i Kiøbenhaffn att tiene“.

Hand døde uforseet i Christiania i Norge an. 1657, den 
7 januar.

„Anno 1620, den 6 Sept, ved 9 siett om afftenen, er vor 
„Daatter Anne Povlßdaatter fød i Vindinge Prestegaard. 
„Er saa neffndt effter hendis ModrModer Anne Lavrßdaatter 
„udj Malmø.“

An. 1641, den 2), Stod hendiß trolovelse i Kiø-
benhavn med M. johan dirichsøn SognePræst til herluffsholm.

An. 1641, den 4 jul., stod deriß bryllup udi Lille Nested 
Præstegaard, der de vaare viede udi herluffsholmß Kircke.

An. 1661 3) Febr. døde D. johan diriksøn, da Biscop
i Viborg.

An. 1668 4) Novemb. døde Anne Poulsdotter i Kaling-
borg, hvor hun vaar henfløt efter sin S. Mandß Død.

Deris børn vaare:
Iohanne, fød 164*; fik til ecte 166* M. Clemen Chri- 

stensøn, SognePræst til Sæby ok Hallesløv ok Proust i 
Løveherred.

Dirik, fød 164*. Poul, fød 165*.

Ovenstaaende Meddelelser om Rasmus Vinding og hans nærmeste 
ere — fraregnet dem, der staa mellem Anførselstegn — ned- 
skrevne af ham selv.

2) Datoen in blanco.
3) Datoen in blanco.
') Datoen in blanco.
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„Anno 1623, den 16 Aprilis, ved 9 slett om afftenen, 
„er vor Daatter Cathrine Povlßdaatter fød paa Herloffsholm. 
„Er saa neffndt effter hendis faderß ModrModer, Cathrine 
„Arn tis, som bode och døde i Kolding.“

An. 1643, den 14 Dec., stod hindiß trolovelse i Frede- 
richsborg til Johan BøgvadB ined Jenß Christensøn, rente
skriver i Kiøbenhavn.

An. 1644, den 10 Mart., stod deriß bryllup i Kiøbenhavn, 
och bleve viede i h. gæstifi Kircke. De afflede Sammen 4 
Sønner, Poul, Peder, Jenß, Frederich, och en Daatter, Jo
hanne.

An. 1652, den 23 Sept. om morgenen imellom 2 oc 3, 
døde Cathrine Poulsdaatter af dysenteria oc blef begrafven 
i h. gæstifi Kircke den 28 Sept.

N. Jenß Christensøn hafde trolovelse paa ny efter S. 
Cathrineß død, den 3 Febr. 1653. Vaar 19 uger, oc bryllup 
den Mart.1)

Den qvinde døde den 16 januar, an. 1654, oc hånd self 
den 7 Mart, der efter.

S. Cathrineß børn med hannem:
Poul Jensøn, fød an. 1645, 10 Decembr. 
Peder Jensøn, fød an. 1647, 4 Octobr. 
Johanne Jensdaatter, fød an. 1648, 28 Decemb. 
Jenß Jensøn, fød an. 1651, 14 januar. 
Frederik Jensøn, fød an. 1652, 14 Mart.

„Anno 1626, den 20 Sept. ved 10 siett om afftenen, er 
„vor Søn Jfifver Povllsøn fød paa Herloffsholm. Och er neffndt 
„eflfter hans faderß fadrbroder Jfifver Povlsøn, fordom borge 
„Mester i Kiøbenhaffn.“

„Anno 1637, Mandag Nest eflfter Quasi Modo geniti, den 
„17 Aprilis, bleff hånd i Jesu naflfn indsatt i Herloflfsholms 
„skole. Gud giffve hannom sin Nåde.“

An. 1642, d. 3. oct., kom hånd til Sorøe Skole.
An. 1643, den 26 oct., kom hånd der fra til Kiøbenhavn 

At deponere och fick inscription den 2).

*) Datoen in blanco.
2) Datoen in blanco. I Følge Universitets-Matriklen indskreves han 

den 7de December.
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Erasmus Poulsøn Vinding1).
Efter halftredie Aarß enkesæde begaf hånd sig i ecte- 

skab med jngeburg, D. Jacob MathisønB bi[s]cop i Aarhuß 
oc Anne Casperß daatter Bartolin deriß Daatter. Deriß tro
lovelse stod i Aarhuß den 9 Mart. an. 1653, oc bryllupet 
sammestedß den 17 April.

Jngeburg Jacobß Daatter er fød i Kiøbenhaun an. 1633, 
27 julii, mellom 10 oc 11 formiddag.

Jngeborg Jacobs Daatter døbt an. 1633, 30 jul. Hendis 
faddere :

D. Matthias Jacobsøn, j firkantet stycke guld paa 8 
rixdr., j Rosenob., j Skupenge paa 10 rix dr.

D. Thomas Fink, j portugaløs.
D. Niels Fos, 5 Rosenobler.
Anne d. Caspers, j portugaløs, j Sølf-Skupenge paa 2 

rix dr.
Dorothe M. Christen Longbergs, j stycke guld paa 8 

rix dr., 2 Rosenobl., j Sølfkrone.
Margrete d. Jørgen Fyrens, j dubbel Rosenobel, j 

Rosenobel, j Skupenge paa 2 rix dr.
An. 1654, den 8 Sept., halfgaaen et eftermiddag, føde 

hun en Daatter I Aarhuß, som blef næunt efter S. Margrete 
Finke.

Hindiß
Modrmoder Anne D. Jacobß bar hinde til Daaben, 
Modrfader D. Jacob Matthisøn oc 
Modrmodrßmoder Anne d. Casperß oc 
Modrmodrßmodrfader D. Thomas Finke

vaare faddere,
item d. Jacob Knudsøn oc Jngeborg Rasmuß daatt. M. 

Lauritz Bordingß.2)
An. 1655, den 29 Oct., halfgaaen et eftermiddag, fødde 

hun en Daatter i Kiøbenhaun, som blef næunt efter hindiß 
Modrmoder Anne, hindiß faddere vaare:

9 Dette Stykke om Rasmus Vinding og hans nærmeste, som slutter 
sig til, hvad der ovenfor S. 254—55 er meddelt, er skrevet af Ras
mus Vinding selv.

2) I Randen er tilføjet: „døde, v. infra“. Dette gjælder Margrete 
Vinding.

Danske Samlinger, 2den Kække. VI. 17
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M. Bertel Bartolinus,
d. Casper Bartolinus,
Else d. Thomas Bartolinus,
Søster Finke,
D. Henrik Fyren.

Anne Vinding hafde bryllup med Peder Seurensøn Hiort, 
Secreterer i det Danske Cancellie, an. 1672, 29 Oct., hvilken 
dag hun fylte sit 17 aar.

An. 1673, 26 Aug., der Klokken vaar 3 qv. til et efter
middag, føde hun1) en Søn, som blef døbt af Mag. Jacob 
Faber den 2 Sept, ok blef næunt efter sin Modrfader Ras
mus. Hans Faddere vaare:

hans
Modrfader Mag. Erasmus Vinding,
Moders Modrbroder D. Matthias jacobsøn, 
Fadrsøsters Mand Hans Hogensøn, 
Modrmoders ModrModer Anne d. Caspers, 
Moders Modrmoder Anne d. jacobs, 

ok hans
ModrModer jngeborg Vindings bar ham til Kirke, Moders- 

modrmoder holt ham over daaben, Modrmoders Modrmoder 
holt Christnehuen.

An. 1657, den 14 Aug., ved 7 slet om morgenen, føde 
hun2) en søn, som blef neunt efter sinmodrfader Jacob, hans 
faddere vaare:

Margrete Mag. Hans Husevigs,
Mag. Albert Bartolinus,
D. Erasmus Bartolinus,
D. Johan Diriksøn, 
Marie d. Hans Svanis.

døde an. 1658, 29 januar., ved 2 slet om eftermiddagen, 
begraven i vor frue kirke 3 Febr.

An. 1658, den 8 Sept, ved 9 slet om aftenen, føde hun 
en Søn, som blef neunt efter sin fadrfader Poul. Hans 
faddere vaare:

9 O: Anne Vinding.
a) Ingeborg Jakobsdatter.
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Mag. Jacob Fink,
d. Peder Lauritzsøn Scavenius,
Sophie Henrik Müllers,
Anne Kirstine Cornelius Lerkiß,.
Thomas Fyren.

An. 1661, den 18Maj., 3 qvarter til otte formiddag, føde 
hun en Søn, som blef neunt efter sin modrfader jacob den 
23 Maj. hans faddere vaar:

D. Matthis Broberg,
Margreta d. jørgen Fyrens,
Drude d. Hans Rasmusøns,
Magdlene d. Fabricius, 
Søster D. Peder Lauritzsøns.

Hand døde til Strasburg den 22 August. 1681, imellom 
8 ok 9, ok blef begraven der i S. Thomæ Kirke 29 Aug.

Margrete Vinding døde i Københaun an. 1656, den 26 
Nov., imod klochen vaar 4 om morgenen1)- blef begraven i 
Vor Frue Kircke den 1 Decemb.

An. 1664, den 10 Febr., blef min2) Dotter johanne 
Margrete fød ved 3 slet om morgenen, blef næunt den 
17 Febr. efter sin Fadrmoder ok Søster. Hindis faddere 
vaare:

D. Thomas Bartolinus,
D. Christen Ostenfeld,

Thomas Finke,
Cille Marie Mag. Bartol., 
Anne Cathrine D. Casp. Bart.

Hun døde an. 1675, 3 Augusti, imellom 4 ok 5 om 
eftermiddagen af smaakopper. Et yndelig barn, gud glæde 
hindis siel.

[2 Blade ere ubeskrevne. Paa Haandskriftets sidste Side er føl 
gende Vers optegnet, ogsaa med Rasmus Vindings Haand:]

0 Se S. 257 Anm. 2.
2) D. e. Rasmus Vindings.

17*
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Conditur hoc tumulo proba MARGARIS, uxor ERASMI 
VINDINGI, mater PAULI, sed nata IACOBI;
Imo virtutum jacet hic congestus acervus.
Ereptam lugent VIR, FILIOLUSque PATERque, 
COGNATI amissam plorant, lacrymantur AMICI, 
Grata adeo cunctis acceptaque vixerat illa.
Oderat HANC qvisqvis VIRTUTES oderat ipsas.



Hvad har Søren Terkelsen egentlig skrevet?
Af J. P alu dan.

Det turde være et af de væsentligste Fortrin ved Dr. G. 

Rodes Disputats om „Renaissancens tidligste Eftervirkninger 
paa dansk poetisk Literatur“, ved Siden af Arrebo at have 
fremhævet Bertel Wichmann og især Søren Terkelsen som 
de Overgangsled, gjennem hvilke den fremmede Kunstpoesi 
trængte ind hos os. Wichmann var ganske vist kun en 
temmelig ubetydelig Oversætter, og der kunde ved Siden af 
ham have været nævnet flere Samtidige af omtrent samme 
Betydning, men han har ikke fundet nogen sammenhængende 
Behandling eller været fremhævet som den første, der ind
førte Opitz’s Digte, hverken hos Nyerup og Rahbek eller N. 
M. Petersen. Langt betydeligere er Terkelsen baade kvan
titativt og kvalitativt, ved sine personlige Forbindelser med 
Digterne af Opitz’s Skole, og fordi han, hvad der paa den 
Tid var sjeldent, næsten udelukkende er verdslig Digter. 
Skjøndt han hos Nyer. og Rahb. behandles temmelig ud
førligt, er hans Forhold til den tyske Digtning ikke der ud
tømmende fremstillet, og endnu mindre i den korte Notits, 
Petersen har om ham. I denne Henseende har Rode For
tjenester; han har ogsaa rettet et Par Feiltagelser hos Petersen 
med Hensyn til Oprindelsen afViserne i Sjunge-Choret og til For
holdet imellem den originale „Daphnis’s Natteklage“ og Over
sættelsen af Opitz’s „Lob des Feldlebens“; Feil, som dog 
ikke findes hos Nyer. og Rahb. Alligevel er der vist, ogsaa 
efter Dr. Rode, en hel Del Nyt at sige om de første Spor 
af Renaissancen i vor Digtning; her skal jeg blot pege paa 
nogle Uklarheder med Hensyn .til Omfanget af Terkelsens
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Forfattervirksomhed og Originalitet, som neppe hidtil ere 
tilstrækkelig udredede.

Terkelsens Skrifter angives temmelig forskjelligt i de 
forskjellige Literaturlexika og Literaturhistorier. Foruden 
Astræa, Sjunge-Choret, Natte-Klagen (som mangler i Worms 
Forfatterlex., Fastings Bogfortegn, og Mollers Cimbr. litt.), 
Opitz’s Aggermandens Lyst (mangl, i Nyer. og Krafts Li- 
teraturlex.), Catz’s Christelige Hustru, Grund-Giftermaal og 
Jacobs Giftermaal med Lea og Rachel (de to sidste mgl. 
hos Moller), samt Rists Passions-Viser (ikke hos Nyer. og 
Rahb.) og Oversættelsen af de latinske Vers til Icones regum 
Daniæ, har han oversat Moscherosclis „En tro Faders 
christelige Sjæle-Gave“, som ikke nævnes hos Nyer. og 
Rahb., der jo kun beskjæftige sig med Poesien, men heller 
ikke hos Petersen. Derimod opgiver ikke blot, som Rode 
gjør opmærksom paa, Nyerup og Krafts, men endnu be- 
stemtere Worms og Fastings Forfatterlexika som et herfra 
forskjelligt Værk Oversættelsen af Moscheroschs „Børne 
Tugt“. (Fasting anfører desuden denne særlig som oversat 
1645 af Jørg. Holst, hvilket imidlertid neppe er andet end 
en Forvexling med Forlæggeren af T.’s Oversættelse, J. 
Holst.) Rode paaviser, hvorledes Misforstaaelsen er opstaaet, 
idet Terkelsens Overs, af Mosclierosch findes (paa kgl. Bibi., 
Hjelmstjernes Sml. 1024—25) i to Optryk af ganske den 
samme Udgave, med samme Trykfejl (s. pag. 90), men med 
forskjelligt Aar (1645 og 46) og Trykkested (Lykstad og 
Kbh.), og med de aldeles forskjellige Titler, som Rode med
deler in extenso S. 128: „Insomnis cura parentum. En tro 
Faders Christelige Sjæle-Gaffue; Eller Skyldige Omsorrig“, 
— og „Børne-Tuct. Eller Anledning til et Christeligt og 
Adeligt Liif oc Leffnets fremdragelse.“ Til det sidste Op
tryk er desuden føiet en Dedication til Jfr. Anna Sehested 
og et udførligt Register. Specielt om Børnetugt handler 
kun cap. 20—25; Resten er religiøse og moralske Livsregler, 
som en Fader giver sine Børn. — At denne Bog har kunnet 
volde Bibliographer Vanskelighed forstaas endnu bedre, naar 
man ser Moller i Cimbr. litt. under Terkelsen blot kalde 
den: „Insomnis cura parentum od. Schuldige Vorsorge eines 
Vaters, versio danica,“ med Udeladelse af Hovedtitlen
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„Christliches Vermächtniss.“ Over hver Side i begge Optryk 
er Titlen derimod trykt som: „En from Faders Skyldige 
Omsorrig,“ og endelig findes paa kgl. Bibi, endnu et Optryk 
af ganske samme Udgave med dobbelt Titelblad; paa det 
første: „En from Faders Christelige Sjæle-Gaffue aff H. M. 
Moscherosch,“ over et Kobber forestillende en Familieandagt, 
„Prentet anno 1645“. Det andet har Titlen: „Børne-Tuct“ 
o. s. v., aldeles som Optrykket af 1646 og bærer ogsaa dette 
Aarstal. Her findes Dedicationen til Jfr. Sehested og Re
gisteret, samt ligesom i begge de forrige Optryk to Fortaler 
af Moscherosch; derimod mangler Terkelsens egen „Til min 
Hjerte-kjæriste Hustrue E. C. D.,“ paa hvis Opfordring og 
i Anledning af „denne svare Krigs-Tid“ han har oversat 
Bogen paa Dansk. Terkelsens Enke underskriver sig Elsebe 
Christophers Datter under Dedicationen af Passions-Viserne 
til Jørg. Rosenkrantz. Jeg veed ikke, om det kan give en 
Antydning om Terkelsens ellers ubekjendte Familieforhold, 
at Rist har skrevet en Bryllupsvise til Hr. Peter Terkelsens 
og Jfr. Anna Thodes Bryllup i Glückstadt 29. Aug. 1647. 
Den findes i Teutsches Parnass S. 164, men giver ellers 
intet Vink.

Uagtet det altsaa er et og samme Værk af Moscherosch, 
Terkelsen har oversat under disse to Titler, findes en ganske 
lignende Dobbelthed af Titel og Aar stal for den tyske 
Originals Vedkommende i Rotermunds Fortsættelse af Jöchers 
Gelehrten-Lexikon, hvor Moscherosch angives at have skrevet 
„Cura parentum, christliches Vermächtniss oder schuldige 
Vorsorge eines treuen Vaters, nebst Testament, so einer (sic!) 
Mutter ihrem noch ungebornen Kinde gemacht,“ Strasb. 
1643. 1647. 1678. 12mo, der udtrykkelig siges at være oversat 
paa Dansk af S. Terkelsen, — og „Anleitung zum adlichen 
Leben, aus dem Französischen des Sam. Bernhardts über
setzt,“ Strasb. 1645, 8V0 (cfr. ogsaa DittmarBibl. Deutscher 
Satiriker 1. Berl. 1830 p. LXVI.—LXVII). Hvorledes det 
dermed forholder sig, kan ikke oplyses, da disse Værker af 
Moscherosch ikke findes paa noget af vore Bibliotheker; 
ogsaa om den angivne franske Original har jeg forgjæves 
søgt Oplysning.
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Hans Michael Moscherosch, 1601—69, var Embedsmand, 
bl. a. i Strasburg, men tillige moralsk og satirisk Forfatter 
og Medlem af det frugtbringende Selskab, hvor han stod i 
Forbindelse med Harsdorffer og Rist, der rimeligvis have 
gjort Terkelsen opmærksom paa hans Værker. Efter For
talerne til 1ste og 3die Snes af Sjunge-Choret agtede T. 
ogsaa at oversætte det bekjendteste af disse, „Visiones de 
Don Quevedo eller Philander af Sittewold hans Sjuner“, 
O vs. og Bearbeidelse af et spansk satirisk Værk af Quevedo 
Villegas.

Foruden de nu nævnte Skrifter siges Terkelsen imidlertid 
hos Moller Cimbr. litt. II. p. 890 at have udgivet „Joh. Ristii 
Besungener Galathce s. eclogarum argumenti erotici Ger
manicarum, A. 1642 Hamburgi sub Daphnidis nomine edita
rum, versio danica, ab ipso Ristio oda peculiari (in Par
nasso teutonico p. 560—63) commendata.“ Worm nævner 
ogsaa under Terkelsen „Ristii Besungener (sic!) Galathee, 
paa Dansk oversat,“ med Henvisning til Moller, Thura og 
Bartholin, hvilken for de to sidste Forfatteres Vedkommende 
dog kun gjælder Navnet Terkelsen, thi Thura (Idea hist, 
litt.) nævner under T. kun Astræa og Icones reg. Dan., og 
Bartholin (De scriptis Dan.) har, selv i den af Moller be- 
arbeidede Udg. af 1699, foruden Astræa, for de øvrige 
Skrifter af T. kun en Henvisning til Cimbr. litt. Fastings 
Bogfortegnelse har Oversættelsen af „Sjungende Galathee“ 
baade under Terkelsen og Rist, men begge Steder uden Sted 
og Aar, veed altsaa ingen Besked dermed. Nyerup og 
Krafts Literaturlexikon udelader derimod denne Oversættelse; 
formodentlig har Nyerup forgjæves søgt den, og den forbi- 
gaas nu fremdeles med fuldstændig Taushed af Nyerup og 
Rahbek, Petersen og Rode. En saadan selvstændig Over
sættelse findes i Virkeligheden heller ikke, men hvorfra 
stammer da Feiltagelsen? Gaa vi tilbage til Moller, som er 
den oprindelige Kilde, finde vi ham heller ikke saa meget 
sikker i sin Sag, thi andet Steds, under Rist I. 551, hvor 
han nævner dennes „Daphnis auss Cimbrien Besungene Gala
thee mit Melodeyen, Hamb. 1642, præfixa est Theob. Grum- 
meri præfatio, Liineb. 1642,“ tilføier han udtrykkelig: „An 
Severini Terkelsen versio illius Danica prodierit, ignoro.“
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Denne Restriction liave lians Efterfølgere, der benyttede 
Stedet om Terkelsen, aabenbart ikke lagt Mærke til. Mollers 
eneste Kilde til Opgivelsen er efter det Foregaaende vistnok 
Rists eget Ærevers til Terkelsen i „Teutsches Parnass“ 1. c.: 
„An den vortrefflichen Schäfer Celadon, als er seine süss 
klingende Hirten-Lieder in Cimbrischer Sprach hervorgab“, 
hvor han kalder sin trofaste Oversætter

Celadon, mein ander Ich, 
og siger:

Wie nun Daphnis hat besungen 
Galatheen manches Mahl, 
Dass es weit und breit erklungen 
Durch die Felder, Berg und Thal, 
So will Celadon erweissen 
Dass, was Daphnis Teutsch gemacht, 
Er auf Cimbrisch sey bedacht 
Durch die Dichter Kunst zu preisen.

En Oversættelse synes altsaa at maatte findes, og efter 
Titlen og Forfatterpseudonymet Celadon kunde man nærmest 
fristes til at søge den i Terkelsens Natteklage: „Dend goede 
oprictige Daphnis’s Natte-Klage ofver sin høytelskte Galatheæ 
Ubestandighed af Celadon“; men ved en Sammenligning 
ses strax, at dette længere og i det Væsentlige originale Digt 
ikke har andet tilfælles med Rists korte Ekloger end Hyrde
stilen og de laante Hyrdenavne. Men Rists Ærevers tillige
med flere andre er udtrykkelig anbragt foran Astreæ Sjunge- 
Chors 1. Snes (i Originaludg. Lykstad 1648, ikke i 2det Opl. 
Kbh. 1657), hvortil det altsaa maa være skrevet, og skjøndt 
Terkelsen overalt paa Titlen til Sjunge-Choret kalder sig 
S. T. S., underskriver han sig Celadon under Fortalerne til 
2. og 3. Snes og benævnes saaledes i alle Æreversene, ogsaa 
til 1. Snes (efter Helten i den af ham oversatte Astræa). 
Et overveiende Antal af Sangene i Sjunge-Choret og særlig 
i 1ste Snes ere nu virkelig oversatte efter Rists Galathea, 
og” det er hertil og til disse „Hirten-Lieder in Cimbrischer 
Sprach“, Æreverset sigter; men Moller har kun kjendt det 
fra Teutsches Parnass, ikke foran Sjunge-Choret, og har 
lige saa lidt som de Senere vidst tilstrækkelig Besked med 
selve Sjunge-Choret eller Rists Digte til at constatere, hvor
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lios Rist de med hans Navn eller Initialer betegnede Terkel- 
senske Oversættelser vare tagne. Saaledes er Moller kommen 
paa den Tro, at der existerede en selvstændig Oversættelse 
af Galathea, og at Worm og senere Fasting ingen anden 
Autoritet have derfor end Moller, turde fremgaa af det 
Foregaaende, navnlig af den ucorrecte Form „Besungener 
G.“ hos Worm, aabenbart Begyndelsen af Titlen hos Moller.

Til Sammenligning har jeg benyttet et Exemplar paa 
kgl. Bibi.: „Des Daphnis aus Cimbrien Galathee. Hamb. bey 
Jac. Rebenlein“, s. a., men med Grummers Fortale Liineb. 1642. 
Det viser sig da, at af de 20 Sange i Sjunge-Chorets 1. Snes 
ere de 11 af Voigtländer og de 9 af Rist, hvilke sidste alle 
findes i Galathea; men desuden indeholder Sjunge-Chorets 
1. Snes et Antal kortere Sonnetter, Epigrammer og andre 
Sinaadigte i Hyrdetone, stukne ind mellem de længere Sange, 
men uden vedføiede Melodier, og disse, om hvilke Rode 
S. 134 med Rette formoder, at de „vel heller ikke ere origi
nale“, ere uden Undtagelse alle tagne af Galathea, hvor de 
ere anbragte ganske paa samme Maade. £lele Sjunge-Choret 
viser sig saaledes i Form, Anlæg og Indhold som et 
Forsøg paa at indføre de dengang i Tyskland moderne Sam
linger af Sange med vedføiede Melodier, hvad T. sigter til i 
Fortalen til 1. Snes, naar han taler om „trykte Vise-Bøger“, 
hvoraf han har sammensanket en Del af sine Viser og Vers. 
En saadan Samling er Galathea, og en i Form ganske lig
nende er Voigtländers „100 Oden und Lieder, Sohra 1642“ 
og senere i Lübeck 1650, begge i fol., som er Kilden til 
Resten af Sangene i 1. Snes. Men medens hver af de tyske 
Digtere kun udgav sine egne Sange paa denne Maade, har 
Oversætteren T. bragt Afvexling ind i sin Samling ved at 
skifte mellem Rists sentimentale Hyrdestil og Voigtländers 
friskere og mere humoristiske, men ogsaa plumpere folkelige 
Lyrik. Alligevel forstaar man godt, hvorledes Rist i sit 
Ærevers har kunnet betragte denne 1ste Snes som en Be
gyndelse til at omplante Galathea paa dansk Grund.

Siden er Terkelsen gaaet friere til Værks og har ogsaa 
benyttet andre Samlinger, ligesom de omtalte Mellemvers 
ikke mere findes. I 2. Snes ere kun 4 Sange (Nr. 2, 7, 13 
og 16) af Galathea, hvorimod 3 andre (18—20) bære Rists
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Signatur, men ere tagne andet Steds fra. 6 ere af Voigt
länder (1, 5, 8, 10, 11 og 17); Resten ere af andre Digtere. 
I 3. Snes, hvor der ikke længere tages Hensyn til Melodierne 
i Romanen Astræa, ere 7 af Rist (1, 3, 5 ikke i Galathea, 
7, 9, 12 og 17), men kun een (Nr. 2) af Voigtländer; Resten 
af andre. — I Sjunge-Choret er saaledes i det Hele oversat 
23 Sange af Rist (Rode S. 93 angiver 21, men hertil komme 
to uden Rists Mærke), og af de i Alt 40 Sange i Galathea 
ere optagne 19. Af Voigtländer er oversat 18 (Rode 19), 
alle af „Oden u. Lieder.“ Af de 19 øvrige Sange i Sjunge- 
Choret er een (II 6) af Opitz, 5 bære andre Signaturer 
(II 12 og III 20 S. D. [Simon Dach?], II 14 D. A. C., II 15 
G. G. [Georg Grefflinger?], III 6 A. H. S.); de 13 andre ere 
aldeles uden Signatur. Til at stedfæste dem hører en større 
Belæsthed i Datidens mylrende tyske Lyrik, end jeg tør 
rose mig af; men naar Rahbek (Dsk. Digtek. III 41) mener, 
at j,enkelte Sange, hvorved de tyske Forfatteres Navne ei 
findes“, kunne være af Terkelsen selv, Rode derimod S. 133 
det Modsatte, tyder meget paa, at den Sidste har Ret. Af 
Sangene uden Mærke ere nemlig 2 (II 2 og III19) ikke blot 
af Rist, men findes endog i Galathea („Zerspalte nicht, be
trübtes Herz“ og „Ach Sylvia, Du Preis der Schäferinnen“). 
Det synes altsaa, at Terkelsen har været temmelig skjødesløs 
med Opgivelsen af sine Kilder, thi Indholdet af Galathea 
maa han dog kjende. Naar derimod III11, der ligeledes er 
navnløs, baade i Indhold og i Overskriftens naive Form: 
„Denne holder med de Sorte“, levende minder om Voigt
länder uden dog at findes i „Oden und Lieder“, saa kunde 
det vel være en af dem, der efter Terkelsens Fortale til 
1. Snes ikke ere tagne af Visebøger, men „af gode Venner 
meddelte og endnu hos os ubekjendte.“

Terkelsens posthume Værk „Her Joh. Ristis Passion- 
Viser. Fordanskede af S. T. S. 1661“ (s. Rode 135), en 
lille 12rao, har foruden Brockenhuus’s af Rode citerede 
Ærevers et andet paa Tysk til Terkelsens Minde af I. V. v. 
Debern, og er af Terkelsens Enke dediceret til Familiens Pa
tron, Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgaard. Det er, som Rode 
rigtig formoder, en Oversættelse af Rists „Neue Hoch
heilige Passions-Andachten“, dog med en Del Afvigelser, hvis
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da det kgl. Bibi.s Exemplar af Rists Digt fra 1664 stemmer 
med Originaludgaven Hamburg 1648. T. har nemlig forbi- 
gaaet Dedikationen, den vidtløftige Fortale og Æredigtene 
samt de „Drei heilige und Gottselige Vorbcreitungs-Andach
ten“ foran de tolv „Henförelser“ (Lidelsens Stationer). Disse 
sidste ere oversatte efter Rist, men derefter forbigaas igjen de 
„Gottselige Gedanken über die sieben Worte“ (paa Korset), 
hvorpaa T. oversætter de „Sonderbare heilige Andachten 
über die allerheiligste . . . Glieder unseres Heilandes“: 
„Sjuff en rætt Christ-Troende Sjæls gudelige Betænckninger 
under vor Frelseris . . . Korß.“ Rists „Heilige Beschluss- 
Andachten“ overspringes, hvorpaa T. ligesom Rist slutter 
med „Klingende Tanke-Vers“, en Sonnet (Klingerim) om 
Christi Lidelse. — Men desuden udelader T. de hos Rist 
vedføiede Melodier, da hans Ovs. ikke her som i Sjunge- 
Choret nøie følger Originalen, men næsten overalt ændrer 
Versemaalet og Rimvcxlingen, forlænger Stropherne o. s. v. 
Denne T.’s sidste Oversættelse staar langt tilbage for de 
tidligere; endog de prosaiske Overskrifter ere fulde af Sprog- 
feil („2den Henførelse“: „woselbst“ „hvorsomhelst“ o. lign.), 
og Versene vidne ved de hyppige Elisioner, den tvungne 
Ordstilling og Stilens Uklarhed kun alt for tydelig om, 
hvor langt det danske Sprog i Bøielighed stod tilbage for 
Tysken, f. Ex. hos den rutinerede Versemager Rist.



Vartov-Kilde og Holbergs „Kilderejse“*).
Af P. M. Stolpe.

1 sine Antegnelser til Holbergs Lystspil fremsætter Werlauff 
det som afgjort, at Holberg med den Kilde, som omtales i 
Komedien „Kilderejsen“, har ment Kirsten Piils Kilde i 
Jægersborg Dyrehave. Dette, siger han, er tydeligt nok af 
flere Træk i Stykket og bestyrkes af Holbergs egen Ytring 
i sit Levnet; og han antager som utvivlsomt, at Kildens Navn
kundighed har taget sin Begyndelse i Christian V’s Re
geringstid. Denne Mening fastholder han, uagtet han selv 
gjør opmærksom paa Tilværelsen af en ældre Kilde ved 
Hovedstaden, til hvilken der valfartedes Skt. Hans-Aften, 
nemlig Vartov-Kilde paa Strandvejen. Det forholder sig nu 
imidlertid saaledes, at der i Komedien ikke findes en eneste 
Ytring om Kilden, uden at den jo fuldt saa vel kan passe 
paa denne ældre Vartov-Kilde, og at Kirsten Piils Kilde 
intetsteds med et Ord omtales som Valfartssted i hele første 
Halvdel af det 18de Aarhundrede. En Forfatter, som ved 
Aaret 1700 nævner Helene-, Helsingørs- og Vartov-Kilde, 
nævner ikke med et Ord Kirsten Piils. Wadskiær gjennem- 
gaar 1740 de danske Sundhedskilder og omtaler Helene- og

) Med Undtagelse af det meddelte Aktstykke, de to Avisartikler og 
Oplysningerne om Kildendal støtter denne Fremstilling sig ene 
og alene paa de af Werlauff paapegede Kilder.
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Vartov-Kilde, men kjender ikke Kirsten Piils. At Kilden, 
som Indskriften ved den siger, er funden og opdaget 1583, 
er jo muligt, skjønt netop den meget bestemte Angivelse af 
Tidspunktet er noget mistænkelig; men da det ikke be
kræftes fra nogensomhelst anden Side, er det vel tilladt at 
tvivle om den ukjendte Poets historiske Paalidelighed. Et 
løst Sagn i Folkemunde i Forbindelse med ældre Tiders 
lige saa løse antikvariske Kombinationstalent kan godt have 
bragt dette historiske Resultat til Veje. Selv om Indskriften 
var fuldt paalidelig i dette Stykke, som den sikkert nok er 
det i Angivelsen af, at Kilden 1750 er sat i Stand af Stifts
befalingsmand Grev Reventlow, følger heraf dog ikke, at den 
før 1750 har været en besøgt Sundhedskilde eller et yndet 
Forlystelsessted for Kjøbenhavnerne.

I Nr. 14 af 6 Juli 1745 af Ugebladet „Der Fremde“, 
som Johan Elias Schlegel udgav her, omtales en Kilde i 
Dyrehaven nær ved Bellevue, som vel ikke nævnes, men som 
efter Lokalitetens Beskrivelse neppe kan være en anden end 
Kirsten Piils. I et Digt skildres* der, hvorledes man ad 
snorlige Udhugninger gjennem Skoven ser et Bjerg i to Stig
ninger (ein Berg von zwey Geschossen), Høj skyder frem af 
Høj, den ene tjener til at forhøje den anden. Forfatteren 
beskriver aabenbart her Udhugningen og Vejen fra Klam- 
penborg op til Fortunen med dens terrasseformige Stigning, 
som den viser sig den Dag i Dag. Da hører han — for
tæller han videre — til Venstre en Kildes Rislen. I Læ af 
et Træ, hvis Bark bærer mange indskaarne Navne, sprudler 
den frem af Jordens Skjød. En lille Sten, som opfangede 
Vandet, bar en ny Indskrift, men hvis Nogen havde sat sig 
den til Æreminde, var det forgjæves, thi Navnet var allerede 
beskadiget. „Ofte vil man give Efterverdenen en Amindelse 
om sig, men ser den alt forgaa, endnu medens vi leve.“ — 
Iler menes maaske Navnet paa en vis, rimeligvis endnu da 
levende Brinckmann, som havde ladet Kilden istandsætte og 
efter hvem den en Tid lang kaldtes Brinckmanns Kilde. 
Der siges endvidere sammesteds, at man paa Skt. Hans-Dag 
er meget flittig med at besøge mange af de herværende 
Kilder, hvis Vand man forhen har tillagt en vis Kraft. „Denne 
Kilde hører vel ikke til de fornemste af disse, men den er
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saa smuk og dens Vand er saa godt, at den billigvis kan 
gjøre Fordring paa at anses for i det Mindste lige saa 
undergjørende som de andre.“ Man skulde næsten tro, at 
Schlegel har villet henlede Publikums Opmærksomhed paa 
et Sted, som paa Grund af sine prægtige Naturomgivelser 
fortjente at besøges mere, end det blev; men der er af denne 
Omtale ingen Grund til at formode, at Kilden dengang har 
været et enten af den ene eller den anden Grund fortrins
vis besøgt Valfartssted. Et saadant havde Kjøbenhavnerne 
derimod i hele Christian V8 og Frederik IV8 Tid i Vartov- 
Kilde.

Ved 13 Juni 1675 fortæller Bircherod i sine Dag
bøger, at han besøgte Vartov-Kilde, „hvilken mange Folk 
denne Skt. Hans-Aften efter aarlig Sædvane søgte til, fordi 
man indbilder sig, at den skal have nogen. Lægedomskraft 
hos sig.“ Da han saa, hvor begjærligt Vandet brugtes af de 
Fleste, lod han en Skaal deraf bringe hen til en afsides 
Krog ved Strandbredden og toede sig deri. Det var altsaa 
den Tid, om hvilken Jeronimus (3 Akt 7 Sc.) siger: „Disse 
Kilderejser gjordes af Devotion i gamle Dage“, og det er i god 
Overensstemmelse med Pernilles Ytring (1 Akt 4 Sc.), at alle 
gamle Folk her i Byen af Overtro gjorde saadan Rejse Skt. 
Ilans-Aften. Hovedstadens Nærhed har naturligvis bevirket, 
at andre Elementer tidligt have blandet sig deri. En Politi
rapport af 12—26 Juli 1705 fortæller, at Skt. Hans Kilde
færd udenfor Østerport havde ført en stor Hob Betlere — 
derimellem en Hob Krøblinger og „Garstige“ af Profession — 
her til Byen, ej alene her fra Landet, men ogsaa fra Skaane. 
Man var i Færd med at forfølge dem, nogle bleve sendte 
tilbage til Skaane, andre indsatte i Børne- og Pesthuset. 
Men værre endnu ser det ud, naar man nærmer sig til det 
Holbergske Stykkes Tilblivelsestid. I en Memorial af 22 Juli 
1713 beklagede Politi- og Kommerce-Kollegiet sig højligen 
over, at de Excesser, som Garden til Hest her i Staden for
øvede, vare komne til den Højde af Insolence, at om den 
ikke blev straffet, var det at befrygte, at i Fald der maatte 
igjen forefalde nogen Opløb eller Tumult af Matroserne i 
Kongens Fraværelse, de da snarere vilde fomentere end hindre 
det. Dernæst meddeles det Faktum, som havde foranlediget
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Klagen. Da det giver et godt Indblik i Livet ved Kilden 
og ogsaa i andre Henseender har Interesse, skal det her 
gjengives i sin Helhed. Aktstykket findes i Kollegiets Me
morialbog, 1711—13, S. 454—56, i Raadstuearkivet.

„Skt. Hansdag sidstleden om Aftenen Klokken imod 7 
skal der ude ved Vartov Kilde være kommen Klammeri imel
lem En af Garden til Hest og en Bonde, hvilken Bonde 
Garden med sin Pallask ilde hug over sin Arm, fordi han 
ikke vilde kjøre ham til Frederiksberg med sin Vogn, som 
han havde lejet ham til Kjøbenhavn med. Den Tid derpaa 
saavel Vægterne som den militære Vagt, som der da havde 
Vagt, vilde tage denne Garde i Arrest, kom dertil baade 
gaaende og ridende en Del af Garden og tog En af dem, 
som var til Hest, navnlig Frantz Isaachsen, fornævnte Garde 
ved Haanden og red det Stærkeste den Anden kunde følge 
ham hen med ham ad Marken. Nogen Tid derefter kom 
disse Garder igjen, hvorpaa, da Vagten paany intenderede 
at arrestere den Garde, som havde hugget Bonden, og der
for slog en Kreds om samme Garde, trængte en Del Garder, 
som var til Hest, ind i Kredsen og med deres dragne Pal
lasker hug omkring sig. Da nu Politifuldmægtigen Barthol 
Stuve remonstrerede dem deres Formastelse, bad med høf
lige Ord, at de vilde lade oftbemeldte Garde følge i Arrest, 
fremviste dem Polititegnet og begjærte, om de ikke vilde 
respektere ham, de da vilde respektere Tegnet, var det saa 
langt fra, at de derved var at bringe til Raison, at de sna
rere derover bleve mere exacerberede; thi de overfusede ham 
med Skjældsord af Carnallie og deslige, og især hug Frantz 
Isaachsen med sin blotte Pallask efter Politifuldmægtigens 
Hoved, men hug kun hans Hat i Stykker, foruden at Hugget 
gik igjennem. Derefter kom den vagthavende Lieutenant ved 
det Vester-Sjællandske Regiment, navnlig Vedelsted, dertil, 
fremviste Ringkraven med Eders Majestæts Navn i Chiffer 
paa, som han havde for Brystet til Tegn, at han havde Vagt, 
og med Sagtmodighed begjærte, at de skulde overlade ham 
Arrestanten og respektere Eders Kongelige Majestæts Vagt, 
at han ikke skulde blive nødt til at klage over dem for 
Kommandanten; men han havde ikke bedre Skjæbne end 
Politifuldmægtigen, thi de ikke alene tilsammen begegnede
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ham med adskillige Skjældsord, nægtede sig at staa under 
Kommandantens eller Andens end deres egne Officerers Ordro 
og sagde sig selv at være Vagt og at ville forvare deres 
Arrestanter, men endog forbemeldte Frantz Isaachsen hug 
efter Lieutenanten og med samme Hug traf en af hans under
havende Grenaderer i Hovedet, saa Blodet flød ud, hvorpaa 
endeligen Vagten med Magt bemægtigede sig samme Arre
stant. Da de nu trækkede af med ham i Arrest og Politi
fuldmægtigen kom noget derefter gaaende med en Officer af 
Garden til Hest, navnlig Bornemand, mødte 2de af Garden 
dem, af hvilke den Ene uden ringeste Ordvexling tog Politi
fuldmægtigen for i Brystet og slog ham til Jorden, saa at 
Benene stod op i Vejret og 50 Rdl. Kroner, som han havde 
hos sig, faldt ud af Lommen, hvilke bleve Folkene, som 
sloges om dem, til Del, saa at han ikkun beholdt 19 Siet
rigsdaler af dem tilbage hos sig. Imidlertid medens Politi
fuldmægtigen laa paa Jorden, slog den anden Garde ham 
med Fladen af Pallasken over Hovedet, men den, som havde 
kastet ham omkuld, sparkede ham for sit Bryst, og da 
Bornemand vilde holde ham derfra, sparkede han ham endnu 
i Munden, at Blodet flød ud.u

Men vi have endnu fra de samme Aar, da „Kilderejsen“ 
opførtes, — Stykket gik første Gang over Scenen i Juli 
1724 — Vidnesbyrd om Vartov-Kildes Tiltrækningskraft 
ved Skt. Hans Dags Tid og om Kildeforlystelsernes Udarten. 
I Aarene 1726—28 udkom i Kjøbenhavn et satirisk Maa- 
nedsskrift „Den forkerte Mercurius“, som til Dels under 
Titler, som havde en mere eller mindre skjult Hentydning 
til Indholdet, meddelte Nyheder af, som oftest, skandaløs 
Natur. I Juni 1727 indeholdt dette Blad under Overskriften 
„Tueborg“, som naturligvis hentyder til Vartov-Kildens Nabo
lokalitet, hvorfra det var nemmest at overtyde sig om, hvad 
der foregik ved Kilden, Følgende:

„Her var saa Fattig for Horer ved Kilden i Aar, at det 
har aldrig været saa Fattig, thi mand saae snart icke over 
een, det mand vist kunde vide var af dend Profession, ellers 
har mand fomummet af dem som hun oplod sig for i hem
melighed, at ved Solens nedgang var mand vist formodende, 
saa mange som der behøvis til een Kilde Reise, de hafde 

Danske Samlinger, 2den Række. VI.
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gierne indfundet sig før, men de har saa stor een afsky for 
Børnehuuset, og der for icke gierne kommer i offentlig Com
pagnie ved Dagen, tilmed seer de og bedre ud ved Lius 
end ved Dagen ; mand var særdelis geskeftig i at afdeele een 
Dantze Plads, for at have alting dis mageligere, thi saa 
kunde mand gaae fra Dands til Kilden, og begive sig fra 
Kilden til Dantzen, hvilcken Forandring mand troede nok 
skulde give dis meere fornøyelse; mand har aldrig heller 
seet Bønder og Amagere saa villige til at kiøre Folk baade 
til og fra Kilden, thi mand saae 12 til 14 at giøre eet heel 
Læs, naar mand regner Bæsterne med, der imod naar de 
skal kiøre Brænde til Byen, saa har de i det høyeste 8 
stykker, men der sigis at denne Villighed kommer dem kun 
paa eengang om Aaret, nemblig ved Skt. Hans Dags Tider. 
Mand saae og Staaderne at indpakke deris Arme og Been 
imod Aften, som nest deris Veltalenhed hafde indbragt dem 
de skillinger, for hvilke de, nestkommende Nat vilde drikke 
Brændevin i stæden for Kilde Vand, hvilket de holdt for at 
skulde være sundere, helst om Natten, tilmed skulde det 
give dem een god Stemme til anden Dags Morgen, da de 
agtede at giøre ny Tiltale til de got Folk, som kom til 
Kilden.“

Der er vel ingen Tvivl om, at Artiklen „Fra Kilderups- 
Holm“ i Juni 1728 angaar samme Sted. Deri hedder det:

„Fra Kilderups-Holm har mand vis og tilforladelig Efter
retning at der i Aar var stor Manqvement for Hyre-Piger, 
mand havde ventet at Hyre-Kudskene skulde haft deris sæd
vanlige Fragt med sig der ud, men de beklagede sig at der 
var stor Misvext paa Kramsfugle i Aar, saasom een stor 
deel har taget Flugten til Grønland, saa mand meener at 
flere tager samme Flugt.“ Den sidste Ytring hentyder til, 
at i Maj Maaned Livsfanger i Kastellet vare bievne viede 
til Kvinder i Spindehuset og Parrene dernæst afsendte til 
Grønland.

Der er altsaa Telte, Dandseplads, Kildevogne, Politi, 
Soldatervagt, tiggende Krøblinger, blodige Slagsmaal og 
Usædelighed, en saa livlig Konflux og et saa stort Apparat 
af Kildeforlystelser, at der ikke bliver stor Chance for den 
idylliske Kollega hist ude i Dyrehaven. Hermed sammen-
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ligne man nu Skildringerne i „Kilderejsen“: Optogene af 
Bønderne, der ride Sommer i By, Kilden, omgiven af smaa 
Telte, den blinde Mand, der spiller paa Violin for dandsende 
Bønder, Kudsken, der strax drikkes fuld, Trafikken med 
Bøndervogne, der staa til Rede for Kildegjæsterne, for ikke 
at tale om Jeronimus’s Udsagn om, at hvert andet Telt var 
et Horehus, og Pernilles Tilstaaelse om, hvad hun bestilte 
ved Kilden (3 Akt 7 Sc.).

Det skal endelig her bemærkes, at Holberg i sin første 
Epistel om sit Liv (1727) omtaler, at Kilden i „Kilderejsen“ 
ligger „haud procul a Metropoli nostra“ og at den paa Grund 
af sin undergjørende Kraft Skt. Hans-Nat besøges af Skarer 
af Mennesker. Naar de anførte latinske Ord i Oversættelsen 
af 1745 gjengives ved „her strax uden for Kjøbenhavn“, er 
det klart nok, at dermed neppe kan menes en Kilde, der 
som Kirsten Piils ligger henved P/a Mil fra Hovedstaden, og 
at Oversætteren altsaa har kjendt og ment en Valfartskilde 
nærmere ved Hovedstaden, men dette kan ikke være nogen 
anden end Vartov-Kilde, som laa en god Fjerdingvej fra 
Byen; hvormed det dog ingenlunde er sagt, at denne 1745 
besøgtes som saadan. I „Kilderejsen“ omtales nemlig altid 
kun „Kilden“, „at rejse til Kilden“ uden nogen nærmere Be
tegnelse af, hvilken der menes; det er altsaa klart, at der 
dengang kun var een Kilde, som Kjøbenhavnernes Skt. 
Hans-Forlystelser kunde gjælde; men er dette sikkert, maa 
„Kilderejsen“ handle om Vartov-Kilde, som da netop stod i 
sit fejreste Flor. At Wadskiær, som først kom til Kjøben
havn, efterat Vartov-Kildens Rolle som Forlystelsessted var 
udspillet, paa Grund af en vildledende Ytring i Stykket (3 Akt 
3 Sc.), kunde tro, at Holberg havde ment Helene-Kilde ved 
Tisvelde, har ingen Betydning. Denne Antagelse modsiges 
paa hvert Blad i Komedien.

Vartov-Kilde er til endnu. Den findes paa den østlige 
Side af Strandvejen et Par Hundrede Skridt før man naar 
Gammel Vartov, paa en Grund, hvor der forhen har ligget 
et i forrige Aarhundrede meget anset Traktørsted Kilden
dal (Matr.-Nr. 141 Cl, Gade-Nr. 24)x). Kilden er den Dag

*) Om Kildendal indeholde Aviserne fra Holbergs Tid et Par Oplys
ninger. I Aarene 1720—33 var Komirerceraad Hans Albrecht Hå- 

18*
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i Dag ganske, som den 1756 beskrives i J. C. Langes Lære 
om de naturlige Vande. Den ligger i en Have umiddelbart 
op til Landevejen, hvis Niveau her er over den tilgrændsende 
Haves. Den ser ud som en firkantet Brøndaabning, hvor 
det aldeles klare Vand uophørligt vælder op gjennem Sand
bunden, men den har intet synligt Afløb. Længere ned imod 
Stranden skal paa samme Grund være flere Kilder. Ved at 
se den mindes man uvilkaarligt Intermediets Ord: „Kilden 
er et lille Hul paa Gulvet, hvoraf idelig nogle øse Vand, 
andre med Krukker, andre med deres Hatte.“ Denne Lig
hed skyldes maaske Hensynet til Theatrets mangelfulde Ma
skineri, men vist er det, at i Dag som 1756 kan, som det 
beskrives i Intermediet, Vandet kun faas ved Opøsning.

At Vartov-Kildes Herlighed ikke er gaaet ud over Fre
derik IV8 Tid, er let forstaaeligt, for ikke at sige en Selv
følge. Først kom Kjøbenhavns Brand 1728, dernæst et 
sextenaarigt Regimente, for hvilket enhver Forlystelse og især 
larmende Folkelystighed f. Ex. Riden Sommer i By, Markeds- 
Gjøglerier, var en Afsky, hvad der har fundet sit Udtryk i flere

seker eller Häscher Ejer deraf. I Sommeren 1720 ønskede han at 
sælge sit Landsted (sa petite maison de Campagne) Kildendal „for
hen kjendt under Navn af lille Vartov.“ Til Stedet hørte Frugt-, 
Blomster- og Kjøkkenhave, tre Fiskeparker, en Iskjælder, hvorover 
var bygget et Lysthus (cabinet) med Glasruder, tre andre Lyst
huse i Haven og et Vænge, hvor der kunde høstes 12 Læs Hø 
(Nouvelles de divers Endroits Nr. 39 af 13 Maj 1720 o. fl. Numre). 
Sidst i Oktober 1725 var Häsekers Lyststed (Plaisantz-Haus) „be
liggende i Kildendal“ lejet ud til en Traktør Rische, som anbefalede 
sig med god Mad og Vin og anden Akkommodation. Liebhabere 
af frisk Luft bad han til en Prøve at besøge sig, da han saa ikke 
tvivlede om, at de vilde komme tidt igjen (Wielandts tydske: Extra- 
ordinaire Relation Nr. 86 af 26 Oktober 1725). Den 20 Februar 
1727 skulde der paa Kildendal for 1 Rdl. Indsats finde en Kap
skydning Sted efter en . paa en Stang opsat Træoxe. Den Vindende 
fik en smuk fed Oxe (Smstds. Nr. 13 af 14 Februar 1727). 1733
havde Häseker igjen i Sinde at sælge sin Lystgaard Kildendal med 
tilhørende Lyst-, Frugt-, Kjøkkenhave, Fiskeparker og Vænge, med 
Møbler og Jernkakkelovne i Værelserne o. s. v. „og gives af alt 
aarlig Jordskyld til Staden 8 Sk. efter som Adkomst Breve af dato 
1621 videre formelde. Nock et lidet stykke Jord paa Backen ved 
Landeveien, hvoraf betales til Staden 2 Rdl.“ (Kjøbenhavns Post
rytter Nr. 51 o. fl. Numre i Sommerens Løb). Skulde de omtalte 
Adkomstbreve endnu være til?
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Lovbestemmelser. Den kaade Kildelystighed, som trivedes 
ved Vartov-Kilde, maa have faaet en brat Ende. Den „De
votion“, som plejedes i Christian VI8 Dage, var heller ikke 
den naive, gammeldags, folkelige, der fandt Leégedom for 
nogen Slags Brøst ved hellige Kilder; man fejede hellere 
med Pontoppidan slig gammel Surdejg ud. Da disse Baand 
fjærnedes ved Frederik V8 Thronbestigelse, kan tilfældige 
Forandringer i Ejendomsforholdene eller blot Publikums 
Lune have forhindret Fornyelsen af Livet ved Kilden; men 
der kan ogsaa være en dybere Grund. Den ældre Tid havde 
ingen levende Sands for Naturskjønhed, denne udviklede sig 
først i det 18de Aarhundrede under Paavirkning af en Livs
anskuelse, som stiller Mennesket i en inderligere Forbindelse 
med Naturomgivelserne, og den holder sit Indtog i den euro
pæiske Literatur ved Midten af Aarhundredet. Denne ny
vakte Sands kan først have draget Folk til Kirsten Piils 
Kildes idylliske Omgivelser, som jo allerede 1745 rostes for 
deres Skjønhed. Dertil kan saa have sluttet sig den æld
gamle Folkeskik, som Christian VI8 Regering ikke havde 
kunnet slaa ihjel, at fejre den fra Hedenskabet overleverede 
Midsommerfest i Naturens Skjød; men som Lægedomskilde 
har Kirsten Piils Kilde af de Besøgendes store Flertal aldrig 
været betragtet uden for Spøg. Som det i gamle Dage var 
Troen paa Vandets undergjørende Kraft, der skabte Kilder
nes Ry, saaledes var det i det 18de Aarhundrede Omgivel
sernes Ynde, der skaffede Kirsten Piils Kilde sit Besøg. 
Saaledes have vi opfattet Ytringerne 1745 i „Der Fremde“. 
I Aaret 1793 siger endvidere Tode med ironisk Henblik paa 
Øjeblikket: „En Del af os kunne erindre, hvor fattig og 
ussel i forrige Tider denne Kildefest var. Det var da ikke 
meget andet end en simpel, nøgen Skovforlystelse; men nu 
Oplysning, Smag og Frihedsaand være Tak! nu have vi 
engang faaet Bacchanalier. Man kom Skt. Hans Aften til 
Kirsten Pihis Kilde ikke saa meget i Haab om at see og 
sees at skue en Verden af Mennesker, men fordi det nu var 
den bedste Aarstid; det var Midsommer; det var i den Hede, 
da Forfriskning i den svalende Skov smager bedst. Man 
tog derud, for at see Naturens Herligheder paa deres største 
Høide. — Udfeiet er nu den gamle Enfoldighed, der lod
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Folk sidde alene imellem Naturen og dens Skaber.“ Det 
kan kun være om sin Ungdomstid, da han i Aarene 1757—65 
opholdt sig i Kjøbenhavn, Tode her taler. 1772 fortæller et 
Ugeblad (Aftenposten) om Sværmen, der drager ud til Dyre
haven. Ved Kilden er der en tæt Vrimmel Mennesker, ved 
alle Ledene Fattige og Krøblinger, Grupper af Mennesker 
med Madposer og Madkurve ere lejrede i Græsset, men Kilde
forlystelser omtales ikke med et Ord i den detaillerede Be
skrivelse; i Fortunen derimod var der Dands og i Taarbæk 
Restauration. Altsaa saa langt hen i Tiden har Kildelivet, 
som det synes holdt sig paa sit første idylliske Standpunkt 
uden Gjøglerier, Telte, Dands og Beværtning; først efter 
Aaret 1780 er efterhaanden Livet paa Bakken begyndt, hvis 
Herlighed jo aldeles har overfløjet Vartov-Kildes og for
dunklet dens Minde.

Idet vi altsaa maa berøve Kirsten Piils Kilde Æren af 
at have givet det forrige Aarhundredes store komiske Digter 
Stof til et af hans Lunes Børn, tro vi ogsaa at hensætte 
den Holbergske Komedies burleske Figurer paa en for dem 
bedre passende Plads i Vartov-Kildes mere prosaisk ind
skrænkede Omgivelser end den, de have usurperet sig ved 
Kirsten Piils Kilde, til hvis Navn dog stedse vort Aarhun
dredes to store Romantikeres Navne uadskilleligt ville være 
knyttede.



Biographiske Optegnelser af Rigsmarskalk 
J. C. von Korbitz.

Meddelte efter et Haandskrift i Ravnbolt Arkiv af A. Crone, 
Sognepræst til Herrested.

Disse Optegnelser stemme i det Væsentlige med den 
Levnetsbeskrivelse af Korbitz, som findes i det Program, ved 
hvilket Kjøbenhavns Universitet indbød til Sørgehøjtiden i 
Anledning af hans Jordefærd. Nogle Oplysninger ere tagne 
herfra og tilføjede i Anmærkninger med Mærket P.

LL ans Kongel. Mayts til Danmarck og Norge Geheime Raad, 
Rigs Marrskallch, Stigtbefallingsmand ofuer Sælands Stifft, 
Amptmand ofver Kiøbenhaufns og Roeskilde Ampter, saavel 
Assessor udi Collegio Status, Höyeste Ret og Krigs Collegio 

leg Johan Christoph von Korbitz til Hellerup, Ridder, 
er fød udj Dreßden i Meißen Aar 1612 dend 13 Augustij af 
ældgamle adelige forældre og Stammer, paa Fæderne og 
Møderne, nemlig de von Korbitz og de von Los1), som i 
nogle hundrede Aar baade om de Rommerske KæyBerl. Maytg 
og i særdelifihed om ded Churfiirstl. Huus till Sachßen, hafver 
giort sig meget fortient og meriteret.

’) Faderen hed: Hans Kaspar von Korbitz til Schmiedeberg, [Falken- 
hayn], Hausdorff og Zollwitz, i 30 Aar Hofmarskalk hos Kurfyrste 
Georg PB Gemalinde; Moderen hed: Maria von Loss til Pilnitz. P. 
— H. K. v. Korbitz døde 1639, 58 Aar gammel.
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Dend 27 Augustij er ieg blefven igienfod formedelst vand 
og dend hellig Aand.

Siden hafuer ieg voren hiemme hos mine Salige forældre, 
huor ieg saavel af dennem self, som af Privat Præceptoribus, 
udi saavit aar og Alder kunde tilstede, er med største om
hyggelighed blefven underviist, først og fremmest i dend 
sande Gudsfrøgt og reene Evangelische Lærdom effter dend 
uforandrede Augsburgische Confession, sampt andre Christe- 
lige og adelige dyder, indtil ieg opnaaede ded 11 aar, som 
var aar 1623, huor ieg da blef forsendt til min Sal. Moer- 
broder Churfiirstl. Sachsische Raad, Stigtbefallningsmand og 
Præsident udi Hoffretten til MerOeborg Herrn Nicol von Los, 
om bedre fundamenta til Studeringen at legge, ey alleeneste 
ved privat underviifining, mens end og publice udi dend hdy 
beromte Skoele dersammesteds, som ieg frequenterede indtil 
aar 1627, der ieg af min SI. Fader til DreOden blef for- 
skrefven, og der sammesteds med noch andre 3 unge Herre- 
mænd privatim informeret af een Candidato Theologiæ, som 
og ellers i andre Scientzer og adtskellige mange fremmede 
Sproger var drefven.

Aar 1629 blef ieg med de 3 andre mine Cammerader 
og forne voris felieds Hoffmester forskicket til Wittenberg 
paa universitetet, mine Studier sammesteds at continuere.

Aar 1631 maatte ieg formedelst dend da grasserende 
megtige Kriig, som i serdeliBhed mine forældre hart treffede, 
quittere, difiver, ded herlige universitet, og mig hiem begifve; 
mens effterdi mine tancker og gandske attraa stod derhen, 
at see og lære noget i verden, huorved ieg eengang self 
kunde niude got ad, og erlange dend renommé, som mange 
af mine Sal. forfædre hafuer hafft, saa resolverede ieg med 
min Sal. Hr. Faders forevidende og Consens at engagere mig 
hoO dend ret Christelige og meged Gudfrogtige hdy og vit 
beromte, kloge og tapfere General Lieutenant Hans George 
von Arnheimb, som da Commenderede dend gandske Sach
sische og Brandenborgische Armee, i huis opvartning og 
tienneste ieg og forblef indtill

Aar 1634, der ieg effter min Sal. Hr. faders Raad og 
got findende, saa og effter at dend hdy Salig Herre og ud- 
valde Printz til Danmarck og Norge Printz Christian Aller-
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naadigst hafde behagedt, mig udi sin tienneste at optage, 
tackede af fra forue General Lieutenant, som ellers un te 
mig meget vel, og gierne hafde seet, at ieg lengere var 
blefven i hans tienneste, og begaf mig saa herind i Danmarck

Ded samme aar 1634, huor ieg dend 26 April arriverede 
till HaderfJlef ved hdystbemt0 Printzel. Hoffstatt, og blef strags 
paa timen antaget for een Hoff Juncker, udi huilcken function 
ieg dog icke lengere continuerede end 3 Dage effter ded hdy 
Printzel. Bijlager her i Kidbenhaufn med dend Churfurstl. 
Sachsische dngste PrintzeGin, PrintzeOin Magdalena Sybilla, 
som hol tis dend 7 octobr., der mig gandske uformodentlig 
blef andraget Cammer Junckers tienneste hos Hdybemte 
Printzefie, saavelsom og siden nogle aar dereffter, der ieg 
med Printzens og Printzefiindens naadigste permission aaret 
tilforn var forreigst til Holland, Engeland og Franckerige,1) 
nemlig

Aar 1638 Hoff Marrschalls charge hos Hans Hdy Printzel. 
DurchL, huilcket ieg udi henseende till min ungdom og 
vankundighed i Hoff og Huus veGenet, som udkrefvede een 
stor experienz, søgte udi alid underdanighed at decimere, 
hollt ded ogsaa hen fra dend 13 Novembr. 1638 indtil

Aar 1639 dend 10 Augustij, der dend Sal. Hoylovl. Konge 
Kong Christian dend 4de ved sin Gouverneur til Lockstad 
Grefve Pentz og dend Tydske Cantzeler Reventlou, saavelsom 
ogsaa Hans Hdy Printzel. Durchl. selv, mig lod forstaa deris 
Aller- og naadigste villie om forne hoye charge. Hvor ieg 
da effter foregaaende Raadforing med min SI. Hr. Fader dend 
udi alid underdanighed, i dend vifie forsickring om Guds 
naadige assistenz, antog.

Anno 1646 blef ieg af Hans Hdy Printzel. Durchl. an
taget og bestillt, foruden mit Hoff Marrskalls Embede, somRaad.

r) 1 September 1637 reiste Korbitz fra Nykjøbing p. F. over Hamborg, 
Bremen, Frisland til Amsterdam; derfra gjennem Zeeland, fraVlis- 
singen over Calais til Paris. Det næste Aar gik han til Saumur; 
bereiste en Del af Frankrig og vendte tilbage til Saumur; i November 
kaldtes han hjem for at efterfølge Hr. de Pudewels som Prindsens 
Marskalk. I Begyndelsen af det følgende Aar rejste han fra Saumur 
til Paris, gik i Marts over Dieppe til England, besøgte London, 
Oxford, tilbage til London, vendte over Gravesand, Dover, Dun- 
kerque, Brabant, Flandern, Hamborg hjem til Danmark. P.



282

Aaret dereffter nemlig 1647, der dend Hdy Sal. Printz 
paa sin Reig&e til dend Eggrische Suurbrønd, diOver, ved 
døden var afgaaen, og ieg med hans effterlatte hoybedrofvede 
Gemahlin, saavelsom med Liiget var her i Danmarck fra 
Drefiden igien arriveret, blef ieg paa ny igien tagen i hendes 
tienneste som Geheeme-Raad og Hoff-Marrschall, continuerede 
ogsaa derved, indtill hendes Hby Printzel. Durchl, sig anden 
gang formæhlede med Hertugen af Alltenborg; og enddog 
mig baade af Printzefiinden og hendes Herre og Gemahl blef 
tilbøden store og avantageuse conditioner, tog ieg dog icke 
defimindre udi alid underdanighed min afskeed, i den agt 
og Meening Hoffweflenet gandske at quittere, og mig paa 
Landet at retirere, som ogsaa skeede, efter at ieg formedelst 
Guds naadige forsiun

Aar 1649 dend 28 Aprill med min allerkiereste Fr. Chri
stina Lytzow var kommen i Egteskab,1) saa at fra Septembr. 
Maaned A° 1652 af indtill

Anno 1657 ieg udi Fyen paa min gaard Hellerup med 
største fornoylighed og Roe lefvede, dog icke aldelis frii og 
uden employ, mens dend Sal. og Hoylovlig Konge, Kong 
Frederich dend Tredie brugte mig ey alleeneste i atskellige 
forsendinger till Chur- og Forster, mens end ogsaa i mange 
andre vigtige forretninger, uanseet ieg icke var engageret 
udi virckelig tienneste, huilcket ogsaa omsider hoyst bemte 
Hans Kongel. May1 med alid Kongel. Naade erkiente, i det 
Hans May1

Aar 1655 dend 24 April gandske uformodentlig mig sin 
Kongel. forlehnings bref paa Idde ogMarcke Lehne udi Norge 
fra Flensborg till Fyn med et eget Cantzeli bud tilsente, 
og siden

Aar 1657 udi Februario Maaned ved tvende af Rigens 
Raad af mig lod begiere, at ieg ded General Commissariat 
ofver dend gandske Kongel. Armee udi Danmarck vilde tage 
paa mig, hvilket ogsaa uanseet dend store u-mage og fortred, 
samme charge medfører, af mig udi alid underdanighed blef

’) I Otte Krags Dagbog (Danske Sml. 2 R., II, 73) er hans Bryllup 
med Knud Ulfeld Jakobsens Enke paa Nykjøbing Slot sat til 7. 
Oktober. Trolovelsen fandt maaske Sted i April. Af dette Ægte
skab fødtes en Datter, men hun døde under Fødselen.
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effterkommet; mens ded varede icke lengere end til ded nest- 
følgende

Aar 1658, der ieg effter ordre og befallning mig dend 
1 Januarij maatte begifve til Kiobenhaufn, huor da Hans 
Kongel. May. mig Allernaadigst lod offerere i dend Sal. af
døde Hoff Marrschalls Pentzes sted, samme hoy respterlige 
charge, som ieg og med Ald tilborlig veneration, effter forre- 
gaaende Capitulation, tillige med Kiobenhaufns Allernaadigst 
forlehning accepterede.

Aar 1660, effter at ieg udi Kiobenhaufns haarde Beley- 
ring u-sigelig stor arbeyd, moye og U-mage hafde udstanden, 
lod Hans Kongel. May: dend 22 Novembr. udi samme aar, 
om formiddagen, mig gandske u-afvidendes ved Hr. Cantzeler 
Peter Reetz formelide, at de hafde denomineret mig til at 
vere Rigs Raad, Rigs Marskall og Assessor udi dend Hoyeste 
Ret, Estats- og Krigs Collegio, og at ieg strags paa timen 
skulde forfoye mig op paa Slottet, der sammesteds tillige 
med andre æden at aflegge, huilcket og i Jesu Naufn skeede.

Aar 1663 dend 11 Octobr. fick ieg atter igien af Hans 
Kongel. May1 een gandske u-formodentlige Naade, i ded ieg 
med noch 6 andre fornemme Ministris udi Churfurstindens 
og Chur Printzens afSachsen sampt andre Forstel. Gesandters 
fra Siinderborg, Locksborg og Norborg præsentz blef honoreret 
og benaadet med dend æld gamle danske Ridder ordre 
Elephanten.

Aar 1666 fick ieg Befallning at vere Stigtbefallingsmand 
ofver Sælands Stifft.

Aar 1667 maatte ieg atter igien effter Kongel. befallning 
antage mig Directionen ved ded Tydske Cantzelij.

Aar 1674 blef mig endda videre til alle mine forige 
mange charger og store moysommelige forretninger paalagt 
og betroed ded Directorium ved General Commissariatet, 
saavel udi Danmarck som Forstendomene og Grefskaberne;

saa at mit gandske Liv og Lefnet hafver fra Barns-been 
indtill denne tid og dend allereede paakommende hoye allder 
intet andet end jdel moye og u-sigelig arbeid vered, Hvilcket 
ieg u-muelig kunde hafve’ udstaaed, dersom icke dend aller- 
hoyeste Gud hafde hafft haanden med i vercket og ledet 
mig effter sit Raad, heldst effterdi de derved jdelig fore-
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falldene store möysommeligheder og besveringer ey formind
skedes, mens udi nestfølgende aar nemlig

Aar 1675 jo meere og meere formeredes; icke dißmindre 
continuerede ieg dog udi samme mine allernaadigste an
befalede forretninger ved ded Kongel. Commissariat indtil

Aar 1677, da ieg fornam, at Hans Kongel. May aller- 
naadigst resolverede at paalegge og befale General Commis- 
sariatet ved Land Militsen end og Holmens og Søe Estatens 
forvalltning, og derhos betrachtede og ofverveyede, at Byrden 
ville blifve saa meget støre og besverligere ; og mig som een 
65aars gammel Mand, og som allerede udi 43 Aar hafde 
vered ved een bestilling, gandske u-muelig; Saa hafver ieg 
mig tid effter anden bemöyet, at ieg med Kongel. Naade og 
tilladelße fra dette ofver alle andre hafvende forretninger 
mig paalagdte möysommelige Commissariat kunde entlediges, 
som ieg og endelig dend 20 Martij erhollte; saaledes at Hans 
Kongel. May. paa min allerunderdanigste Memorial sub dato 
dend 9 Augustij med egen haand skref, og tillige med be
falede udi Mayt8 fraverelße at aabne de med Posten ugentlig 
indkommende Kongel. Brefve og de derudi befindende impor
tante Sager allerunderdanigst at forstendige og avisere.

Aar 1678 er mig af Hans Kongel. May1 Allernaadigst 
anbefalet Ober inspectionen ved Hans Kongel. Höyhed Printz 
Frederich saavel med Hans Hoffstats indrettelße, som ellers 
med informationen; om end skiönt ieg nu fra denne Com
mission med een og anden aarsag mig villde undslaa, kunde 
ieg ded dog icke erhollde.

Dend 11 Novembr. samme aar hafver ieg saavel nogle 
andre af de Kongel. Ministris gifved os paa Reigßen med 
Hans Kongel. May1 her fra til Wißmar, og dend til Dobran 
beramte sammenkomst allerhöyst bemellte Hans May1 med 
Churförsten af Brandenborg, som sammesteds vertskabet førte.

Aar 1679 dend 21 Junij fick ieg befallning at Reigße 
med deris Kongel. Kongel. May1 May1 ud til forstendommene, 
Huor og dend Muskowitiske Envoye blef gifven audienz.

Siden hafver ieg giort adtskellige besverlige Reigßer med 
Hans May1 ud ad Hollsteen, huor iblant var dend sidste, 
som skeede



285

Dend 4 Septembr. Dend 18 dito dereffter røckte dend 
Kongel. Armee gandske nær for Hamborg, huor dend og 
blef staaendes, indtill handlingen jmellem Hans Kongel. May. 
og bemellte Stad effter mangfoldige conferentzer, an vente 
moye og arbeyd var kommen til ende.

Aar 1680 hafver ieg foruden mine mange andre og be- 
sverlige forretninger frem for nogen anden af de Kongel. 
Ministris hafft at bestille med hendes Printzelig Hoyheds 
PrintzeOin Ulricæ Eleonoræ udstyr og endelig bort reigfle 
herfra, som skeede dend 1 Maij samme aar.

Körbitz fik den 13. Juni 1649 danske Adelsprivilegier 
(D. Saml. 2 R. II, 66). Han døde den 20. August 1682. 
Broderen Johan Kaspar v. Körbitz forfattede en „Castrum do- 
loris, oder brüderliche Klag- und Lob-Rede“ over ham. 
Talen blev trykt i Rudolstadt 1682, i Folio, 53 Ss.

Smaastykker.

v.
Et Par Tillægsbemærkninger om Hieronymus Justesen Ranch.

Af S. Birket Smith.

Som jeg i min Udgave af H. J. Ranch’s Skrifter (Indledn. 
S. IV) har antydet, betegner Lyskander i sin Bog om danske 
Skribenter (Rørdam: Lyskanders Levned etc. S. 239) Ranch 
som „nobiliss. Christophori Rosencrantzii Pædagogus“, og 
han nævner 3 „Epitaphia“, som Ranch skulde have forfattet, 
nemlig to paa latin over Chr. Rosenkrands’s Forældre, og 
et paa græsk over Chr. R. selv. Disse „Epitaphia“ ansaaes 
hidtil for tabte, men ere i den seneste Tid bievne fundne. 
Ved i andet Øjemed at gjennemgaa Haandskriftet Nr. 739 Fol. 
i GI. kgl. Smlng. (Indberetninger til Biskop Jens Gjødesen 
i Aarhus 1623 i Anledning af Ole Worms Arbejder) opdagede 
nemlig Prof. P. G. Thorsen, at de indeholdtes i et i det 
nævnte Haandskrift indsat lille Hefte i Kvart med Paaskrift
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„Sønderherritt“, og Prof. Thorsen henledede derefter min 
Opmærksomhed paa dem.

Først i Heftet findes følgende Optegnelse, der staar som 
en almindelig Overskrift: „Epitaphia generis nobilitate, vir
tute preclara ac fama speciosa illustrium virorum Clarissimj 
D. D. Nicolaj Ericj Rosenkrantz, Equitis auratj, cum nobi
lissima D. D. Birgytha Olaj, uxore sua charissima, ac cele- 
berrimj virj D. Christopherj Nicolaj Rosenkrantz, utriusque 
filij; quorum corpora gloriosam in hoc templo Tistrup resur
rectionem expectantia suaviter in Christo dormiunt. — Scripta 
a Hieronymo Jodocj Ranchio ad viatorem.“ Denne Overskrift 
gaar dog ikke paa hele Heftets Indhold, som man strax skal 
se, men nærmest paa de tre første og med Tallene I—III 
betegnede Stykker i Heftet, nemlig (foruden en versificeret 
latinsk Indledning) 1) et latinsk Mindedigt paa 48 Vers 
over Niels Eriksen Rosenkrands, Christoffer R.s Fader; 2) 
et do. paa 10 Vers over Fru Birgitte Olufsdatter, Christoffer 
R.s Moder; 3) et do. paa 72 Vers over Christoffer R. selv. 
Disse 3 Digte med Indledningen maa afgjort antages at være 
af Hieron. Justesen Ranch selv. Derefter følger et latinsk 
Digt paa 8 Vers af Hieron. Ranch’s Fader, Just Lauridsen 
Ranch, over Christoffer Rosenkrands. Derefter en versificeret 
Gravskrift paa 7 Vers over Niels Eriksen R. (f 1516) og hans 
Hustru, hvilken Gravskrift (den angives at staa „in marmoreo 
lapide“) i al Fald sikkert ikke er af Hieronymus Ranch. Endelig 
kommer et græsk Digt paa 18Vers over Christoffer Rosenkrands 
med Overskrift „Aliud epitaphium Christophori N. Rosenkrantz“ 
etc. Under dette staar: „Hafniæ. Excudebat Laurent: Bene- 
dict. 1562.“ Og bagefter det hele endelig: „Hæc inveniuntur 
in ecclesia Tistrup, extructa sumptibus nobiliss. D. D. Otthonis 
Nicolaj Rosenkrantz et consecrata Sto. Budolpho. — testor 
mea manu Christianus Blichfeldius.“

Af det foregaaende sees blandt andet, at det er en 
Mangel hos Lyskander, naar han ikke omtaler Hieron. Ranch 
— hvis Efternavn „Ranch“ nu viser sig at være et Slægtnavn — 
som Forfatter til det lange latinske Mindedigt over Chri
stoffer Rosenkrands, og for saa vidt han betegner ham som 
Forfatter til det græske, kan han muligvis have Ret deri, 
men noget bestemt Vidnesbyrd derom foreligger i al Fald 
ikke i Haandskriftet. Den Bemærkning, der staar bag efter
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det græske Digt: „Hafniæ. Excudebat Laurent: Benedict. 
1562.“ kan — da Digtene tydeligt nok ere afskrevne efter 
forskjellige Monumenter — kun gaa paa selve det græske 
Digt, som altsaa har været trykt og formodentlig efter et 
trykt Exemplar er bleven overført paa en Tavle i Tistrup 
Kirke. Om Hieron. Ranch’s latinske Mindedigte ogsaa have 
været trykte, kan ikke sees af Haandskriftet. Men naar en 
saadan Antagelse paa den ene Side synes at gjøre det for
klarligere, at Lyskander har kjendt disse Digte og i det mindste 
delvis omtalt dem i sit Skrift, synes paa den anden Side 
hans Miskjendelse af, at det store latinske Digt over Chr. 
Rosenkrands er af Hieron. Ranch, at tyde paa, at Digtene 
i al Fald ikke have været trykte ganske paa den Maade 
— det vil sige: i den Sammenhæng og med de nærmere 
Bestemmmelser — hvorpaa de ere meddelte i Haand
skriftet. Lyskanders Fejltagelse med Hensyn til hint Digts 
Forfatter afføder iøvrigt én Fejl til hos ham. Der siges 
nemlig i Digtet, at ,, Ranchius ille bonus“ (et andet Sted i 
Digtet betegnes han som „Jodocus celebris“) først under
viste Christoffer Rosenkrands som Barn og siden fulgte med 
ham til Rostok, hvor Rosenkrands studerede i 3 Aar1), og 
at Ranch i det hele levede 18 Aar sammen med ham, knyttet 
til ham ved det fortroligste Venskab. Disse Ytringer har 
Lyskander, der jo som sagt ikke vidste, at Digtet var af 
Hieronymus Justesen Ranch, aabenbart fortolket som gaaende 
paa denne sidste, og heraf kommer det da, at han betegner 
ham som „Christophori Rosenkrantzii Pædagogus“2). Alle 
de berørte Enkeltheder i Just Lauridsen Ranch’s Forhold 
til Christoffer Rosenkrands fremdrages iøvrigt paany i hans 
eget Mindedigt over Chr. R., som har til Overskrift: „D. 
Jodocus Ranchius3), Christophori instructor, ad suum Chri-

*) Der siges, at Rosenkrands vendte tilbage derfra „Aonia præcinctus 
tempora lauro“.

2) Før jeg blev bekjendt med den rette Sammenhæng, mente jeg — 
som vel vidste, at Christoffer Rosenkrands ikke var gift —, at Ly
skanders Ord maatte forstaaes saaledes, at Hieron. Ranch havde 
undervist en eller anden ung Slægtning, som R. havde taget i 
Huset, altsaa været Lærer hos ham, ikke for ham.

3) Lyskanders Sammenblanding af Faderen og Sønnen viser sig ogsaa 
deri, at han kalder den sidste: Hieronymus Jodocus Ranchius i 
Stedet for Jodoci.
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stoph:“ — Det kan endnu tilføjes, at Hieronymus Ranch’s 
Digte ikke ere af synderlig anden Betydning for hans For
fatterkarakteristik, end at de vise, at han allerede i en ung 
Alder havde en ikke ringe Færdighed i at behandle det 
latinske Sprog.

Jeg knytter hertil en Oplysning om Hieron. Ranch’s 
Fuglevise. I min Udgave af Ranch’s Skrifter (Indledn. S. XCV) 
udtalte jeg en Formodning om, at den svenske Bearbejdelse 
af Fuglevisen fra 1623 mulig kunde give nogen Vejledning 
til at udfinde, hvilke Vers der oprindelig have hørt til Visen. 
Denne Formodning er nu bleven bekræftet ved nogle Med
delelser, som Hr. Bibliothekar G. E. Klemming godhedsfuldt 
har givet mig om det eneste Exemplar, der kjendes af denne 
Bearbejdelse, og som bevares i det kongelige Bibliothek i 
Stokholm. Bearbejderen kalder sig „Johan Olsson Dan.“, men 
det sidste Ord anser Klemming for en Trykfejl for „Dal.“ 
(o: Dalecarlus), og i saa Fald vilde Bearbejderen være „den 
siden som Jurist saa navnkundige Stiernhook“.1) Den svenske 
Bearbejdelse har 11 Vers, som ikke findes i de danske Ud
gaver og derfor utvivlsomt hidrøre fra den svenske Bearbejder. 
Omvendt mangle i den svenske Bearbejdelse de 7 Vers, der 
i min Udgave betegnes som Nr. 24, 60, 54—58. At et enkelt 
Vers hist og her forsætlig er ble ven udeladt af Bearbejderen, 
naar han af en eller anden Grund ikke fandt Behag i det, 
kan ikke forundre nogen, og at et Vers som V. 60 har lidt 
denne Skjæbne, er endog naturligt, da Bearbejderen sikkert 
ikke har forstaaet det. Derimod vilde man have meget van
skeligt ved at tænke sig nogen Grund til, at hele 5 Vers 
efter hinanden, og det oven i Kjøbet saadanne Vers som 
Nr. 54—58 ere udeladte i den svenske Bearbejdelse, hvis 
det ikke netop var saa, at de samme 5 Vers heller ikke 
findes i den danske Udgave af 1669, der — som jeg i min 
Udgave har søgt at paavise — viser tilbage til en Udgave, 
der er ældre end den af 1630. Thi denne Overensstemmelse 
gjør det næsten sikkert, at disse 5 Vers heller ikke have 
staaet i den ældste danske Udgave af 1617, og at de altsaa 
ikke ere af Hieronymus Ranch.

*) En Bekræftelse herpaa finder Klemming i, at det stokholmske 
Bibliotheks Exemplar har følgende Paaskrift: „giffuen aff Not. 
pubco Consist. migh Erico Holstenio M. Sch. AR.“ Thi, siger 
Klemming, „Holstenius var lårare der, och Johannes Olavi Dal. 
(Stiernhook) notarie från 1624; hvarfor han skulle ge bort poemet, 
om han ej vore ofversåttaren - redaktoren, år svårt att forstå.“ 
— Nogen Joh. Olsson Dan. er i Følge Klemming ikke kjendt i 
den svenske Literatur- eller Personalhistorie.



Bidrag til Jyllands Historie i Krigsaarene 1627—1629.
Meddelt af Cand. mag. V. Mollerup.

Efterfølgende Beretning om Tilstanden i Jylland under de 

Keiserliges Besættelse 1627—1629 findes i det svenske Rigs
arkiv i Samlingen Danica, Handlingar rörande Danmarks 
Historia1). Den er skreven paa 8 Kvartsider med en sikker 
og tydelig Haand, synes ikke at være nogen Afskrift, men 
er sandsynligvis et Brudstykke af eller Tillæg til en større 
Relation, som nu ikke længere findes2). Med temmelig 
Sikkerhed kunne vi slutte, at Forfatteren af denne Beretning 
har havt hjemme i Salling. Næsten alle Stedbetegnelserne 
vise hen dertil, og de fyldigste Meddelelser ere knyttede til 
Lokaliteter som Seide og Hvidbjerg Sogne, Herregaardene 
Krabbesholm, Nörgaard og Hegnet. Foruden Oplysninger 
om de Keiserliges Troppedislokationer, indeholder Beretningen 
adskillige ejendommelige Træk af Soldaterlivet i hine Tider, 
Karakteristiker af de keiserlige Anførere, og tillige en For
tegnelse over Varepriserne i Jylland i Krigsaarene. Da der 
kun er levnet os faa Oplysninger om Jyllands Tilstand under 
Okkupationen 1627—1629, og disse tilmed nærmest angaa 
de Grusomheder, som de kongelige danske Tropper begik 
under Tilbagetoget3), vil denne Relation, trods sin Kort
fattethed, sikkert ikke læses uden Interesse.

9 I Allens Samlinger paa det store kgl. Bibi, findes en Afskrift med 
Allens egen Haand.

2) Dette fremgaar af Overskriften S. 293: „Til denne foregaaende 
Relation skal dette efterfølgende sættes hvert i sit Sted.“

3) Saaledes i Danske Mag. III. R. IV. S. 65—76. Molbech, Chr. IV.’s
Danske Samlinger, 2den Række. VI. 19
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En Antegnelsse huad det gemenlig Kiøb var Anno 1628 och 
1629 udj Jydland paa den gemene Ware, som soltisz der i 
landet, den stund Keyserensz Folck tribulerede Landet med 
Contribution och med Indqv artering, vdj Wiborg, Skiffue och 
i andre Kiøbstæder.

En tynde Rug 3J/2 fy 3^2 fa 1 Daler.
En tynde Byg 3x/2 fy fa 2^2 3 $ 20 fa item 1 Daler.
En tynde Malt 4x/2 $, 5 fy.
En tynde Haffre 2 fy, lx/2 & 20 fa 3 fy, 1 D.
En Stal Oxe 1 Rigsz Daler.
En fed Koe 1 Daler.
Et Faar 14 fi, 12 /s.
Et Lamb 8 /*>, 7 ft, 6 5
En Kalff 3 Wger gammel gick lige ved en Staloxe udj 

Contribution.
Eet fet Suin 3 fy, 3x/2 fy.
Eet par Hønsz
Een GaalJ
En sneesz Eg 3 fa 4 fi, b /s.
Et pund Smør l1/2 fy.
Een mark Ost 1 ft>.
En j i Hud 3 20 fl>, 1 Skp. Hummel, 2 Skep-

per Hommel.
Eet Kalffskind 2 /i.
Eet Weireskind 6 fi.
Eet Bacheskind 12 ft>.
Eet faarskind 4
Eet giedskind 4

Breve I. S. 268—74; 285—87. — Sammenlign dog de interessante 
Meddelelser hos P. Adler, Ribe Byes Historie under de Keiserliges 
Indfald i Danmark 1627—1629. Ribe 1834. Skoleprogram, I. I. A. 
Worsaae, Bidrag til Veile Byes og . Amts Historie i det 17de Aarh. 
Historisk Tidsskrift H., S. 175—188 og O. Nielsen, Rinds Herreds 
Krønike, Saml, til jydsk Hist, og Topographie II., S. 3—5. — IRaumers 
Briefe aus Paris I, S. 72—78 findes et Uddrag af en Danmarks Be
skrivelse fra Trediveaarskrigens Tid, forfattet af Torquato Pecchia, 
Hushovmester hos den keiserlige Feltherre Torquato Conti. I 
Allens Samlinger paa det store kgl. Bibliothek findes en Afskrift 
efter den italienske Original; en anden Afskrift findes i samme 
Bibliothek, ny kgl. Saml., Fol., Nr. 244.
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Een marck Høe 3 fi>, 2 /3.
Een marck Toe 2 ft.
Een allen Hørgarnsz læritt, som før kiøbtifl for 10 eller 

12 /i, kosted da 4 fi>.
En allen Blaagarnsz lærit, som før kosted 6 . 2 fi>.
En allen Vadmel.................................................4 /3 . . 5 fi>.
En god Hoppe, som tilforn kosted 30 eller 40 Daller, 

kiøbtifi for 10 Daler. Item for 8 Daler, 5 Daler, 3 Daler.
En god Hest, som før kosted 60 Daler, kiøbtifi for 10 D. 

8 Daler.
3Et pund

»
»

Kaaber . . . 
Messing. . . 
Tind. . . . . 
Grydkaaber.

En marck Kaabber . . 2 /3, 
Messing . . 2 /3. 
tind . . 4 /3, 
Grydkobber 2 /3,

3
3

got Klædeskørt, som hafifde kosted 8 eller 10 Daler,

ft-
P>-»

»
»
it

Et
købtifl for 1 Daler, 5 $, 6 $.

En Kaabe, som hafifde kosted 12 eller 16 Daler, solti 
for 1 Daler.

En lod Guld udj Contribution 6 Rigsz Daler. 
Et lod Solff 3 & 2V2 %.
Et Bolster Waar lx/2 ÿ.
Eet par Hiul 14 /3, 12 /3, 8 /3.
En axelstock 1 /3.
En gre‘b 1 fi.
Et læfl Ved 2 fi, 3 fi.
Et læB reen Kloff 4 fi, 5 fi.
Et læB Torff
Et læG Lyng
Et læû Høe
Et læû Halm
Et læB tag 12 fi, 10 fi.
(Den tid de Keyserske kom ind i landet, gafifue de i 

Viborg for en Mark Brød 8/3, 10 /3, 12 /3; for en kand øl 
1 $. Anno 1630 efifter S. Hansz Dag ved Ribe och udj 
Ribermarcket galt en tynde Rug 8 Daler, 10 Daler och end 
121/2 Daler).

En tynde Salt von Salt (sic) 7 Rigsz Dal.
En Viborg Skep Bay salt
En Skep Luneborg Salt

19*
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En tynde hiemgiort Jydsksalt 12 tø 13 tø 14 tø 4 Dal.
En Viborg Skep hiemgiort Salt 1 Daler, 3 tø 24 /3, 20 /3. 
En Saltsteen 8 /3, 6 /3, 4 /3, 3/3, 2 /3, 1 /3.
En kande hiemveld lage
En tynde hommel 7 Rigsz Daler.
En Viborg skep hommel 2 tø 2x/2 fy.
Tre Koe huder for 7 Sallingboe skepper Hommel.
En Kande Tiære 1 fy.
En mark Hamp 8/3, 10/3, 12/3.
En Kande Honning 8 /3, 10 /3.

* En tynde Mjød
En tynde got 01 1 Daler, 6 fy.
En tynde øl mod det sidste udj Nykiøbing i Morsz, 

førend Byen brente, 3 tynder Byg.
En pot Brændevin 8 /3, 10 /3, 12 /3, 14 /3.
En bog papir 18/3, 20 /3, 1 fy.
Tie marck sictet Brød 2 /3.
Et par Skoe 1 Daler, 1 Rigszdaler, item 2 tø 3 tø
Et par Støffle 4 Dal., 5 Dal., 6 Dal., 7 Dal.
Et barked kalffskind 8/3, 10/3, 12/3.
Et hunder tørre flynder 18 /3, 20 /3, l1/2 tø
Et hunder tørre koiler 1 tø
En sneesz ferske Koiler 5 /3.
En tynd Sild 7 Daler.
En Vold fersk Sild 6 /3, 7 /3, 8 /3, 9 /3.
En Sneesz tørre aal 3 /3.
En sneesz ferske aal 2/3, 1/3.
En sneesz store flor Øret 1 fy, 18 /3.
Eet stor fad fuld smaa fersk fisk 1 /3.
En pot frantsk vin 2 fy, 3 fy.

Til den forgaaende Relation skal dette effterfylgendiO 
tilsettisz huert i sit sted.

Anno 1627 den 17 Septembris, spurdisz først, at de 
Keyserske vare komne ind i Holsteen, och at de Veymerske 
reterede (sic) sig ind i Jydland; och da begynte alle at 
rippe och flytte fra Viborg med Pick och Pack. Thi Reinsz- 
borg var da indtagen effter Welb. Knud Gyldenstiernsz Rela
tion och beretning.
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Den 20 Septembris var alting i Tumel for Krigsz- 
folckidsz skyld, som da begynte at røffue och streiffe.

Den 24 Septembr. var Thye noget reyst at holde de 
streiffende folck ude1). Men udj Salling holt de baade de 
Keyserske och Kongensz folck ude. Och derfor blefif Salling 
saa hart inqv arteret siden aff de Keyserske, fordi der var 
noget til beste och de meente, at der var en pasz ved 
Limfiord.

Dog bleffue der mangestedsz aff Bønderne, som sloe sig 
til haabe och ville frie sig, slagne aff de Veymerske; saa 
som paa Ørum Kierckegaard bleffue Tredewe Bønder skiut 
og ihielslagne.

Men udj Sundby i Vendsyssel holt de dennom ude 
fraa sig.

Den 16 Octobris drog en Breinerske Oberst Vactmester 
Helvig Exel, sielfif fierde, ofifuer for Snabe til Nykiøbing i 
Morsz, at skulle besee passerne efifter Landtafflen och be- 
sette dem, om behoff giordisz. Til hannom kom der strax 
2 Corporalskaffter Breinerske Dragoner; men han drog strax 
der fraa.

Disimellem forordnediß och beskickedisz Quarterene i 
Viborg2), dog de Keyserske viste alle Herredersz leilighed, 
før de kom ind igiennom Kolding.

Den 18 Octobris vaar kommen til Skiflfue et Compagnie 
Exelske Musqueterer med derisz Niderlandske fendrick, som 
da berettede, at de Keyserske icke bleffue lenge udj landet, 
men at de vilde besøge fyen och Seland och siden vilde de 
til Holland, som och skeede.

Den 26 Octobris drog samme Compagnie fra Skiffue til 
Quarter udj Holstbroe, huor de och bleffue liggendisz. Thi 
da kom Oberste Jakob Skotthe och Oberste Leutenant 
Wolff Sigmund offuer det Breinerske Regiment och giorde 
quarteer i Skiffue, Nykiøbing och Thyholm, och haffde alle 
Prester, Herretzfogder, fogder och Skriffuer och fuldmechtige 
aff Herregaarde.

j) Smign. Chr. IV.’s Breve I. 269, Anna. 1.
2) Viborg var de Kejserliges Hovedkvarter. M. R. Ursin, Stifts

staden Viborg. S. 309, smign. S. 32.
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Den 3 Novembris kom Hans Caszpersz von Reibnitz, 
furirer, med fem furir skiutz Dragon til H. Albret Skielsz 
gaard Heigned och skulle giøre Reibnitz Hoffuid qvartier 
der sammestedsz, och der viiste qvartier Zeddel.

(Her er at merke, at huem der vilde forflytte sit godz 
fra et sted til et andet, maatte endelig tage frie Passagie 
och Salveguarde hosz denne Reibnitz, saa vel som hosz de 
andre Øffuerster. Thi ellersz bleff al rørt och forflyt godsz 
tagen til Priisz, som det skede med Welb. Nielsz Sested och 
hansz Moder for Nykiøbing.)

Anno 1628 den 7 Iunij, kom der nogle Compagnier udaff 
Salling, nemlich Reibnitz, fiskersz, Teufelsz och samledisz 
til de andre i Viborg. Den 9 Junij komme de mesten igjen.

Den 30 Julij drog aff de Breinerske i Salling och de 
andre ved Viborg ud til Krempen.

Den 17 Augusti ryckte Capitein Teuffel med sit Com
pagnie fra Strolsund (?), Capitein Regaltsz aff de Scharfen- 
bergiske (som var indlagt udj Aarhusz) til Skiffue och Sal
ling igien.

Den 31 Augusti drog Hopmand Johann Fiskersz furier 
och feltvebler ud med de sidste Soldater aff det Compagnie 
aff Seide sogn och der omkring.

Den 2 Septembris var Oberste Leutenant Breiner i 
Skiffue, huisz Oberste og Broder kom udj Commendo paa 
Harleff.

Den 10 Septembris var och een aufbrecheng, och da 
var der saa got som ingen Soldater i Salling eller Morsz 
uden ved Viborg, udj Viborg nogle faa och paa Hald (da 
haffdisz got i sinde).

Den 21 Octobris kom de tre Compagnier Breiniske igien 
til Salling i Vinter qvartier, nesten, med et Compagnie 
Strotzoske Rytterie. Och om Dagen, førend de kom, faldt 
der en stor och underlig Snee og Hagel udj Seide Sogn, 
Store Hagel, som Musqvette Kugler, ja som Bolde, større og 
smære, och der paa fulde en blæst, och de hagelstæne slog 
meget smaa Quæg ihiell, och det siden trillet i en haab, och 
bleff som nogle stacket Steenstycker med Hul i enderne.

Den 15 Decembris bleff udj Breum Sogn i Salling an-
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tegned Bøndernes formuffue effter Keyserlige Commissariersz 
befalning, som och skede offuer al Jydland.

Anno 1629 den 31 Martii bleff det Timer ske Ryttere 
Compagnie under Strozzi, som laa i Syndersalling mod Land- 
passen, (thj mod fjordpassen laa Musquetererne) mynstret.

Den 5 Aprilis fick de Musqueterer Ordinantz, at de 
skulle ud, och de sagde, at der var giort fred.

Den 13 Aprilis kom Ritmester Timmersz Concubin til 
Nørregaard fra Huidberg med nogle Ryttere och var Ræd 
for de Krabber, thj da var nogle af Krabberne1) i Nykiøbing 
at sterke sig. Om anden Dagen drog hun derfra til Skiffue 
til Hopmand Beyfurt, som laa paa Krabbiszholm, som skulde 
confoyere hende ud til Harszleff. I samme tid blefif Rit
mester Timmer skiut afif Kongl. Mayest. Musqveterer, som 
blefif sat i land med een Galley, och blefif begrafifuen i Harsz- 
lefif kircke. Hansz Broder, som lod hannem begrafifue, gafif 
300 Rigsz Daler for samme Begrafifuelsze.

Den 22 Maij var der och en Tumult i Salling, der Hop
mand Beyfurt skulle bryde op.

Den 25 Maij drog alle de Keijserske, nemlich de Tor- 
qvadi Contiske afif Salling och skulle samlisz till de andre 
adstrøde Compagnier, och skulle ud, efterat freden var 
slutted.

Den 26 Maij spurdisz der, at de Keijserske, som laa i 
Vendsyssel, vilde reysze igiennom Himmersyssel och Salling, 
och at de udj Thye vilde igiennom Morsz och Salling, och 
skulle saa paa Alhede støde sammen at marsere ud ad 
Landet, huorfor Salling blefif reyst och holt Vact paa alle 
Kanter.

Samme tid kom til Nykiøbing i Morsz nogle Crabater 
fra Randersz, som hafifde Ordinantze at tage 2000 Rigszdaler 
Contribution (som var 14 Dagsz afifgift). Men der de droge 
der igiennom var der en Smed i Byen ved Nafifn Christen, 
en dristig och tapper mand, huilcken med sin Svenne og 
Søn hug 7 afif de Crabater ihiel med et Slagsuerd, som hånd

1) Saaledes benævnedes de Hobe af Landstrygere og fra Hus og Hjem 
Fordrevne, som i Krigens Tid samlede sig og overalt gjorde Vejene 
usikkre. (Se nærmere Tillæg og Rettelser.)
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tog paa Raadhuset. Och saaledisz blefif de fattige folck for 
samme afifgifift qvitered.

Den 5 och 6 Junij spurdisz i Salling, at de Saxiske 
Lauenborgiske, som var kommen afif Thye, plyndrede i Har- 
syssel, och da blefif Salling reijst igien, mand afif Husz. 
Men da man siden ved Kundskaber forfarede at de vare 
udreijszde och fort marsered, reijszde huer hiem til sit.

Den 21 Junij blefif forkyntt af Predickestolen i Salling, 
at Ting och Stefifne skulle holdisz igien, som var i den onde 
Tid nedlagt.

(Den 30 Junij kom H. Albret Skeel til Hegned).

Dette (efifterfylgendisz skal och settisz til det forrige.
Anno 1628, der et udskud Dragoner blefif udskicket och 

haffde Corneter af Hiundisz vaar, der de komme did, som 
Krabberne meentisz at være, kaste de Corneterne bort, (lige 
saa giorde de naar de confoyerede Marchetenterne ud). De 
sette Ild om Sommeren paa Alhæde, kongelig Maijestetsz 
Vildbane, och den brente i nogle Dage och kunde seesz 
langt fra til at forfærde Krabberne og Landsatterne. Thij 
der hafifde ladet sig see nogle Skibe ud ved Landet.

Grefi Slick, Veltmarskalck, som hafifde sit Hofifuitqvarteer 
i Ribe, holt sig frommelig, holt god Justitz och Ordning at 
Ingen maatte uforrette nogen, och han drog strax ud. Men 
hansz Øfifuerste Lieutenant1) efifter hannem holt och god 
Ordning och hafifde ett frombt Krigszmandsz lofif afif Land
satterne. Hånd tog och Skudszmaal afif Stenderne, der hånd 
drog ud, huorledisz hånd haffde handlet sig udj landet.

Melchior Harszfeldt, oberst leutenant ofifuer de Saxiske 
til ... 2), laa paa Aadden, Velbiurdig fru Sophie Brahesz3) 
gaard i Vendsyssel, var och en from Krigszmand, kunde 
ikke fordrage letfærdighed eller letfærdige Quindfolck. Hånd 
lod giøre en Hafifue der ved Gaarden, lod male och 
staffere fruerstufifuen och i mange maade forbedrede Gaard- 
sensz Bygning.

J) Formodentlig Oberstl. Sigismund Lysser. Se Adler, 1. c. 15.
2) Aaben Plads i Orig.
3) Enke efter Rigsmarsken Jørgen Lunge f 1619.
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Limbach, oberst Leutenant for de Sachsiske lauen- 
burgiske, laa och i Vendsyssel paa . . . 1).

Huisz Kaabber, Messing och Thin, der af det gemene 
folck bleff solt och giort i penge til Contribution for saadan 
en ringe værd, som her offuen for staar antegnedt, det op- 
kiøbte Marcktenterne och Sutlere och solte det til Lybeck 
och Hamborg, och hente igien Vin, Salt og Hummel. Men 
siden der Borgerskabet kunde icke bringe den wöchentliche 
contribution til Veye, kiøbte de saadan til sig, och med 
convoyé solte det paa forne Stæder, och toge samme Vare 
derfor och solte Varerne siden for penge. Omsier toge de 
ingen convoyé, men passerede frit med passagie zeddel och 
led ingen offuerlast af Krabberne eller de Keyserske. In
terim skulde Marchetenterne forskaffe Soldaterne under huer 
Regiment commistæring effter Valsteinersz Ordinantz. Thj 
landet var da paa det næste udtærit. Och de som reyste 
ud til samme stæder med forbemelte Vare, vare derisz Vogn
drenge, Møgvognszdrenge och saadanne, och haffde nogle 
faa Kræmmerdrenge med. Huilcke tilhaabe bleffue siden 
forfaren Kræmmere derved. Borgerne lod dennom nyde 
deriß lycke, fordi de vofifuede dennom.

Item de Lybske lode och selfif hente undertiden af 
samme vare.

Item der stolledisz Øxen udj Qvarterene sommestedsz 
och uddrefifuesz.

Officererne offuersette i begyndelsen derisz Hestedecken 
med Rigszmarcker, halffue Rigszmarker, 8 skillinger, nelle- 
blader udj mynster. Somme smeltede pengene udj Plader 
och Klumper och lode lutre payementet, saa ochsaa Guld.

De Heste, som de førde sidst ud aff Landet, lode de 
brende paa Laaret Der kom och meget gammelt Ca- 
tholiske Sølflfarbejde udj Contribution, saasom Søllfifcrucifixer, 
hole inden udj och fylte med Helgensz Been, Spange Belter, 
Store Knappe, adskillige Slagsz Kæder, och andet mere 
saadant, som tilforn var forborgen og skiult, och besynder
lige hoß Bønderne.

9 Aaben Plads i Orig.



Kongemødet paa Frederiksborg Slot i Marts Maaned 
1658.

Af Hofmarskal C. L. Løv en ski o ld.

Det er bekjendt, med hvilken Hurtighed og mærkeligt Held 

den svenske Konge, Carl X. Gustav, under Krigen imellem 
Danmark og Sverig 1657—58 havde seet sig istand til ikke 
alene at slaae de danske Troppecorps, der havde søgt at 
standse hans Fremtrængen igiennem Jylland og Fyen, men 
endog, begunstiget af en usædvanlig Frost, at føre sin Hoved
styrke over Isen til Sjælland og derved saa godt som til
endebringe Erobringen af hele Danmark. Der blev da 
intet Andet tilovers for den danske Regjering end at indlade 
sig i Fredsunderhandlinger, og til at indlede disse afsendtes 
den 10de Februar 1658 Rigsraaderne Jochum Gersdorff og 
Christen Skeel, med hvilke fulgte den engelske Afsending 
ved Hoffet i Kjøbenhavn, til den svenske Konge. Disse 
Herrer, der agtede at tage Veien over Vordingborg og Smaa- 
øerne til Langeland, hvor de ventede endnu at træffe det 
svenske Hovedqvarteer, bleve ikke lidet bestyrtede, da de 
ved at nærme sig Vordingborg erfarede, at Kongen af Sverig 
allerede stod med en Deel Tropper paa Sjælland, og de fik 
snart Syn for Sagn ved selv at møde ham paa Veien nord 
for Vordingborg. De forebragte ham her deres Ærinde og 
formaaede ham til at give sit Minde til Fredsforhandlinger, 
der samme Dag toge deres Begyndelse i Vordingborg; men 
da de Svenskes Fordringer forekom dem saa overdrevne, at 
de ikke troede uden særlig Bemyndigelse af den danske Re
gjering at turde underskrive dem, begave de sig den 13de
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Februar tilbage til Kjøbenhavn og den 16de derfra til To
strup, hvor Underhandlingerne bleve optagne paany, men den 
19de forlagte til Roskilde. Her kom Freden endelig istand 
den 26de Februar, men Jochum Gersdorff og Christen Skeel 
forbleve endnu nogle Dage i Roskilde, tildels fordi de fik 
Ordre til at sørge for Modtagelsen af Kong Carl den 10de, 
som efter Fredstraktatens Underskrivt ventedes til denne 
Stad paa Gjennemreise til Frederiksborg, hvorhen han agtede 
sig for ifølge Indbydelse af Kongen af Danmark at tilbringe 
nogle Dage i det danske Kongepars Selskab1).

Kong Frederik den 3die ønskede at gjøre dette Møde 
saa festligt som muligt, men Tiden var knapt tilmaalt for 
Tilberedelserne, og disse vise da ogsaa, hvormeget de for
styrrede Forhold efter de næppe tilendebragte Krigs
uroligheder besværliggjorde Samfærdselen. Følgende Kgl. 
Skrivelser og Ordrer sees at være udgaaede i den Anledning2).

Den 28de Februar skreves til Borgermester og Raad i 
Kjøbenhavn, at Kongen førstkommende Tirsdag vilde begive 
sig med en Deel af Hofstaten til Frederiksborg, og at Kongen 
af Sverig ventedes dertil den paafølgende Dag, hvorfor de 
anmodedes om at forskaffe hos Borgerskabet i Kjøbenhavn 
50 Vogne med Forspand til at følge derhen, eftersom man 
i den onde og besværlige Tid ikke kunde tilveiebringe 
Bøndervogne i Lehnet

9 De danske Underhandlere bespistes under deres Fraværelse fra 
Kjøbenhavn for Hofholdningens Regning. Paa Reisen til og fra 
Vordingborg, 10de—13de Febr., medgik der dertil 1 Tde. Smør, 
11 Lpd. fersk Oxekjød og 175 Rdlr. 4 Sk i Penge, foruden 18 Lpd. 
fersk Oxekjød, „som er kommen fra den Suensche Commendant“. 
Under de foreløbige Fredsunderhandlinger i Tostrup, 16de—18de 
Febr., forbrugtes der 1 Lpd. 12 Pd Flæsk, 17a Krop røget Lamme- 
kjød, 872 Lpd. fersk Oxekjød, 2 Køller stort Vildt, 1 Otting Smør, 
U/oOttingkarHvedemeel samt et Beløb af 30 Rdlr. 4 Mk. 10 Sk., og i 
Roskilde fra den 19de Februar til.den 1ste Marts „medens Freden 
bleff tracterit“ 11 Lpd. fersk Oxekjød, 72 Tde. Smør, 7a Tde. 
Hvedemeel, 3 Lpd. Tællelys, 1 Stk. stort Vildt, 3 Stkr. Daavildt, 
3 Stkr. Raavildt, Karper til 1 Ret. Gjedder til 1 Ret og Brasen til
3 Retter, hver Ret beregnet til 2 Personer, foruden 312 Rdlr. 2 Mk.
4 Sk. contant. (Rentekammerarchivet, Hofholdningens Kjøkken- 
regnskaber.)

2) Geheimearchivet, sjællandske Tegneiser.
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Samme Dag udgik Anmodning til Rector og „Professori- 
bus“ om i samme Anledning at laane Kongen 12 gode Post
vogne med Heste og lade medfølge Havre og Foder for en 
Natstid.

Samme Dag befaledes Byerne paa Amager at levere 
110 Vogne til denne Reise.

Samme Dag tilskreves Lehnsmanden paa Frederiksborg, 
Otto Powisch, om at sørge for Qvarterer i de Frederiksborg 
nærmest liggende Landsbyer til to danske Escadroner, som 
Kong Frederik den 3die agtede at tage med, og to svenske 
Escadroner, der ventedes at følge Kong Carl den 10de til 
Frederiksborg; hvorhos Lehnsmanden tillige skulde drage 
Omsorg for, at der anvistes de svenske Escadroner Qvarterer, 
som vare adskilte fra dem, i hvilke de danske Ryttere henlagdes.

Den 1ste Marts paalagdes det Cavalleriobersterne Kay 
Lykke og Ove Tott hver at lade 8 Kleppere af deres Regi
menter møde den 2den Marts ved Daggry med Sadel etc. 
ved Kongens Stald i Kjøbenhavn til Brug for Edelknaberne, 
og Ove Tott desuden 10 Kleppere til Kongens Trompetere.

Samme Dag underrettedes Tøimester Peter Kalthoff om, 
at Kongen havde befalet sin Page Christoffer Gotlij Gers- 
dorff og Undertøimester Michel Andersen at begive sig til 
Frederiksborg med 10 Feltstykker og dertilhørende Am
munition.

Samme Dag tilskreves Borgermester og Raad paa Chri
stianshavn om at „handle“ med Borgerskabet sammesteds, 
om at hver Vert medgav sine Gjønger af Kongens Liv
dragoner tre Dages Proviant til Frederiksborg. Magistraten 
anmodedes tillige om at tilveiebringe 5 Vogne til Proviantens 
og Ammunitionens Transport.

Samme Dag tilskrev Kongen Jochum Gersdorff og Chri
sten Skeel saaledes: „Eftersom Vj til førstkommendes Ons
dag Hans Kierl. Kongen af S verriges tilkomst til Vort Slot 
Friderichsborg ere formodendes, til hvilchen ende Vj naadigst 
hafuer ladet anordne, Hans Kierl. Hertug Ernst Giinther 
udi vor Kiøbsted Roschild at tage imod hannem, da bede 
Vj eder oc naadigst ville, at saasnart j saadan Hans Kierl. 
ankomst til wor Kiøbsted Roschild fornemmer, at en af 
eder Hans Kierl. (overlader?) den Vores hos eder hafvende
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Kudske til Frederichsborg. Herhos hafver j oc den 
anordning at giøre, at de hos Eder til eders opvartning til
stede værende Herremænd til fornt Vort Slot Frederichsborg 
kand følge, saavelsom Sølfftiennerne med alt Taffelsølfvet, 
Viinschencken, pager, Fuder Marschalch oc Kochen. Der
som det oc muligt var, at for bemeF Hans Kierl. udj 
formt; vor Kiøbsted Roschild en Middags Maaltid kunde til 
veye bringes, da var det desto beder.“

Den 2den Marts tilstilledes der Fru Anna Wind, Enke 
efter Arnt v. d. Kylau, Lehnsmand paa Frederiksborg og 
Kronborg, Ordre om at lade alle Præste-, Foged- og Bønder
vogne i Kronborg Lehn sammenbringe ved Frederiksborg 
den 3die om Aftenen. De modvillige Bønder, som nægtede 
at møde, var det blevet paalagt Oberstlieutenant Otte Skade 
til Kjerbyegaard at drive dertil ved Soldater.

Tirsdagen den 2den Marts begav Kongen og Dronningen 
af Danmark sig til Frederiksborg, hvorhen den svenske 
Konge ankom den følgende Dag og forblev til Fredag Efter
middag. Om dennes Ankomst dertil og Ophold paa Slottet 
haves følgende Optegnelse, skreven i Kjøbenhavn Løverdagen 
den 6te Marts 1658, Dagen efter at den kongelige Gjæst 
havde forladt Frederiksborg1):

„1. Kongen af Sverig var Ankomen i en Caros Ons
dagen den 3 Martij En halff mili wegs fra Fridericksborg.

2. Hafvde i Vognen med sig Thuende af vores ud- 
skickede Adelige Personer, som hannem paa Kog af Dan- 
marckes Vegne hafvde inviterit. Nemblig H1T Hendrich 
Bielcke och Offue Juel.

3. Adskillige høye Officerer og 200 Mand til Hest 
sampt Herpuckler, Trompeter og Andre opuartere af sine 
Egene.

4. Kongen af Danmarck Reiste ud imod hannem i lige- 
maade med stor følgeskab af Adellige Officerer og 200 Mand 
til hest, saavel Herpuckler, Trompeter og Andre.

5. Der de Kom Ner huer Andre, blef vores og deris 
folck hver sat paa sin Oide Veyen, saa Veyen gafvis Romb, 
dereffter er begge Kongerne kiørt imod hwer andre, og der

J) Geheimearchivet, Ceremonialia O. 3.
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De hver ved sin Ende Kom til Ryteriet, er slaget paa Her- 
puchler og støt i Trompeter.

6. Begge Kongerne saa tred af deris vogne, gåendes 
imod hver Andre, og hver Andre med ord og haendtagelse 
wenligen undfanget.

7. Hafver saa Kongen i Danmarck Præsenterit den 
Svenske Konge sin Vogen, som hånd sad op i, og sad Kongen 
i S verig bag i Vognen, Kongen af Danmarck paa den høyre 
side i Udhenget, den Engelske Gesant udj det venstre ud- 
henge, og Hertug Errenst Gynter for i Vognen; er saa ge- 
leydét ved forskreffne Officerer og Cavaleri til Fridrichsborig 
Slot, hvor de ankom om Afftenen Klocken ved Femb slet 
og blef Anfangen med Danmarckes LøBen af stycker og 
Salve af Muscseter.

8. Er saa herlig Tracterit, og vare diBe effterskrefvne 
til bords med Kongen self.

Vores Danske Droning sad for bord Enden, begge Kon
gerne ved den Ene side lige siders hoes hver Andre, den 
Svenske Konge først og saa den Danske; war saa meget 
Rom imellem, at dem, som skor for, haffde Pladtz;

siden paa den side Sad paa Raad Steen Bielke General
major, polach. Oberst Calumba; paa den Anden side 
Bordet sad Frøchen August, den Engelske Gesant, Hertug 
Ernst Gynter, Oxenstiern, Gref Brae, noch thuende Andre 
Oberster.

9. Vores Raad, som var der, nemlig Hrr. Axell Wrup 
og Piter Redtz, saauell Officerer og Adel af Danske og 
Svenske blefv Tracterit i et Andet Gemac.

Kongerne vare smuck lystige og blef maltid icke endt 
førend efter 12 om Natten1).

x) Det Kongelige Taffel var dækket i den saakaldte Skibssal. Puffen- 
dorff, hos hvem der findes en Skitse af Taffelsalen, har følgende 
Placering ved Bordet:

9 10 lj 12 13

1 .

2 3 4 5 6 7 8
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10. Den Svenske Konge blef ofver paa Fredrichsborg 
thorsdagen og til i gaar, som var Fredagen, paa efftermid- 
dag; band Reiste derfra paa Veyen til Helsingør. Des 
medier tid de var samlet, gick og forslogs thjden med Adt- 
skellige Deschurs, og vare 2 thimmer tillige udj Enlig tale 
med hver Andre.

11. Der kom Bud effter vores unge Prindtz, som Reiste 
her fra i Gaar Morges og kom til Frederichsborig, førrend 
den Svenske Konge Reiste der fra.“

Hofholdningens Forbrug i Anledning af dette Besøg 
udgjorde:

For Kjøkkenets Vedkommende 20 Lpd. Flæsk, 6 Stkr. 
røget Oxekjød, 2 Kroppe røget Lammekjød, 6 Oxetunger, 
6 Kjødpølser, 43 gamle Lam-Kroppe og 6 unge Lam-Kroppe, 
13 Gjæs, 78 Par Høns, 2 Tdr. saltet Oxekjød, 1 Tde. saltet 
Torsk, V2 Tde. saltet Lax, 1 Fjerding Ærter, 4 Stkr. Stor
vildt, 2 Stkr. Daavildt, 2 Stkr. Raavildt, 2 Harer, Karper til 
13 Retter, Brasen til 3, Gjedder til 3, Karudser til 3, 
Aborrer til 48, Flirer til 21, Horker til 2 og Skaller til 18 
Retter, hver Ret beregnet til 2 Personer, P/2 Tde. 1 Fjerd. 
Smør, 2x/2 Tde. P/2 Fjerding Hvedemeel, 24 Tdr. Rug og 
2 Tdr. Byg, foruden særskilt indkjøbte Provisioner for et 
Beløb af 408 Rdlr. 4 Mk. 6 Sk. Endvidere blev der budt 
Kongen af S veri g Forfriskninger i Helsingør, ventelig paa 
Kronborg, forinden han indskibede sig til Helsingborg. Dertil 
indkjøbtes i Helsingør forskjellige Victualier for 105 Rdlr.

1. Dronningen, 2. Carl den 10de, 3. Frederik den 3die. 4. en For- 
skjærer, 5. Oxenstjerna, 6. Steen Bielke, 7. GrevBrahe, 8. Koritzky, 
in exercitu Suec. Excubiarum Præfectus, 9. Prindsesse Augusta, 
10. den engelske Gesandt, 11. Hertug Ernst Gynther, 12. en For- 
skjærer, 13. Schweder Dietericus Kleyhe, S. R. M. ad aulum Im- 
perator Residens.

Paa Puffendorffs Skitse sees tillige Rigsadmiral Bielke, General 
Axel Urup og andre danske Rigsraader samt Feltmarskal Eberstein 
og Generallieutenant Schack at være tilstede i Salen under Maal- 
tidet og at indtage Forfriskninger af Drikkevarer med andre om- 
staaende Herrer og Damer. Der er imidlertid Anledning til at 
formode, at den danske Optegnelse er mere overensstemmende 
med de factiske Forhold.
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Af Sukkerbageren udleveredes 534 Confiturer og 
72 fim Melis i Toppe. Fra Viinkjælderen udleveredes 
der 321/2 Ohm Rhinskviin, l1/2 Ohm Pedro Ximenes1), 
x/2 Ohm Malvoisier, x/2 Ohm hviid Mjød, 4 Ohm 8 Støffcken 
Franskviin og 1 Ohm 5 Støffcken Viinedike. Da 1 Ohm inde
holdt 40 Støffcken å 4 Potter, giver dette et Forbrug af 
Viin og Mjød af 8362 Flasker å 3 Pægle2).

0 Dette Navn er en Forvanskning af Vinens rette Benævnelse. Den 
oprindelige Drue stammer fra de canariske Øer, hvorfra den for
plantedes til Rhinens og Moselens Bredder og bragtes i det 16de 
Aarhundrede af en tydsk Viindyrker, Peter Simon, derfra til Malaga, 
hvor man benævnte Productet efter ham, men i Tidernes Løb cor- 
rumperedes hans Efternavn til „Iimenez“, hvilket har givet Anled
ning til, at man feilagtig har tilskrevet Cardinal Pedro Ximenez 
Fortjenesten af Druens Forplantning til Spanien. I den danske 
Hofholdnings Regnskaber fra det 17de Aarhundrede, specielt ved 
ovennævnte Udlevering, benævnes Vinen endnu correct Peter 
Simon, undertiden Peter Simein, og det er først senere hen, at 
man i disse ogsaa fulgte den feilagtige Skrivemaade.

2) Et endnu betydeligt større Forbrug af Drikkevarer udvise Hof
holdningsregnskaberne for Tidsrummet 24de Septbr. 1663 til 30te 
s. M., da Hoffet opholdt sig paU Frederiksborg Slot i Anledning 
af Festlighederne, der ledsagede Trolovelsen imellem Fiii.’s Datter 
Anna Sophie og Ghurprindsen af Sachsen. Der forbrugtes nemlig ved 
denne Leilighed 59 Ohm Rhinskviin, 5 Ohm 11 Støffcken spansk 
Viin, 2 Ohm Alicante, 1 Ohm Malvoisier, 10 Støffcken Frontignan, 
10 Støffck. fransk Brændeviin, 28 Oxehoveder = 35 Ohm Franskviin,
2 Ohm 20 Støffck. Viinedike, 3 Læster 4 Tdr. 1 Støffck. Rostockerøl, 
10 Tdr. Baertzbier, 1 Tdé. Hamborgerøl, 4 Tdr. Rostocker Convent,
3 Tdr. dansk Herreøl, 4 Tdr. Børneøl og 10 Læster 6 Tdr. 
Frederiksborgerøl, af hvilket Qvantum Vinen kan sættes liig med 
2192573 Flasker å 3 Pægle. (Rentekammerarchivet, Hofholdningens 
Viinkjælder- og Kjøkkenregnskaber.)



Træk af Livet i Helsingør i Slutningen af det 
16de Aarhundrede.

Meddelte af Dr. Troels Lund.

Under Benyttelsen af Helsingørs Thingbøger, disse ypper
lige Kilder til det 16de Aarhundredes indre Historie, har jeg 
i Reglen kun kortelig noteret mig, hvad jeg fandt af mærke
ligt, men stundom dog ogsaa fuldstændigt afskrevet det paa- 
gjældende Stykke. Da det ikke var min Hensigt at lade 
disse Afskrifter trykke, har jeg ikke fulgt nogen bestemt 
Plan med Hensyn til, hvad jeg afskrev og hvad jeg blot 
excerperede, og det har ofte beroet paa rent ydre Omstæn
digheder, Tid eller Mangel paa Tid o. s. v., hvilken Gjen- 
givelses-Form jeg valgte. Ved paany at gjennemgaae mine 
Optegnelser har jeg imidlertid seet, dels at Afskrifternes 
Antal var voxet langt ud over, hvad jeg oprindeligt havde 
tænkt mig, dels at jeg ikke selv vil være i Stand til i en 
Fremstilling af Datidens Historie fuldstændigt at udtømme 
det i disse Afskrifter meddelte Stof. Det Spørgsmaal har 
da naturligt paatrængt sig mig, om jeg ikke burde offentlig
gjøre dem særskilt. Ganske vist vilde Valget af de afskrevne 
Stykker maaske være faldet anderledes ud, hvis jeg havde 
havt en senere Trykning for Øje, men paa den anden Side 
foreligge de nu engang i Afskrift, og det er neppe rimeligt 
at nogen Anden for det første vil falde paa at udføre det 
samme Arbejde. Hertil kommer, at selv saaledes som de 
ere, forekomme de mig trods det tilfældige Valg og trods 
Indholdets brudstykkeagtige Charakter at give et i høj Grad*

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 20
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tydeligt og levende Billede af Datiden med al dens Vild
skab og Overtro, Raahed og Naivitet. Jeg meddeler dem 
derfor her, med Tilføiende af, at Gjengivelsen er paa nyere 
Dansk, undtagen hvor tvivlsom Mening har gjort en bog
stavret Afskrift ønskelig.

T rolddom.

Anno 1576 den 10 Dag Juli til Claus NielCenn By
fogeds udi hans Hus vare forsamlede:

Anndris SaxOen, Hanns NielOen, Madtz LaursBen Raad- 
mænd, og af Borgerne: Rassmus Bager, Diedrich Nyemand, 
Hanns Stollt, Mr. Jacob, Laurennz Auerdich, Jonn NielOenn.

Disse forskrevne ærlige Mænd vare forsamlede efter 
Borgemesters og Raads Befaling given Claus NielOenn at 
skulle lade forhøre og udfritte, hvorledes sig haver om den 
Sag, som er opkommen om Mette Giarmesters etc., og der
efter videre at forhøre og udforske i Sagen. Og forløb sig 
saaledes:

Anne Annders Schaubois her sammesteds bekjendte, at 
nu forleden Løverdag var hun hos Hr. RasCmus og vilde 
gaae til Skrifte. Vilde Hr. Rassmus ikke stede hende til 
Skrifte men bad hende gaae og hente hendes Gaardfolk 
med sig til Hr. Rassmus. Og hun gik da hjem, gav hun 
dette sine Gaardfolk tilkjende, kom saa herom til Ords 
med Mette Giarmesters, som var til hende i Huse og nu 
sidder fangen, og sagde til hende: Mon dette ikke hænder 
mig for den Snak her gaaer om Dig med Schrapendiuell?*) 
Og Mette da svarede: Hvad skulde Hr. Rassmus have 
med mig at gjøre? Og kom saa ikke videre derom til 
Ords da, men en Kvinde kaldet Mette Frandtzis i Huse 
til Annders Schaubois havde saa bekjendt, at en anden 
Kvinde kaldet Boill Munckis havde saa berettet for hende, 
at der kom en Trætte mellem dem, for en Linhat var 
stjaalen fra Anne Schaubois, og hun skyldte dette Folk 
for Hatten. Saa løb Boil Niels Munckis ind, var vred

*) Schrapendiuell var en Landsknægt, der havde staaet i utilladeligt 
Forhold til Mette Giarmesters og senere forladt hende8
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og sagde til Mette Glarmesters: Skal jeg ind og sige Alt 
det, jeg veed, her skal blive noget af; Du har en Tyve
finger i din Krukke, og Du har to nye Knive at fordærve 
Schropendiuell med og disse Ord bruger Du: „Ild og Arne 
efter Dig afrage, al Din Velfærd fra Dig tagen, i Djævelens 
Navn!“ item: „Vor Dør marrer, vor Hund knarrer, kom til 
mig inden vor røde Hane galer, og tag Naade af mig i 
Djævelens Navn!“ Og forskrevne Boil sagde, at Mette Glar
mesters svarede intet dertil.

Forskrevne Mette Franndsis, som er til Anna Schaubois, 
berettede og, at hun kjøbte lidt Brændevin af Mette Glar
mesters, og om næste Nat fik hun saa ondt deraf, at hun 
var moxen revnet, og klagede det samme for Annders 
Schaubo og hans Hustru Anne om samme Brændevin etc.

Fremdeles berettede Anne Skaubois, at inde i hendes 
Hus saa hun nogen sinde hos forskrevne Mette Glarmesters 
Kirstinne Jep Brennders og den gamle lange Kvinde i Sielle- 
boderne, der kaldes Ellinne, de vare tilsammen der i Huset 
og drak Brændevin sammen, og Ellinne i Sielleboderne 
gjorde sig Ærinde at ville kjøbe Hør af Mette Glarmesters 
og vilde vist Anne Skaubois ud at laane en Bismer, og hun 
vilde ikke ud fra dem af Huset, sagde siden til Mette: 
Hvad have de Kvinder her at gjøre? og at Mette svarede 
da, hun skulde sige hende det. Sagde og Anne Schaubois, 
at som Kirstinne Brenders og Elline vare til hende, gik de 
ud til hendes „offnns munde“*) og stode der tilsammen hos 
to Tønder Bærme der stod, og der talede de tilsammen, og 
Elline havde den Hør hun fik af Mette, gik hjem med den, 
og om anden Dagen bar hun hende Hørren igjen.

Sagde og Anne Schaubois, at Mette Glarmesters lod sig 
høre med slige Ord stundom, at havde Boil Nielsis ikke 
kommet bort (hun var gangen til Malmø) var der vel gjort 
saa meget paa, at Skropendiuell skulde kommet hid inden 
faa Dage.

Af saadanne Ord og Lejlighed sagde Anne Skaubois, at 
hun fik en ond Mening om Mette Glarmesters, og som 
Mette da var paa Gaden at sælge sin Vin, vilde Anne Schau-

*) Vistnok = Ildsteds Aabningen, Pladsen foran Skorstenen.
20*
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bois vide, hvad i den Kiste var, bad saa Franndtz Graffuer, 
som laa der i Huset, slaae Kisten op, som han og gjorde, og 
og da stod der i Kisten en sort Lerkrukke var Brændevin 
i, og deri fandtes en Tyve-Finger, som og var nu synlig for 
Øjnene. Og de taug stille og lukkede Kisten til igjen. Og 
saa gav Anne Schaubois dette tilkjende for Claus Nielsfien 
Byfoged, og Mette da blev paagreben.

Ydermere lod Anne Schaubois forstaae, at nu for 14 
Dage skete der og noget, som Niels Munck, der er til hende 
i Huset, og hørte, (hvis Hustru Boill Munckis før benævnt, 
eftersom Niels Munck selv nu berettede, var med forskrevne 
Mette Giarmesters om Natten tilsammen i Stegerset); og som 
Niels laa i Sengen, hørte han, at det knagede og spragede 
i Ilden, og Boill kom ind i Herberget til Niels, spurgte han 
hende, hvad det var som knagede, svarede Boill: „Nu er de 
lige mange/4 og gav intet andet Svar. Og der samme Niels 
fornam at være Uraad paa Færde, skilte han sig af med 
Boill og jagede hende fra sig, og hun da en Tid lang foer 
til Malmøe etc. Hvilket Mette Giarmesters har selv siden 
her bekjendt, at saa tilgik.

Item forskrevne Niels Munck sagde og bekjendte, at 
forskrevne Boill var hans Kvinde, og paa 3 eller 4 Aftentid 
saa han, der var to gamle Kvinder i Huset hos Mette Glar- 
mesters, og han ikke kjendte dem, og de havde meget at 
snakke enlig sammen, og at der det saa knagede i Ilden, 
sagde Niels at være som der var kastet 1/2 Skjæppe Salt i 
Ilden, og da Boill hans egen Kvinde kom i Herberget til 
ham og han talede til hende, som før er rørt, lo hun saa 
lempeligt ad det, og svarede som før staaer, og at han 
sagde til hende: I have noget derunder med Eders Handel, 
I faaer end en tusind Djævles Fod dertil etc.

Bekjendte og forskrevne Niels Munck, at der hans 
Kvinde forskrevne Boill var gangen fra ham og foer til 
Malmøe, blev han strax efter saa betagen, at han endelig 
maatte efter hende til Malmøe, og var ikke uden en Dag 
mellem Helfiingborrig og Malmøe, saa stundede han; og 
Boill har en Broder der boende kaldes Rassmus Maller ved 
Vesterport.

Item var og tilstede Mette Franndfiis, som er i Hus til
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Schauboenns, bekjendte med sin Ed: Først at den Tid Boill 
Nielsis gik til Malmø fra hendes Mand, fulgtes hun med 
hende til Malmø, sit eget Hverv. Da paa Reisen lod for
skrevne Boill sig Ord undfalde, at Mette Giarmesters havde 
en død Tyve-Finger i Annders Schaubois Hus, og den havde 
de døbt i gloende Bærme. Sammeledes at forskrevne Boill 
sagde og for hende, at Mette Giarmesters havde kjøbt to 
nye Knive og en ny Naal, dem brugte hun til sin Troldskab 
paa Skrapenndiull, eftersom hun vilde handle med ham.

Ellinne Monns Skinnders i Sielleboderne kom for Retten, 
bekjendte saaledes: Først sagde, at hun har nu ikke været 
til Annders Schaubois i 3 Aar. Saa sagde, at hun kjendte 
ikke Boill Niels Muncks, desligeste, at hun hverken havde 
kjøbt Brændevin eller Hør der i Huset eller havt nogen 
Handel med Mette Giarmesters. Item som de saa stode 
sammen for Retten, gik Ellinne Skinnders flux frem og vilde 
see Anne Anders Schaubois under Øjne, da vendte Anne 
Schaubois sig hastelig om fra hende og sagde: Da skal ikke 
see mig under mine Øjne; saasnart hun seer et Menneske 
under sine Øjne, kan hun forvende dem, ligesom hun vil.

Kirstinne Jep Brennders kom for Retten, bekjendte saa 
først at hun har ikke været til Anders Schaubois et Aar, 
og da kjøbte hun Fisk af Anne. Item Kirstine tilspurgt, 
om hun kjendte Mette Giarmesters, tav hun længe stille og 
svarede intet. Og hende adspurgt, hvi hun tav, svarede hun 
da omsider sigende, at hun havde talt med Mette som med 
en anden fattig Dannekvinde dog ikke at huske, hvad Ærinde 
hun havde til hende. Sagde og, at hun aldrig kjøbte 
Brændevin af Mette dog at have ellers drukket Brændevin 
hos hende og betalt den. Sagde og, at Mette havde aldrig 
Bud efter hende, men Mette er stundom ellers kommen til 
hende og hentet Kanel, som Kirstinne sagde hun gav hende.

Bekjendte og Kirstinne Brennders, at for 3 Aar „badde“ 
hun en Kvinde i Anne Skoubois Ovn, som hun ikke rettere 
veed, det var Dreierens Kvinde derhos.

Sagde Kirstine og, at hun ikke kjendte Elline Mons 
Skinnders. Og der hun drak Brændevin til Skaubois med 
Mette, som skete nu i Vaar, saa hun ikke Ellinne der enten 
at kjøbe Hør eller i anden Bestilling.
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Fremkom nu Mette Giarmesters selv bekjendte saaledes: 
Først sit Navn at være Mette Laursdotter, født i Aarhus, 
og at være hid kommen nu forgangen Paaske et Aar, og 
det samme første Aar var hun i Huse til Annders Tromslars 
og siden til Hans Hornbyes, og siden nu sidste Paaske til 
Anders Schaubos. Item hende tilspurgt, om hun kjendte 
Kirstine Brenders eller Elline Skinders, svarede hun, at Kir
stine Brenders var til Annders Schaubois hos hende og drak 
Brændevin med hende, dog havde der (sagde hun) ingen 
Ord sammen. Om Ellinne sagde hun, at forskrevne Ellinne 
Schinders har 3 Gange kjøbt Hør af hende, og at samme 
Ellinne var ofte hos hende til Annders Tromslars. Be
kjendte og, at samme Hør havde Boill Muncks kjøbt for 
Mette til Marine Adrianns, og Mette solgte Hørren igjen, om 
hun kunde fortjene derpaa en Album [= en Hvid] etc. Item 
Mette tilspurgt, hvorledes hun er kommen ved de Tyve-Fingre, 
svarede hun saa: At Boill Niels Munckis spurgte hende ad 
engang, om hun solgte flux Brændevin, svarede Mette nei. 
Sagde Boill: Der er vel Raad til, og siden nogen Tid efter fik 
[o: gav] Boill hende Fingrene, og Mette sagde, hun vidste ikke, 
hvortil de duede eller hvorledes hun skulde bruge dem, og 
dette at være skeet lidt nu for Pintsedag. Sagde og, om 
Boill døbte Fingrene før hun fik dem, veed hun ikke. Be
kjendte og siden, at der hun tog Fingrene af Boill, vidste 
hun, hvortil hun vilde bruge dem, vidste og, hvor Boill fik 
dem etc.

Fremdeles bekjendte Mette Giarmesters om Simen Skra- 
penndiull, den Landsknægt hun havde bolet med og var nu 
reist herfra, at Boill Niels Munck spurgte hende, om hun 
vilde have Schrapendiull til sig, vilde hun lade hende see 
ham inden Søndag Morgen. Svarede Mette: nei, og sagde, 
han maa blive der som han er. Svarede Boill sigende, Jeg 
vil vel flye ham hid etc. Og at Boill da kjøbte to nye Knive 
og en ny Naal, hvad hun dermed vilde, sagde Mette, hun 
vidste ikke. Dog bekjendte Mette, at hun havde hørt af 
Boill de Ord om „Ilden at rage, Hunden at marre“ etc. 
Ydermere bekjendte ikke Mette paa denne Tid, og hun med 
forskrevne Boill Muncks blev fængsligen indsatte. Men
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Kirstine Brenders forpligtede sig paa Livs Straf at være til
stede her næste Thingdag.

Item den 13de Dag Juli paaRaadhuset vare forsamlede 
ærlig og velbyrdig Jørgen Munck Slotsherre, samt Borge
mestre, Raad og Byfoged og af Borgerne disse efterskrevne:

Rassmus Bager, Richardus Wedderborn, Broder Jenfien, 
Diidrich Nymann, Jens Holm, Jacob Bard, Hanns Stollt, 
Annders Erichflen, Villum Kromm, Willum Backer, Dauit 
Leill, Laurs Luckafien, Thiill Bardsker, Anders Bager.

Da forhørtes alle forskrevne Personer, og hvad mere nu 
blev bekjendt end før, følger her:

Anne Annders Schaubois bekjendte alting som før, sagde 
og ydermere, at der hun fornam Uraad og hun sagde til 
Mette Giarmesters om hendes Troldskab, sagde Anne, at 
Mette bandede hende og sagde, hun havde før været hos 
Godtfolk, og Ingen havde sagt hende saadant før den Djæ
vel brændte, og om Mettes Kiste at have opslaaet, som før 
findes. — Mette Frandsis bekjendte og i lige Maade 
som før.

Niels Munck bekjendte ved alle Ord som før, sagde og, 
der han fornam med Boill, hun var i saadan Handel, for
viste han hende, og der hun da foer til Malmø, maatte han 
strax efter hende til Mallmøe, og gik en Dag fra HelOing- 
borig og did; og der han kom did, vilde hun han skulde 
ægte hende; og der han ikke vilde, lovede hun ham, han 
skulde faae Skam for sin Umage, vilde hun saa vide hans 
fædrene Navn og spurgte ham ofte derad, dog vilde han 
ikke sige hende det. Sagde og, at Boill havde bekjendt 
for ham, at hun kunde vende Vrede, og at hun vilde vel 
forlige Skrapenndiull og Mette Giarmesters tilsammen.

Boill Muncks fremkaldt bekjendte at være født i Hann- 
løff Kirkeby i Steffunns Herred, hart hos Høigstrup, og 
være født paa Jomfru Ingeborigs Gods, saa at have fulgt 
Niels Munck hid fra Bygden, var ikke hans Ægtehustru 
men ellers „redt“ [o: redede] Mad for ham paa 3 Ugers Tid 
eller saa, og intet Ondt at have i Sinde at gjøre ham. 
Item sagde og kort Nei, at hun har ingen Finger eller andet 
saadant faaet [o: givet] Mette Giarmesters, som Mette sagde
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hende paa. Ydermere sagde Boill, at hun veed ikke Raad 
til, om Niels ikke vilde ægte hende, men at Mette Glar- 
mesters havde sagt saadanne Ord til hende: Jeg seer, at 
Niels Munck drikker altid fast, vil han ikke ellers have Dig, 
da veed jeg en Kvinde, som kjender nogle Urter, skal vel 
due dertil; og at Mette Giarmesters sagde, at samme Kvinde 
var Kirstine Jep Brenders. Boil hekjendte og, at det var 
sandt, det Niels sagde, det knagede saa i Ilden, og at Mette 
Giarmesters var der hos. Sagde Boill og om Mette Glar- 
mesters, at hun lod sig høre at ville hente En, hvor langt 
han var borte, og hvor hun vilde ham fra. Item bestod nu 
Boill, at hun sagde for Mette Frandtsis paa Vejen til 
Mallmøe, at Mette Giarmesters havde Tyvefinger i sin 
Krukke.

Ellinne Skinnders sagde endnu, at hun kjender ikke 
Anne Knud Muelis og veed ikke heller af den Skauboinn 
at sige. Bekjendte Ellinne og nu, at hun kjøbte Hør af 
Mette Giarmesters en Dag og anden Dagen bar den igjen.

Anne Annders Schaubois var til Ords med Ellinne Skiin- 
ders, og sagde Ellinne til denne Besked: at først kom Kir
stine Brennders ind til hendes, siden kom Ellinne Skiinders 
og satte sig uden Stuedøren paa en Kiste, og Mette Glar- 
mesters var hos, og de snakkede længe tilsammen. Saa 
sagde Anne Schaubois, at hun selv faldt i Søvn, som hun 
saa sad; og som hun da saa op, da var Mette Giarmesters, 
Kirstine Brenders og Elline Skinders tilsammen ved Annis 
„Ons munde“ [Ildsteds Aabning?] hos de Tønder, der stod med 
Bærme; hvad de gjorde der, veed hun ikke. Og Anne sagde, 
at hun talede til Mette Giarmesters sigende: Hvad have de 
Kvinder her at gjøre? Og Mette klagede for Kirstinne Brenders 
og Elline Skinders, at Anne Skaubois saa talede om dem, og 
Elline svarede: hun maa vel gaae saa. Og alle tre vare 
de saa tilsammen ved „OnBmundenn“, som for er rørt. 
Dette holdt Anne Skaubois under sin Salighed at være saa 
i Sandhed og at ville ansvare for Guds Dom, at hun ikke 
lyver dem paa.

Kirstinne Brennders fremkaldt, og hende foreholdt, hvor
for hun tilforn benægtede ikke at have saa lang Tid været 
til Anne Skaubois og nu anderledes hende overbevises,
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svarede Kirstine, at hendes Husbond Jep Brennder laante 
Mette Giarmesters 3 % paa en Skive, Mette laa syg, og hun 
kom did at kræve samme Penninge, og da drak hun Brænde
vin med Mette for 2 0 og intet andet der bestilte. Be- 
kjendte og, at hun for 3 Aar har „baid“ i Anis Ovn, 
som før er meldt.

Niels Munck svarede i Kirstines Ord, at hun turde ikke 
slaae saa langt om, og tilsagde han, at han havde seet 
hende 10 Gange til Anne Skaubois hos Mette Glarmesters, 
mens han var der i Huse, og Anne Skaubois havde klaget 
for ham, at Kirstinne Brenders havde fanget Gang til 
hendes; hvad hun bestilte der, sagde Niels, hun maa vide.

Item var nogle Ord udkommen om Kirstine Brenders, 
at hun havde været paa Jacob Kannestøbers Loft her ibidem 
hos en Karl, der laa slagen for nogen Tid siden, og herom 
skete denne Beretning:

Kirstinne Jacob Kannestøbers Hustru bekjendte, at som 
hun gik ud fra sit, mødte Kirstinne Brennders hende ud 
for Roluff Per JenBes Dør og sagde, at hun vilde gaae til 
hende. Sagde Kirstinne Kannestøbers, hun maatte vel gaae 
i Huset, og skiltes der ved hende. Og der Kirstine Kanne
støbers kom ind igjen til sit eget, da hørte hun at Kir
stinne Brenders havde været paa deres Loft hos en Karl 
kaldet Mortenn og laa der slagen; hvad hendes Ærinde var, 
vidste hun ikke; ei heller talede Kirstine Brenders om noget, 
hvad hun vilde, der de før mødtes sammen paa Gaden. — 
Herimod svarede Kirstin Brennders saaledes, at Søffrenn 
Skodborigs Kvinde kom ned i Teglgaarden og talede om 
den Karl, Peder Vægter paa Slottet havde slaaet og nu laa 
til Jacob Kannestøbers, skulde ikke blive ved Livet. Og da 
gik hun der hen at høre, hvorledes fat var med samme 
Karl, og der hun kom paa Loftet til ham, talede hun med 
ham, hvor fat var og ham led. Svarede han hende lidet, 
thi han ikke meget gad, dog viste han hende Saaret i 
Hovedet, og hun ikke andet bestilte; ellers at have været 
til Jacob Kannestøbers og ladet færde [o: færdiggjøre] Kan
der og Krus. — Da fremtraadte samme Karl, som laa 
slagen til Jacob Kannestøbers med Navn Morthenn Bolleby, 
en Graver eller Pligtskarl, berettede, at der kom Trætte
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mellem ham og Peder Vægter, og Peder slog ham Saar i 
Hovedet. Laa han paa Jacob Kannestøbers Loft og der i 
Herberg, var meget ilde tilpas; der kom Kirstine Brenders 
op til ham, dog han vidste intet af hende at sige at komme 
derop, spurgte hun, om det var ham Peder Vægter slog, og 
hvor fat var med ham, tog saa fat paa hans Haand og læste 
over ham en hel Hob Ord, som han ikke vidste, hvad var, 
og spurgte saa strax efter det første Plaster, og han sagde 
hende, at det laa bag under Hovedgjerdet, det tog hun 
strax og gik saa bort dermed. Og forskrevne Morthenn sagde, 
at strax efter hun havde saa læst over ham og gik bort, 
blev det bedre med ham, og han kom til bedre Ro. Hvad 
det var, hun læste, sagde Mortenn, Gud maa vide. Yder
mere berettede Mortenn Bolleby, at han og Anders Lands
knægt her ibidem havde Trætte om en Fjerding Smør, han 
solgte Anders, som klagede, at Smørret var ikke godt, og 
vilde have Penninge igjen, eller Annders vilde give ham en 
Skramme til etc. Og blandt andre Ord ønskede Annders 
Hustru Anne ham at tære saa mange Penninge paa sin 
Sotteseng, hvilket Anders bestod at være saa bedet for ham. 
Og strax efter sagde Morthenn, at denne Ulykke kom ham 
over, og den Tid han var slagen og var kommen paa Loftet, 
som han laa, kom forskrevne Annders derop og bespottede 
ham til sin Skade og holdt sig glad ved hans Ulykke, dog 
ikke at klage over Anders eller hans Hustru, ikke heller at 
„orOage“ [o: undskylde] dem.

Item befandtes, at den Dag Kirstine Brenders nu sidst 
forleden havde været i Rette til Claus NielGen og der blev 
forhørt og gjorde der sin Forpligt, som her findes indsat, 
var hun samme Dags Eftermiddag ganske meget drukken, 
hvilket hun selv ikke benægtede, sagde og, at hun drak til 
Beate (?) Jostis en halv Pot Vin samme Dag.

Item kom nu Mette Giarmesters og Boill Muncks baade 
til Ord sammen og forløb sig saaledes:

Mette Giarmesters berettede, at Boill havde Ord med 
hende, om hun solgte megen Brændevin, og der Mette sagde 
nei, svarede Boill at være vel Raad til, og at hun da fik 
hende de to Tyvefingre paa en Tid, og Boill hængte saa 
den ene i hendes Brændevins Krukke.
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Svarede Boill kort: Nei, at hun veed slet intet af de 
Fingre at sige og aldrig hun saa dem. Siden lod Boill Ord 
undfalde, sigende, at Mette Giarmesters skar selv Fingrene af.

Svarede Mette Giarmesters sigende, at Boill havde rost 
[sig] af for hende, hun passede ikke paa [o: brød sig ikke 
om] hvor vred en Karl er imod hende, hun vil vel faae 
hans Venskab, og om hun havde en Mand var saa vred om 
Morgenen som han mest kunde, han skulde vel blive blid 
inden Aften, og vilde han tage fra hende enten Penninge, 
Klæder eller andet om Morgenen, skulde han vel give hende 
det igjen inden Aften.

Svarede Boill, at Mette Giarmesters havde sagt til hende, 
at Kirstinne Brenders veed vel Raad, at hendes, Boelis, 
Mand Niels Munck skulde ikke saa drikke, og at de skulde 
dertil tage noget under en Heste-Manke eller under Selen 
paa en Hest, naar Hesten var svedt, og komme det i 01, 
og dertil skulde bruges nogle andre Urter, som hun nu ikke 
vidste at nævne. Sagde og Boill, at den Læsning: „Ild og 
Arne“ etc. den lærte Mette Brændevins hende, ellers kaldet 
Mette Giarmesters, og at Mette bad hende, hun vilde være 
med hende at læse over Skropendiull, for han vilde ikke 
ægte hende. Sagde endnu Boil inderligere, at Mette Glar- 
mesters lærte hende saa at læse: „Ild og Arn efter Dig rage, 
al din Velfærd fra Dig tage“ etc.

Efter lang Tale dem imellem faldt, begyndte Boill at 
berette, hvorledes Mette Giarmesters bad hende følge sig 
bort til den Galge oven ved S. Anne, der var noget at be
stille. Der de did kom, laa der en død gammel Tyvekrop 
nedfalden under Galgen, og de vare samme Tid ude efter [en] 
Sæk Brænde at hente tilsammen. Der vred de en Haand 
af den døde Krop og stak den i Sækken med Brændet og 
bar den hjem, og det skete ved Middagstid.

Mette Giarmesters bekjendte nu selv villigen, at Boill 
Muncks og hun fulgtes til forskrevne Galge, og baade vrede 
Haanden af den døde Krop, som før er meldt, og bar den 
saa hjem i Annders Skaubois Hus. Siden hug Mette to 
Fingre af Haanden i Anders Skaubois Stegers og gjemte 
dem, og den ene Finger syede Boill en Pose til og stoppede 
den deri og hængte den i Brændevinskrukken, den anden
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Finger gjemte de, og den fandtes lagt i en Pung i Mettis 
Kiste; og den Tid de hug Fingrene af, gik et Stykke med 
der foruden af Haanden, det kastede Boill i Ilden i Anne 
Skaubois Stegers, og det „spragid“ vel, det andet som igjen 
var af Haanden, sagde Mette, de kastede i Benkisten paa 
Kirkegaarden.

Mette Giarmesters bekjendte ogsaa nu, at Kirstine Jep 
Brenders stod hos hende ved Ilden hos de Bærmetønder, 
som for er rørt.

Mette bekjendte og nu og bestod Anne Skaubois Ord, 
at Anne sagde til hende om hendes Troldskab og at saadan 
Finger fandtes hos hende; dog gjorde Anne Skaubois Aar- 
sag [Undskyldning], at hun vidste aldeles intet af denne 
Handel i nogen Maade, men de mere varede dem for hende 
„hun skulle icke faaid rett om att hollde.“ [?]

Anno 1576 Mandagen næst efter S. Margrettæ Dag, den 
16de Dag Juli paa Raadhuset, nærværende o. s. v.

Mette Giarmesters bekjendte endnu, at hun og Boill 
vare baade sammen ved Galgen og vrede Haanden af den 
døde Krop og bare den hjem i en Sæk Brænde, som for er 
rørt; dog bekjendte Mette, at hun hug selv to Fingre af 
Haanden i Annders Schaubois Stegers med en Øxe, og idet 
hun hug de to Fingre af, saa gik og den tredie Finger af 
Haanden, og det var det Stykke de kastede i Ilden. To 
Fingre vare før borte af Haanden, og hvad siden var igjen 
af Haanden, det blev kastet i Benkisten. Over hvilke Ord 
og forskrevne Mettis egen utiltvungne Bekjendelse nævntes 
nu disse Mænd og Borgere til Principal Vidnesbyrd, om 
ydermere herefter Behov gjøres:

Jens Holm, Niels Barfod, Diidrich Nye, Hans Pingill, 
Richardus Vedderborn, Dauit Leill, Oluff HolleBen, Oluff 
Ipssen.

Item forskrevne Mette Giarmesters bekjendte endnu, at 
Anne Skaubois advarede hende, at hvis der var noget om 
mere Trolddomshandel hos hende, at hun saadant havde 
brugt enten i hendes Ungdom eller siden, at hun saadant 
skulde afstaae, rette og bedre sig og vare sig, hvad herefter 
vilde komme.
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Boill Niels Munckis bekjendte endnu ved sin Ed, at 
ligesom hun før har berettet og tilstaaet at være af første 
tilgaaet baade i Annders Schaubois Hus og ude ved Gal
gen, efter al den Beretning her før er indskreven, saa svor 
hun og nu at være i alle Maader saa i Sandhed tilgaaet og 
sig tildraget. Berettede og endnu, at Mette Giarmesters 
havde bekjendt og sagt saa hemmelig for hende, at Mette 
havde skoldet den Tyve-Finger i gloende Bærme, som hang 
i hendes Brændevin. Og Mette Giarmesters intet herimod 
sagde.

Anne Annders Schaubois bekjendte endnu ved sin Ed 
og høieste Formaning, at baade Kirstinne Brennders og 
Ellinne Skinnders vare med Mette Giarmesters i Schaubois 
Forstue hos Ilden og ved „Onnsmunden“ alle tre tilsammen, 
hvad de gjorde veed hun ikke.

Morthenn Bollebye var endnu nærværende og bekjendte 
endnu al den Beretning, her før findes indskreven, og sagde 
endnu, at Annders Landsknægts Hustru Anne havde bedet 
for ham at tære saa mange Pendinge paa sin Seng, som 
han fik for den Fjerding Smør; hvad hendes Ord kunde 
have paa sig, veed han ikke. Han endnu som før hverken 
skylder eller aarsager hende. Gjorde forskrevne Morthenn 
her hos og en stor Med-Ed, sigende slige Ord: Saavist var 
Fanden paa mig den Dag, før jeg blev slagen og fik den 
Ulykke; Hvo det gjorde, kommer vel ud til sin Tid.

Item Kirstine Brennders bekjendte, hun havde ikke 
andet Ærinde til Jacob Kannestøber end at see, hvor fat 
var med Karlen.

Item var tilstede M. Annders Olborig [Bødlen], og efter 
Byfogdens Befaling forføiede han den afhugne Haand eller 
Stump, som de havde røvet ved Retterstedet, med de to 
Fingre, som fandtes hos Mette Giarmesters, om de før 
havde siddet sammen. Og da befandtes, at den Finger, 
som fandtes i Mettis Pung, faldt og føjede sig til samme 
Stump eller Tyvehaand, men den Finger, som fandtes i 
hendes Brændevins Potte eller Krukke, den faldt ikke til 
Stumpen, men syntes at have været af en anden Haand, 
hvorfor Mette mistænktes for at have brugt anden og mere
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„Finandtzie“ dog sig højligen aarsagede, som efterfølger. 
Og Mette nu førtes til Retterthinget at gives sin Dom.

Samme Dag førtes Mette Giarmesters i Rette paa 
Retterthinget, og der oplæstes al Sagens Progres af første 
Begyndelse, sammeledes hendes og Boil Muncks Bekjendelse, 
efter alle de Vilkaar før er berørt og som deres Ord faldne 
ere; hvilket de endnu i lige Maade bestode og kjendte [o: be- 
kjendte] deres Misgjerning, og ikke kunde sig aarsage eller 
undskylde i nogen Maade. Og over deres Bekjendelse her 
paa Retterthinget tilnævntes endnu de otte Mænd til Vidnes
byrd, her før ere indskrevne, og samme Mænd svarede at 
ville altid være stændige, naar videre paaæskes.

Item blev Mette Giarmesters endnu formanet ved hendes 
Salighed og Velfærd at sige sin Sandhed, efterdi den ene 
Finger som fandtes hos hende ikke faldt til den døde Haand 
eller Stump, som før er rørt, og syntes fordi [o: derfor] 
[at] hun maa have havt flere Hænder eller Fingre; at hun 
skulde bestaae det hende er vitterligt og frie sin Samvittig
hed, ei heller lade sig pine og strække, som hende ellers 
vil overgaae. Hvortil hun svarede, at hun veed af ingen 
flere Hænder eller Fingre, end som hun har bekjendt og her 
nu laa tilstede, derpaa at ville døe, og ønskede ellers over 
sig Guds evige Hævn og Straf.

End tilspurgtes Mette Giarmesters, om hun veed nogen 
Anden at være skyldig i nogen Trolddoms Stykke her eller 
anden Steds, hun skulde det aabenbare; og hun sagde høj
ligen Nei; ikke heller at vide sig nogen sand Undskyldning 
eller ret Aarsag at frembære til sin Behjælp i nogen Maade.

Efter saadan Leilighed afsagdes Mette Giarmesters hendes 
Dom ved denne Mening:

At efterdi Mette Giarmesters har givet sig til Trylleri 
og Trolddoms Handel og først har røvet og ranet den døde 
Krop ved Retterstedet, skoldet eller døbt de Tyvefingre i 
gloende Bærme, som sagt er, og siden hængt den raadne 
Tyvefinger i hendes Brændevins-Potte eller Krukke, og ikke 
brugt aleneste dermed sin Trolddoms Handel og Djævelskab 
desbedre at kunne sælge hendes Vin, men derover maatte 
og forgive og fordærve mange ærlige Mennesker, som kjøbte 
med hende, og saadanne er befundet hos hende, er taget
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med ferske Gjerninger, saa det er aabenbart for hver Mand, 
og ingen Aarsag eller Undskyldning findes med Rette i 
Sagen, desligeste forskrevne Mette aabenbare bekjender og 
tilstaaer sine Gjerninger, som her for findes indskrevet, da 
har hun forbrudt sit Liv og er skyldig at døe paa 
Baal og Ild som en ret Troldkone, og hvad hendes 
Hovedlod belanger at gaae om efter Retten. — Og for
skrevne Boill Muncks og Mette Frandzis at holdes i Fogdens 
Gjemme til videre Besked.

Samme Dag om Aftenen pin tes Mette Giarmesters og 
pinligen forhørtes og ynkeligen straktes, og hun aldeles 
ingen Anden vilde udlægge eller bekjende at have været 
med sig i denne Trolddoms Handel uden Boill Muncks, 
item aldrig tilforn at have brugt nogen Trolddom eller 
Djævelshandel før nu, item ingen flere Tyve-Hænder eller 
Fingre at vide af, ei heller flere Fingre at have døbt end 
for er meldt, og holdt ved sin Salighed og Himmeriges Part. 
Item om de Knive, Synaal og Læsning sagde hun saa, at 
Boill Muncks bad hende kjøbe Knivene og Naalen og vilde 
derved flye hende Schrapendiul til sig, og det saa at have 
brugt: at Boill havde baade Knivene og Naalen i sin 
venstre Haand og ragede dermed op ad Ilden, og sagde: 
„Ild og Ahrn ad dig rage“ etc. ut supra. Andet vilde Mette 
slet intet bekjende, og hun nu hensattes til videre Besked.

Anno 76 Mandagen den 23de Dag Juli paa Raadhuset, 
nærværende Borgmestre, Raadmænd og Byfogden allesammen 
med mange Borgere.

Samme Dag blev indført for Retten igjen Mette Giarmesters, 
som hun nu var paa hendes Yderste og idag stod sin Ret. 
Og hun endnu bekjendte, at Boill Muncks var med hende ved 
S. Anne Galge, og Boill vred Haanden af den døde Krop, 
og Mette sagde, at hun aldrig havde den i sin Haand, før 
hun kom i Anders Schaubois Hus; sagde og ved sin Salig
hed, at hun aldrig var i Raad eller Daad med nogen Trold
doms Handel i alle hendes Dage før nu.

End tilspurgtes Mette Giarmesters, om hun skylder 
Boill Muncks eller vil endelig hende aarsage. Svarede Mette, 
at samme Boill lærte hende at tage de Tyvefingre at hænge 
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i sin Potte med Brændevin, sammeledes, at Boill betol hende 
at kjøbe de Knive og den Naal at bruge paa Schrapendiul. 
Og Mette sagde sig aldrig at have vidst saadant nogen Tid 
tilforn, derpaa at ville gaae til sin Død etc.

End adspurgt Mette og forholden ved hendes Himme
riges Part, om Kirstine Brenders, Elline Skiinders og Mette 
Frandsis vare i Raad og Daad med hende i denne eller 
nogen anden Trolddoms Gjerning, og hun dem undskyldte 
og aarsagede; og nu antvordedes til sin Ret.

Mette Frandsis gjorde sin højeste Aarsag og Formaning 
over sig aldrig at have vidst af denne deres Handel og 
Trolddomsskab, mere end de Ord, som Boill sagde til hende 
paa Veien til Malmøe, sammeledes forpligtede sig under 
højeste Straf, om det befindes, at hun har nogen Tid været 
skyldet for saadant tilforn.

Ellinne Skiinders blev forholden, hvi hun havde ladet 
sig finde i en saadan Handel eller saa omløbe, synderlig 
som hun skulde være et Almisse-Hoved og nyde Almisse- 
Hus i Sjæleboderne etc. Og Elline paa Himmeriges Part og 
al Velfærd gjorde sin Undskylding, at hun ikke vidste heraf 
og aldrig hellere at have før eller nu været i Trolddoms 
Handel. Og Menigmand gjorde hende Aarsag at have ikke 
hørt eller vidst om hende saadant Rygte før nu, saa langt 
man havde kjendt hende. Og efter saadan Leilighed blev 
hun frigiven denne Tid, dog hun sig nu forpligted, at hvis 
saadan eller anden Troldskabs Handel bevises hende nogen 
Tid herefter skjelligen over, skal denne Sag staae hende 
aaben og da lide uden al Naade.

Jep Brender endnu skjød Kirstinis sin Hustrues Skuds- 
maal, om Nogen veed med hende Trolddom, Læsning, Signelse 
eller andet Saadant, at give det tilkjende. Og slet ingen 
blandt al Menigheden svarede dertil ondt eller godt i nogen 
Maade.

Blev Jeppe nu forelagt at forfølge samme Skudsmaal 
til 4 Thing og tage det beskrevet, og at forskrevne hans 
Hustru skal blive tilstede til den Tid, stillede Jeppe 
Borgen med disse Mænd: Oluff Ipfien, Morthen Bødker, 
Thomis TruilGen Skoning, som gjorde Haandtastning til
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Fogden at føre Kirstinne Brenders her igjen for Rette, naar 
paaæskes, eller de Mænd at svare hendes Gjerning.

Annders Schaubo og hans Hustru Anne haardeligen til- 
taledes, at de indtoge og husede saadant fremmed og løst 
Folk i deres Hus, som ikke have Lov at maatte her være 
eller bosidde imod alle Forbud. Og de dem undskyldte ikke 
at vide heraf. Menigmand gjorde Bøn for dem at maatte 
tilgives deres Forseelse anseende deres Alderdom og Skrøbe
lighed. Og bleve benaadede saa: Findes mere saadant hos 
dem eller anden grov Ulempe, da at forvises Byen.

Videre blev nu forhandlet om Boill Muncks som efter
følger: Først bekjendte samme Boill at være født i Hanløf 
i Steffunns Herred, hendes Fader hed Jep HansBen Fønnbo, 
hendes Moder Marine. Blev og nu berørt ved Broder 
JonnsGen, nogle Steffnsherreds Mænd at have sagt og talet 
om hendes Vilkaar, og en hendes Morbroder at være 
brændt etc. Og Boill det bekjendte, og samme Morbroder 
hed Las IpGen, boede i Hanløf, dog hun kjendte ham ikke, 
og blev brændt for Trolddom, at han forgjorde en Mand. 
Præsten i Hanløff at hedde Hr Madtz. Jtem i Malmøe 
havde hun en Broder Rassmus Maller, hvilken skulde have 
skrevet for nogle Troldkvinder og maatte derfor rømme fra 
sin Fødeegn.

Samme Boill bekjendte nu offentlig, at der Mette 
Giarmesters var hos Galgen med hende, brød Boill selv 
Haanden af den døde Krop, og at den hang med ved 
Stumpen i et Tov, og kastede saa Haanden i den Sæk med 
Brændet, og vare baade om at bære Sækken hjem til Anders 
Schaubois, og der huggede Mette selv Fingrene af, som før 
er omrørt.

Jtem forskrevne Boill endnu højlig formanet at bekjende, 
om -hun veed nogen anden Trolddoms-Bestilling, eller nogen 
anden Kvinde eller andre Personer have været med hende 
i Raad, Daad og Gjerning, at hun skulde det aabenbare og 
betænke sin Salighed saa og frie sin Samvittighed, saa og, 
at hun ikke skulde komme i Bøddelens Haand at strækkes 
og pines etc. Og hun intet vilde bekjende eller tilstaae i 
nogen Maade.

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 21
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Da efterdi Boill selv intet bekjender at vide eller være 
skyldig i Troldddoms Handel, uden hvad her nu er op
kommet, og Mette Giarmesters har sigtet og sagt hende om 
den Tyve-Haand og Finger, item: „Ilden at rage“ etc., af 
hvilket hun en Del har bestaaet og en Part ikke er saa 
fuldt udkommet, at det er noksom at staae paa. Samme- 
ledes er ikke heller befundet hos Boill saadanne ferske 
Gjerninger eller i hendes Værge, som hos den anden, der 
ved sin Sentents kan ikke anderledes skikke sig, end hendes 
Sag vil videre granskes, og vil ransages, hvad heller hun 
bør at lide saadan Straf, som Mette Giarmesters, eller 
anderledes at fremfares; derfor blev Sagen indstillet paa 
16 uvillige Nævnsmænd, derom at sige og dømme hvad Ret 
er. Og dertil nævntes disse:

Broder JennsBen, Jacob Krogmanger, Hanns Stollt, 
Oluff Persenn, Mester Jacob, Laurs Luckeflen, Isack Kurff- 
mager, Jon Niellfien, Willum Mastrich, Thomis Truillflenn, 
Peter ArilldCen, Niels Schreder, Peder Brøgger, Frandtz 
Bosfien, LauritG Schreder og Oluff Hannsfien Drager.

Disse 16 Borgere fremkaldtes nu og dem befaledes at 
tage Sagen til dem og raades ved, hvad dem Gud giver til 
Sinde ret at være, og nu med det første gjøre deres Toug 
fuldt. Og dem alle og hver forelagdes ved deres Ære og 
Boeslod ikke at fare af Byen, før de have afsagt, etc.

Anno 76. Mandagen den 27 August o. s. v............
Blev nu fremkaldt de 16 Mænd, som ere udtagne i 

Nævn paa Boill Muncks af Steffnnsherred, efter som her før 
findes indtegnet, og af samme 16 Mænd mødte nu 15 til
stede, Laurits Schreder var ikke hjemme, og de begjærede 
at maatte nu afsige deres Vidskab, saa mange nu vare nær
værende, at de i denne Sag ikke skulde længere nu opholdes, 
og den Mand nu er borte, at være ens med dem og „den 
samme de ere“, og efter den Ledighed samtyktes dem nu at 
afsige.

Var nu samme Boill for Rette tilstede og hun intet 
andet nu bekjendte eller bekjende vilde uden som før; alene 
hun nu og bestod at have været gift i Steffnsherrid, og at 
hendes Mand stjal der et „Dreft“ af en øde Mølle og sad
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fangen derfor i 14 Uger. Blev saa benaadet og maatte 
rømme Landet, og hans Part Boslod tog Husbonden for 
Faldsmaal og hendes Part blev betalt i Gjæld.

De forskrevne Nævnsmænd som tilstede vare, efter som 
før er rørt, før de vilde sige paa Sagen, begjærede de, at 
Kongens Foged vilde endnu i Dag tilspørge for Menigmand 
her paa Thinge, om her end Nogen tilstede er, som kjender 
forskrevne Boill Muncks, veed af hende at sige, eller veed 
med Rette eller har hørt, at hun kan Trolddom, har be
drevet Trolddoms Gjerning, lovet eller gjort Nogen Ondt og 
det er dem vederfaret, eller i andre Maader at være be
funden i ret Trolddoms Gjerning, saa hun før har været 
saget og skyldet derfor, inden eller udenlands; hvis Nogen 
veed med Rette at sige paa hende for slige Sager, at de 
for Guds og Retfærdigheds Skyld ville give det tilkjende.

Og aldeles ingen svarede hertil eller skyldede hende 
ei heller vidste af hende at sige for nogen Trolddoms Handel, 
foruden hvad hun nu her er kommen i Klammer for denne Sag 
etc. Og dette nu saa forkyndtes lydeligt inden Thinge, og 
der var ingen Gjensigelse i nogen Maade.

Da fremtraadte forskrevne Nævnsmænd, hver efter anden, 
gjorde sin Ed ved Gud etc. og afsagde saa for Rette, at 
have ledt og spurgt saa meget de kunde og gide, og ikke 
vide rettere at afsige end: At efterdi forskrevne Boill Muncks 
ikke kan findes i ret Trolddoms Sag at have gjort eller 
bedrevet ved Nogen, hemmelig eller aabenbare, ikke heller 
her Nogen er eller findes, der hende vil sigte og give Sag 
for Trolddom i nogen Maade, ikke heller er fundet hos 
hende noget Trolddomsstykke eller i hendes Værge, endog 
den Kvinde Mette Giarmesters, som rettet er, havde lagt 
hende til, det hun selv har bekjendt, som skete under Galgen, 
efter den Besked derom er gjort, da ikke at kunne vide at 
dømme hende med Rette til Trolddoms Sag og Troldkvinde 
at nævne og at burde lide Trolddoms Straf, men sige hende 
kvit og entlediget, saa længe til andre Vidnesbyrd hende 
overkomme, og bedre Kundskab tilveiebringes. Men for 
hendes Forseelse, at hun har røvet og ranet den døde Krop 
under Galgen og fra Kongens Rettersted, hvad hendes Straf 
bør derfor at være, det at staae efter Øvrighedens gode 

21*



324

Tykke, og som Retten derover siger og lide kan. Saa sandt 
dem Gud hjelpe og hans hellige Ord; og denne deres Afsigt 
at ville være stændige efter denne Dag.

Og hun indsattes nu udi Fængsel paa videre Besked.

Anno 1576 den 13 September paa Raadstuen etc.
kom for Rette Boill Steffnsherrid eller Boill Muncks, om 
hvilken her findes tilforn den 16 Mænds Dom afsagt. Da 
gav nu Jacop Hannfien Borgmester saa tilkjende: at nu for 
en Dag eller tre Kongl. Maj. var her og kom over fra 
HelGingborig fra ærlig og velbyrdig Hanns Schouffgaardtz 
Barsel, talede Jacob og Fredrich med Hr. Kantsler Niels 
KaaB og gav H. S. [Hans Strenghed] tilkjende al forskrevne 
Boelis Sag, hvorledes mod hende er fremfaret af første 
indtil sidste, begjærende, at H. S. vilde give Kongl. 
Maj. Sagen for, og maatte vide Kongl. Maj .s naadige Villie, 
hvorledes med hende skulde videre fortfares; lod og saa 
forstaae, at hendes Vilkaar saa begiver, at hun befindes 
være sygelig. Og Hr. Kantsler at have givet saa for Svar 
ikke at være fornøden dermed at bemøde K. M.; men gav 
saa for Raad, at efter slig hendes Sags Bedrift, og hun saa 
havde ladet sig bruge ude hos Retterstedet og ikke ret 
Trolddoms Sag ellers fandtes hos hende, da at lade ligesom 
at tage Bøn for hendes Liv, efterdi hendes Lejlighed saa 
findes, lade hende ellers straffes paa Huden, forsværge Landet 
og forvises etc.

Og vare nu nogle ærlige Dannekvinder tilstede, som 
gjorde Bøn for hende at benaades til Livet. — Og efter al 
Lejlighed anseet, sloges hun til Kagen og forvistes Landet. 
Findes hun her mere, da denne Sag at staae aaben og lide 
tilbørlig Straf efter Retten.

Fribyttere.

Anno 1577 den 3die September paa Raadstuen, nær
værende ærlig velbyrdig Johann Due Slotsherre, Henrick 
Monnsflen Borgemester, med samt alle de andre ærlige 
Mænd i Raadet allesammen.

Samme Dag vare for Rette, og efter Kgl. Majestæts Befaling
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til Johann Due forhørtes disse efterskrevne 5 Fribyttere, 
som blev hid forsendte fra Kjøbenhavn, vare der tilforn for
hørte og givet deres Sentents, og her nu forhandledes som 
efterfølger:

Kapteinen med Navn Lyder GregerBenn von Embdenn 
bekjendte saaledes, at anno 1573 var han Skipper, fik saa 
Bestilling paa Kgl. Maj.s Vegne til Spanien lydende: at alle 
saa mange han kunde overkomme, som vilde til eller fra 
Hollannd eller Friislannd og gjorde nogen Tilfør eller Affør 
paa Prindsens Vegne, dem skulde han antaste og beskadige; 
dog sig undskyldte, han ikke havde antastet Kgl. Maj. til Dan
marchs Undersaatter, ligevel det anderledes med ham befandtes. 
Han bekjendte, han havde agtet sig til Dantzke [o: Danzig], 
gav sig hid over Land igjennem Dutmersken at ville give 
sig i Kgl. Maj.s Tjeneste, blev saa berøfftt [o: røbet] og vidste 
ikke selv, hvorledes det var udkommet. Bekjendte og, at 
efter som hans Sag er befunden, er hans Sentents gjort i 
Kjøbenhavn, at han skal døe som en Sørøver.

Jtem nu Søndag Aften forskrevne Lyder kom her, og 
som han kom agende her i Byen, havde han sagt og ladet 
sig lyde, at han saa vel dem, der havde gjort saa meget 
ondt, som han etc. Hvorom han bekjendte, at han ikke 
andet mente, end formedelst der løb saa meget Folk om 
ham, og En og Anden kaldte ham Skjelm og Forræder, 
dertil svarede han, at der kunde være den, der var saa 
slem som han.

Pether Schoning, født i Landtzkrone, bekjendte, han 
var i kongelig Majestæts Tjeneste her i Riget i Fejden, siden 
at have tjent forskrevne Kaptein som en Høvedsmand paa 
Kgl. Maj.s Vegne til Spanien, og at han havde været med 
at røve og antaste Skib og Gods, hvad de overkom, dog 
ingen at have kastet overbord, etc.

Jacop JennsBen von Armøienn sagde sig at kaldes Jacob 
v. FliiBingenn, bekjendte, at han gav sig villigen hertil, da 
Trommen blev omslagen paa K. M.s Vegne til Spanien, at 
sejle for en Baadsmand, sagde sig at have intet bekommet 
af hvad de havde røvet og plustret, dog han var med. etc.

Erick Persenn, født i Thrundhiem, bekjendte saa, at 
han først sejlede med en Rostocker fra Bergen til Enge-
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lannd, blev der om Vinteren, siden med en Skipper van 
Norden sejlede til Embden, der kom han i Selskab med 
Per Schoning, blev saa fæstet for Maanedspenge at skulle 
have 24 Styver om Ugen, at sejle ad Harlum og havde nu 
været to Aar blandt dette Folk, sagde sig ikke have været 
i Raad med at kaste Folk over Borde eller var inden 
Skibsborde, naar det skete, etc.

Thamis Persenn født i Synderborigh, kaldte sig Thomas 
v. Lübeck, bekjendte at have været blandt dette Selskab 1/a 
Aar, sagde sig ingen at have kastet overbord dog at have 
været hos. Bekjendte han var med at tage et Skib fuldt 
med Malt, hjemme i Kjøbenhavn, og der samme Skibs Folk 
kastedes overbord, sagde han, at han var paa et andet 
Skib, var i Flaade med dem, dog førte Skib og Gods i 
Herrens Hænder, dem var befalet; bekjendte at deres Be
stilling lød intet paa K. M.s Undersaatter til Danmarck, 
men fordi han tjente for sin Besolding, maatte han gjøre 
hvad Kapteinen ham befol etc.

Adspurgt forskrevne Kaptein og ham foreholdt, at han 
skulde angive, hvormange han kjender, som Kapteiner ere 
eller have været i saadan Bestilling, og dem hver ved sit 
Navn benævne, hvortil han gav denne Bekjendelse selv 
villigen: Marthenn Siiwerdtz eller Siigers v. Armøien er nu 
seilet østert. Jtem En kaldet med Tilnavn Krather, veed 
ikke hans rette Navn, er hjemme til Briigill. Siipke eller 
Kiipscke Wiggers v. Schalmekhell i Groninger Land. Fopke 
Jellis v. West-Friislanndt, har ført her igjennem Sundet en 
„ByCe“ er paa 36 Læster.

Alle disse bekjendte forskrevne Kaptein Lyder at have 
været Kapteiner og at have saalænge plyndret og røvet 
baade fra K. M. til Danmarchs Undersaatter og Andre, hvo 
de kunde overkomme, saa de ere bievne rige, at de nu have 
selv Skib og sejle med og bruge deres Handel.

Efter den Ordel [o: Dom] og Sentents i Kjøbenhavn er 
given paa forskrevne 5 Fribyttere bleve de nu hensatte, 
deres Sag klargjort hos Præsten og udi slig Maade, etc., og 
derefter stod deres Ret for et Sværd.
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Rakkerens Anseelse.

Anno 1577 Mandagen den 21 Oktober paa Raadhuset 
o. s., v. Jost Johansenns Pige Eiße forklarede Søffrenn 
Nielsenn Pligtskarl, at hun ikke havde sagt paa ham, at 
han havde tjent Rakkeren i Kjøbenhavn, men at have seet 
en Karl her paa Gaden, var lig en, der tjente Rakkeren før, 
og sagde, hun vidste forskrevne Søffrenn ikke andet at 
skylde end ærligt og godt, og han fik herpaa 8 Mænds 
Vidnesbyrd og Borgmesters og Raads Brev.

Usædelighed.

Anno 1577 Mandagen den 9 December .... Claus 
Nielßen Byfoged klagede paa Christoffer Lutrings Kvinde 
Kirstine, at hun holdt ond Husholdning. Hun sig nu und
skyldte, at det ikke skal findes; dog bekjendte, at der ligger 
en Kongens Vogndriver i hendes Stue om Natten paa Bænken, 
og hun ligger selv ene i Sengen (hendes Mand var uden 
Riget) og sagde, at han er ikke fremmed, etc. Hun ad
varedes, at hvis andet befindes hos hende end ærligt, skal 
hun vare sig for Kagen.

Mandagen den 13de Januar 1578.
Christoffer Lutrings Kvinde var endnu i Rette for hendes 

onde Levnets og Husholdnings Skyld, som hun ofte tilforn 
er anklaget for, og Claus Nielßen nu berettede, at hun nu 
for nogen Tid er funden ene i Huse med en af Kongens 
Vogndrivere og vare af deres Klæder om Nattetide, og at 
samme Vogndriver havde selv bekjendt, han havde beligget 
hende. Jtem Jørenn Allesßen og Pether Bødker havde og 
hørt nogle Ord af hende selv herom i lige Mening, dog hun 
nu benægtede og begyndte at trodse og sig at ville forsvare. 
Og hun nu var saa beskjænket, at hun stod ganske 
fuld etc. Blev fordi [o: derfor] endnu i lige Maade forvist 
som tilforn.

Stodderfoged.

Denne Dag (den 13de Januar 1578) tilsagde Pouill Schö
ning Borgmester og Raad sin Tjeneste at være Stodder-
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foged, og skal han have godt Opsyn, at ingen fremmede 
Tryglere skulle stedes her i Byen mere end een Nat. Hvem 
han finder imod at gjøre, den skal han følge af By. Hvo 
ikke vil lyde, skal klages for Byfogden og da straffes. Men 
hvo som have Tegn og ere samtykte, de være med Fred. 
Hans Løn herfor: Skal han være fri for al kongelig og Byes 
Tynge og have nu første Aar 2 Par Sko af Byen; tjener 
han vel, da at forbedres med et Par Hoser efter Lejligheden. 
Kan opfindes, at forskrevne Pouill tager Gunst af nogen 
Trygler eller seer igjennem Fingre, da straffes han som en 
utro. Og han svor sin Ed og rakte sin Haand.

Snaphaner.

Anno 1578 den 14 Dag Februarii hos Byfogden var til
stede o. s. v.

Samme Tid vare i Rette tvende unge Drenge som to 
Snaphaner, den ene kaldet Christen JennsGen, Jenns 
Tømmermands Søn i Kjøbenhavn, sagde sig have en Mor
broder paa Helsingborg Slot kaldet Christenn Schonfogitt, 
item at have en Broder i Nørregade i Kjøbenhavn med 
Navn Niels Kellesmedt. Den anden kaldet og Christen 
JennCen født i Olborig, hans Fader Jens StaffenBen, hans 
Moder at boe i Teylgordtz Stræde i Kjøbenhavn og kaldet 
Inger Mauritzdotter.

Disse samme Selier bleve befundne til Michil Archeli- 
mesters Eng og havde hos dem en Hob Lærred og andre 
Kramvarer, havde og Pennige at drikke bort og hovere med 
hele Natten igjennem. Og der befandtes hos forskrevne 
Christenn Kiøbenhavn en Hob Smaakram, allehaande smaa 
Varer, hvilke han først sagde at have kjøbt for rede Penge, 
siden sagde, at hans Broder i Kiøbenhavn gav ham Kram
men. etc.

Item Per Bysuend sagde, at samme Christen Kiøben
havn nu i sidst foer her over til Wee Marked paa sit 
Snapperi, o<? Christen det først haardt benægtede, siden det 
samme bekjendte, at han var der i Markedet og solgte sin 
Kram.
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Anne Jesper Tøgersens her ibidem bekjendte, at som 
hun nu i disse Dage sad i sin Stue, hørte hun noget Bulder 
i sin Forstue, løb hun til og lod sin Stuedør op, da sprang 
en lempelig Dreng ud af hendes Gadedør og slap i Døren 
en god Side Flæsk, han tog i hendes Stegers; og den 
samme [Stund] han undløb, som hun da saa ud ad Gade
døren, da stod denne Christen Kiøbenhavn uden Døren i 
Gaden og havde et Ben i Haanden, og der hun spurgte, 
hvort [o: hvorhen] den slap, der løb ud, svarede han: der løb 
en Dreng ned ad Sanden; og saa begyndte han at holde 
Ord med hende, og [da] hun sagde, at han var en „Samkiøber“ 
[o: i Ledtog med den Anden], bandede han og truede hende.

Borgerne nu nærværende gjorde Bøn for dem for deres 
Ungdom og Uforstand, og intet der fandtes hos dem etc. — 
De bleve benaadede denne Tid uden skammelig Straf; findes 
de her mere, da at straffes til Kagen og Galgen uden al 
Naade.

Skudsmaal ved Afrejse.

Anno 1578 Mandagen den 3die Dag Marts paa Raad- 
huset var for Rette Mette Hollger Skomagers Efterleverske, 
som nu nogle Aar har bosiddet her sammesteds; lod nu for- 
staae, at hun er tilsinds at give sig her fra Byen til Kiøbenn- 
haffnn at bosidde, og fordi [o: derfor] var begjærende at maatte 
fordre sit Skudsmaal her til Thinge, hvorledes hun sig her 
har anstillet; og det samtyktes hende, hvilket hun nu idag 
begyndte første Thing. Og mange Mænd gav hende godt 
a^rligt Rygte og Vidnesbyrd, at hun har skikket sig vel, 
baade mens hun var givt og siden i hendes Enketid, at 
Ingen veed ei heller har hørt noget Ondt om hende i Levnet 
eller Omgjængelse. Og efterdi hun har saa holdt sig vel 
og ikke hun er mistænkt, det Nogen veed hende ilde at an- 
staae, og Ingen heller nu skyldte [o: beskyldte] hende, blev det 
Mette nu idag bevilget, anseet hendes fattigé Vilkaar, at 
hun maa nyde paa [o: nøies med?] dette hendes Skudsmaal 
og ikke besværes med videre Skudsmaal til Thinge at for
følge men at gives hende nu beskrevet.
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En Fremmed forvises paa Grund af sin Fortid.

Anno 1578 Mandagen den 3die Dag Marts paa Raad- 
huset var i Rette den Dantzker [o: Danziger] Kompan 
Hanns Arttz (som han holdt sig [o: udgav sig] for), boende i 
Hanns OlBenns Hus mod Stranden og havde sig her nedsat 
uden al Forlov, og ham nu som før forholdtes, hvad Besked 
han havde fra Dantzke, hvortil han gav Svar med mange 
Ord og vidtløftig Tale, han vilde faae saa god Besked der
fra, som Nogen kunde føre etc., dog var mere „facklerij“ etc. 
Jtem nu han adspurgtes, om han ikke havde i Fejden faaet 
Bestilling for en Fribytter, hvilket han ikke vilde af første 
bekjende, dog var her bevidst og kommet vist Rygte om, 
at han ikke kunde benægte det eller billigen sig undskylde; 
og blandt anden Tale kom saa vidt, at han selv bekjendte, 
at han i Fejden havde Bestilling af Kongelig Majestæt til 
Sverrig at tage paa de Danntske og deres Gods.

Jürgen Mae berettede, at de Dantzker Herrer, nu de 
vare her, havde de sagt om forskrevne Hans, at han ikke 
duer noget, og var han til Dantzke at have fortjent hans 
Hoved at afslaae.

Blev forskrevne Hanns nu forvist herfra, at han endelig 
skal sig forsee, efterdi han tilforn har mod Riget været en 
afsagt Fjende etc. og søge sit Bevis fra Dantzke og siden 
faae videre Besked.

Tyveri.

' Anno 1578 Mandagen den 17de Marts paa Raadhuset 
var i Rette LiilJabz Laursdotter, Laurs Pralis Datter i Kiøge, 
var paagreben for Tyveri, og fandtes, hun havde stjaalet 
fra Peder Møller en Gryde var værd 3 fy eller bedre, og 
solgte den til en Kvinde til Hanns Willumsens for 28 /S; 
item fra Balldzer Bardsker et Lagen og solgte det for 18/3, 
og et Stykke Garn, hun solgte for 8 /i, og grebes med ferske 
Gjerninger etc. Hun bekjendte at være kommen fra Kiøben- 
havn og hendes Mand der at være død for 2 Aar. Hun 
havde et vanført Barn ved 8 Aar gammelt etc. Hun havde 
ingen Undskyldning. Menig Mand gjorde Bøn for hende at 
maatte slippe uden skammelig Straf. Blev benaadet paa
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denne Tid, dog forsvor Kroneborig og Frederichsborig Lehn 
ikke at findes her mere under højeste Straf.

Anno 1578 Mandagen den 14de April paa Raadhuset 
var i Rette en Tyv kaldet Lauritz AnderGenn født i Flenns- 
borig, hans Fader hed Annders Laur Gen, boer i Marinne 
Hermans Kjælder. Samme Tyv havde stjaalet fra Jacop 
Krogemager, Jacop NiellsGen, Cornelius Hollennder en Gryde, 
en Tinpotte, et Lagen og nogle Kroge; blev greben med 
ferske Gjerninger og ikke kunde sig undskylde. Menig 
Mand gjorde Bøn for ham, at ham maatte forskaanes hans 
Liv, og han mistede et Stykke Øre og forsvor 
Sjælland.

Slagsmaal mellem Skoledrenge (Degne) og 
Bønder.

Anno 1578 den 13de Dag Juni paa Raadhuset nær
værende: ærlig velbyrdig Johann Thaube Slotsherre paa 
Kronnborigh, Doctor Pouill Madtzenn Superintendent, samt 
Borgmester, Raadmænd og Byfoged.

Samme Dag var for Rette Hanns OlsGen af Harridtzhey 
Ridefoged til Kronborch med samt flere Bønder med ham i 
Følge, og klagede over nogle Skolepersoner her ibidem, som 
nu forgangen Søndag Nat havde været med Bønderne til Slags
maal her paa Sletten og slaaet dem med Sten baade Saar og 
blaa, undløb saa, indtil anden Dagen de bleve fængslede. 
Og samme Skolepersoner befandtes at være disse efter- 
skrevne:

Jacob Lollindzfar
Anders NielGen

Daniel OlGen
Jens Persenn
Per BørgenGen
Hans Blasius 
Madtz Fønbo

Jonas JacobsGen
Niels Peter Gen
Jens Oluf Hørers Dreng

Og En kaldet Per Fønbo er nu ikke her i Skolen.
Samme Personer havde om Aftenen forsamlet sig at gaae i 
Skoven efter „Mai“ [o: grønne Grene]. Der de kom da til
bage igjen med Mai, kom de i Møde med forskrevne Bønder, 
og Hans OlGen havde talet En, at han skulde slippe Maien
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og følge ham til Fogdens. Og de Andre vilde da staae bi. 
Og efter lang Omslag befandtes, at den Peder Fønnbo, som 
nu studerer i Kiøbenhavn, var første Principal til at op
vække de Andre og først bad slaae med Sten, og slog og 
selv med det bedste han kunde. Og i samme Tumult blev 
slagen først Hans Olfien, [der] selv klagede at være saa be
pint med Sten og Jernlod, at han ikke kan røre sig, og var 
noget saaret paa den ene Haand og Finger.

Suennd af Horneby klagede det samme. En Bonde 
kaldet Anders havde tre Saar i Hovedet, og en var slaaet 
noget ilde paa Kjæbebenet.

Forskrevne Anders Nielfien Degn bekjendte, at før han 
eller hans Medfølgere sloge nogen Sten ud, blev 3 af Skole
personerne slagne omkuld af Bønderne med lange Spyd, og 
saa sloge de igjen med Sten. Og de der finge Hug eller 
Slag af Spyd vare disse: de to Norbagger og Jens Lollicke.

Bønderne sagde nei, de sloge ingen eller vilde yppe 
Slagsmaal, før de bleve selv slagne.

Joannes Blasius af Trundhiem i Norge bekjendte, han 
gik saa efter med sin Mai, greb Hans OlBen fat paa ham 
og fik Suend af Horneby ham at holde, og Hans løb efter 
flere. Saa slap forskrevne Joannes fra Suend og kom igjen 
blandt Degnene, og han ikke benægtede, at han jo slog med 
med Sten.

Anden Aarsag findes ikke til denne Parlament, og Deg
nene kunde ingen anden Aarsag forbære.

Johann Due begjærede endelig Dom og Ret over for
skrevne Personer, at de saa uden synderlig og skjellig Aar
sag havde overfaldet kongelig Majestæts Bønder og Tjenere 
og en Part af dem ilde skamferet.

Blev nu saa efter Leiligheden forhandlet efter Johan 
Duis og Bispens Bevilling, at forskrevne Personer først 
straffes i Fængsel nogle Dage eller Uger; derhos findes 
Raad og Middel at afstille Skaden, siden at straffes i Skolen, 
og de Principale at forvises og repudieres.

Formedelst Doctor Pouils og Borgmesters og Raads 
Forbøn var Johan tilfreds og lod dette saa blive, efter som 
nu sagt er, og naar de skal straffes i Skolen, da Johan at
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ville have sit Bud derhos at paasee, om deres Straf saa 
skeer, som det sig bør.

Sammeledes herhos og forbeholdet, at hvis nogen af alle 
forskrevne Personer eller nogen anden paa deres Vegne be
findes at ville vrikke eller herover i nogen Maade at fejde 
eller hævne ville, da at staae denne Sag aaben og lide da 
tilbørlig Straf paa Ære og Hals uden al Naade og Forbøn.

Blev og Skolemester nu foreholdet, at de andre som 
vare med dem i Følge, da denne Ulempe skete, skulle ogsaa 
komme tilstede at staae deres tilbørlige Straf, som det sig bør.

Bønderne, som havde faaet Skade, bekjendte nu, at de 
ere tilfreds efter forskrevne Vilkaar, som Johan Due har 
samtykt, dog at deres Badskjær-Lønx) betales; siden alting 
at skulle blive desbedre.

Brudevielse til Aftensang.

Anno 1578 den 13de Juni, nærværende ærlig og vel
byrdige Johan Thaube Slotsherre paa Kronnborigh, Doctor 
Pouill Madtzenn Superintendent samt Borgmestre, Raad- 
mænd og Byfoged, blev bevilget og samtykt som efterfølger:

Først efterdi megen Løsagtighed findes blandt mange 
Kvindfolk, som lade sig beligge og bruge deres onde Levnet, 
og ikke ville forbie Tiden saalænge [indtil] Gud vil forsyne dem i 
ærligt Brød, og efterdi Straffen er let, som saadan Gjerning 
efterfølger, mene og mange Letfærdige, at om de end blive 
beliggede, kunne de dog tjene derefter og endda saa snart 
komme til Brødet som en Anden, og i Ægteskab.

Da paa det at nogen Skilsmisse maa være med saa- 
danne Folk og Andre, som ærlige komme i Ægteskab fra 
deres Jomfrualder og have været uberygtede, skal hermed 
saa holdes efter denne Dag: At naar nogen Brud skal vies, 
som før har ladet sig beligge og forkrænke og ikke har før 
været i Ægteskab, efterat hun var beligget, da skal hun 
gaae om Søndagen til Aftensang og da vies efter Kirkens

’) Den B/7 1578 bestemtes Badskjær-Lønnen til 30 og tvende 
Bønder fik for „Skade og Sprække“ ialt: 5 Daler. En Bonde afslog 
at modtage Noget.
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Skik og Brug, at hun ikke om Morgenen skal snige sig til 
Kirken, og Ingen da mere veed af hende; at end for denne 
Aarsag Nogen see ved [o: tage sig i Agt?].

Skoledrengenes Sang ved Bryllupper.

Anno 1578 den 13de Juni blev bevilget med Slots
herrens og Superintendentens Samtykke denne efterskrevne 
Ordinants at skulle holdes med Discant-Sang i Brudemesser 
her i Helsingør i saa Maade:

Først naar Skolemesteren med sine Hørere og Disciple 
synge en hel Messe paa Discant i Brudevielse, da skal Brud
gom give Personerne, som synge, en gammel Daler til Bøger 
og Papir, og Skolemesteren eller Hørerne ingen Part at have 
deri med dem i nogen Maade, men skal derimod indbydes 
frit til Bryllups Maaltid og vederfares det bedste; og da 
skal ei heller gives Skolepersonerne nogen anden Gave med 
Mad eller 01 for deres Umage, men at være tilfreds med 
forskrevne Daler.

Men [naar] de synge baade i Kirken, som nu er sagt, 
og siden paa Bryllupshus til og fra Maaltid, item Bruden 
følge med Sang til Brudehus og gjøre i slig Maade den 
Tjeneste, dem bør, og skille sig høvisk og vel, da skal gives 
Personerne Mad og 01 i Brudegaard efter gammel Sædvane 
og da ingen Penge. Og Skolemester og Hørere at indbydes 
som før er meldt; vil og Brudgom ellers da forære Skole
mesteren eller Hørere, det staaer i hans eget Kaar.

Tyv hænges.

Anno 1578 den 28 Juli. Christenn JennGen Pligtskarl 
anklagede en ung Karl med Navn Jenns PerOenn, Peder 
Simmenfiens Søn i Grendersløff i Salling, som havde stjaalet 
fra ham en Hob hans Klæder, som var Kjortel, „Offuertog“, 
Buxer, Hoser, item et Værge. Laa nu altsammen i Rette, 
og var greben med ferske Gjerninger, og ingen Undskyldning 
kunde forbære [o: frembære]. Og den samme Jens PerGenn 
sad nu fangen for denne sin Gjerning, befandtes han at 
have moxen sig udgravet under af Fængslet, som
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er noksom for Øjne, saa han paa meste var undsluppen. 
Sagvolderen 3 Gange adspurgt, hvad han endelig vilde med 
ham have forhandlet, hegjærede han Dom og Ret og intet 
andet [o: at det skulde gaae efter Lovens Ord], over hvilke 
hans Ord og endelige Begjæring nævntes 12 Borgere til 
Vidnesbyrd, og de efter deres Beraad sagde at ville altid 
være dette stændig.

Efter slig Sagvolderens Anklage og Begjæring, og [da] 
de stjaalne Koster her laa tilstede, og Tyven ingen ret 
Undskyldning vidste at forbære, kunde Retten ham ikke 
vægres, og blev fordi [o: derfor] Alting bestilt som det sig 
burde, og Tyven fulgt til Retterthinget og der dømt og stod 
sin Ret.

Forvisning af Landet paa Grund af 
„ondt Levnet“.

Anno 1578 28 Juli.
Claus NielOenn Byfoged gav tilkjende, at Sognepræsten 

og Kapellanen her ibidem havde klaget for ham paa Gunder 
Knap for ond Husholdning med idelig Drik i ubetimelig 
Tid, „Siett“ og Slagsmaal i hans Hus, og allehaande Folk 
der og stedse indsøge, og anden Ulempe derhos medfølger; 
og at Gunder saa ofte er paamindet og dog ingen Bod 
raadet paa, ei heller er forhaabende at skulle kunne skee 
Forbedring. Og var ikke een iblandt alle Borgerne, som 
vilde svare en godt Ord for ham [o: gaae i Forbøn for ham]. 
Efter Menige Mænds Samtykke blev Gunder forvist Hell- 
singørs By, at skulle vige herfra inden i Dag 8 Dage og 
betale hver som han er skyldig.

Drab.

Anno 1578 den 13 August.
Var nærværende Markus Hefiis, Borgmester i Kjøben- 

havn, en hans Skipper kaldet Siuordt LaurCen, af hvis 
Skibsfolk en Karl var ihjelstungen, som Skipperen berettede 
at være saa tilgaaet. At som de sad over Maaltide i Skibet, 
spurgte En kaldet Anders Jensden, en Anden ad ved Navn
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Biørnn NielBen, hvi han ikke fik Mad. Svarede Biørn: Ingen 
vil give mig Mad. Svarede forskrevne Anders: Da vil jeg 
give Dig Mad, tog en Skefuld med Finker af Fadet og 
lagde for ham og tog et Stykke Brød og stak ham til 
Munde. Saa talede Højbaadsmanden sigende: Biørn! gjør 
Du Gjæk af Dig mere end en Anden, hvi æder Du ikke saa 
vel som de Andre. Da svarede Biørn: Hvo gav mig Mad? 
(thi det var i Tusmørket), svarede forskrevne Anders: det 
gjorde jeg. Og i samme Ord stak forskrevne Biørn 
forskrevne Anders i Livet med sin Kniv, og ingen 
vidste af det, før Anders gav sig og sagde: „Og Biørn! du 
gjorde ilde med mig, du stak mig“, og de fik da fat i Biørn 
og heftede ham i Kahyten. Item Højbaadsmanden Anders 
Holuordtzen bekjendte ved sin Ed, at være saa tilgaaet 
med lige Ord og ikke anderledes. Item den, som Skaden 
gjorde, forskrevne Bjørn bekjendte at han var overmaade 
drukken, og sagde, at han havde før havt Trætte med for
skrevne Anders og det randt ham i Sind. — Blev nu samme 
Biørn sat til videre Besked.

[Drab. Den 5 Aug. 1578 besigtiges Ligene af 2 Per
soner, om hvilke det ikke med Bestemthed kan godtgjøres, 
at de ere bievne myrdede. — Den 13 August det ovenanførte 
Mord. — Den 20de Aug. myrder en Baadsmand en Mand paa 
Gaden i Helsingør og bliver derfor selv henrettet. — Den 4de 
September drukner en Kok under mistænkelige Omstændig
heder ud for Helsingør. — Den 5te September slaaer en 
Pligtsfoged en af Pligtskarlene med et Spyd, saa han døer 
deraf. — Den 11 September myrdes en Baadsmand af en 
Matros, som derpaa undløber: Altsaa i Løbet af een 
Maaned 3 Dødsfald under mistænkelige Omstændigheder og 
4 bevislige Drab.]

I Varetægts Fængsel.

1578 30te September.
Claus Nielfien Byfoged anklagede sine Karle Jenns 

Fogedsvend, som ham tjener paa Kgl. Maj.s Vegne, og Niels
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Landsknægt, at de havde ladet Jacob Krogemager her ibi- 
dem udgaae af Byes Fængsel, han der var indsat for 
sin Ulempe, og lod ham gaae ind til Sandes Skræders 
og der sad og drak. Og tilspurgte dem, hvo dem det 
befol, eller hvem de havde til Hjemmel.

Svarede Jenns og Niels, at der Jacob sad i Fængslet, 
kom Broder JenBen og Jørgen Skomager til ham for Fængslet, 
talede med ham om at flye ham ud; kom saa Magrethe Hr. 
RasfimuGis, talede med Jacob og tog ham saa med sig ind 
til Sanders, og blev saa derinde fra 7 Slet om Morgenen til 
Middag, og da gik han i Kjælderen igjen, og Jacobs Hustru 
sendte ham en Pot varm Vin i Kjælderen til sig. Jtem 
Jens havde og tændt Lys og faaet [o: givet] Jacob i Kjæl
deren, saa hans Skyld fandtes grov, og han ikke kunde sig 
undskylde. Og han stillede Borgen at blive tilstede til 
videre Besked.

Ægteskabelig Strid.

Anno 1578 den 30te September.
Claus Nielfienn Byfoged klagede paa Jacob Krogemager, 

at han nu forgangen Søndag Aften, som Godtfolk vare til
sammen til Helle Olsenns i Bryllup, Jacob og hans Hustru 
Charine vare og der, og Jacob gik da hjem og førte sig 
af, og Hustruen da ikke gik strax hjem efter ham, løb 
Jacob over Gaden og lagde sig paa Trævinduerne uden, som 
Bryllupsgjæsterne vare inde, bankede en Rude ud i Vinduet 
og laa og kikkede ind, hvem Hustruen dandsede med. 
Raabte saa paa hende: „Herud din Hore! Du har længe 
nok ladet dig „treffue“ i Aften derinde, du har saa mange 
Djævle og Pokker, baade Du og alle de, derinde er, som 
holder mig min Hustru fra“. Slog paa Døren, buldrede og 
lod meget ilde, truede og undsagde sin Hustru, saa hun ikke 
turde gaae i Hus til ham. Og Claus [Byfogden] da gik 
hjem med hende, bad Jacob være tilfreds, efterdi hans 
Hustru var hos ærlige Folk. Og han dog mere og haardere 
truede og undsagde hende; og Claus endda bad ham med 
det bedste at være tilfreds, og der det hjalp intet, sagde 

Danske Samlinger, 2den Række. VI. øn
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Claus, vilde han ikke lade sig sige, efterdi ikke anden Brøde 
var, „vilde han tænke et Sind til“. Og Jacob da gav Claus 
onde Ord, sagde, han kjendte ikke Claus god for etc., med 
andre slige unyttige Ord. Og mens de saa talede sammen, 
tog Jacobs Hustru ene ud og søgte Stranden ned igjennem 
Clausis Gaard, og havde ikke hans Folk hindret hende, havde 
hun „forkast“ sig selv [o: kastet sig i Søen], og maatte saa 
lade holde Vagt over hende den hele Nat. Og Jacob dog 
lod ilde og vilde ikke lade af at true og undsige og over
gav Claus med en ond Mund, saa han derfor lod sætte ham 
i Kjælderen.

Jacob var selv til Vedermaal. og hans Skyld fandtes 
meget ubillig, at han ikke kunde sig undskylde; han havde 
og ingen Aarsag mod sin Hustru, at han med Rette kunde 
skylde hende i nogen Maade; item Nabo og Gjenbo gav 
hende godt Rygte og ærligt Vidnesbyrd, at hun ikke giver 
Aarsag til saadant ondt Levnet og Omgjængelse, som Jacob 
beviser mod hende. Og efter slig Leilighed indsattes Jacob 
nu igjen at straffes videre i Kjælderen.

Jon NielBen bekjendte, at han saa Jacob ligge og kigge 
ind ad Vinduet i Boelis Stue, som Hellie havde Bryllup.

Anno 78 den 6te October.
Fire Mænd fremkom, hvilke alle gjorde Bøn for Jacop 

Krogemager at maatte ham forlades hans Forseelse. Hr. 
Rasmus Sogneherre var nærværende og sagde, han vilde ikke 
samtykke, at Jacop saa slet slipper efter slig tyrannisk 
Levnet, han holder med sin Hustru, saa og ilde taler paa 
Hr. Rasmus, som han nu herover klagede, uden nogen Peen 
[o: Bøde] eller Straf ham at paalægge. Og forholdtes ham saa : 
Vil han sætte Borgen, Loven og Vissen, at naar han igjen slaaer 
sin Hustru og lever ilde med hende, som hertil er klaget, 
eller han taler ilde paa Hr. Rasmus, naar han det gjør, da 
straffes som vedbør, og han derpaa giver sine Løftnings- 
Mænd Forskrivning og Forpligt at holde sig vel under hans 
Hovedlods Fortabelse. Jacob begjærede Naade og sagde, 
han vil det gjerne indgaae; og efter slig Lejlighed lovede 
forskrevne Borgere og rakte Haand for Jacob. Synder han
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mere, da at sættes i Kjælderen og hans Borgen at svare 
til hans Gjerning.

Usædelighed.

Anno 1578 Mandagen den 14 December.
Var Inger i Sielleboderne i Rette, for hun befandtes at 

holde ond Husholdning, og fandtes inde til hendes en Karl 
nu for nogen Tid om Nattetide liggende for paa Sengen, og 
Inger midt i Sengen og Lizabeth Margrette Kleinsmedtz- 
daatter laa ved Væggen, og laa alle tilsammen, og Lyset 
[var] slukt. Og Peder Bysvend med flere af Tjenerne og 
Vægterne kom og tog dem tilsammen. Karlen Niels Ras
mussen Fønnboo berettede, at han kom syg der ind og lod 
kjøbe en Fisk og lod syde [o: koge], lod saa hente 01 og sagde, 
han bad at maatte blive liggende der. Og Inger sagde, han 
maatte vel ligge der. Og ingen anden Aarsag havde han at 
ligge der i Huset. Niels bekjendte, han laa nu i Sommer 
til Niels Gødesens, item siden til Lauritz Guldsmed laa og 
nogen Tid.

Bysvendene sagde, at Niels lagde sin Kniv under sit 
Hoved og svor, at dersom Tjenerne kom at tage ham, 
skulde hvilken først kom, tage hans Kniv med og faae et 
Smæk deraf.

Item var samme Inger nu saa ofte befunden med saa- 
dan Ulempe og saa meget advaret, dog ingen Bod raadte 
derpaa.

Hr. Hans Kapellan var og nærværende og gav Inger et 
ondt Vidnesbyrd, at hun holder altid et ondt Levnet og be
drager mange unge Folk inde hos sig med ondt Levnet og 
Exempel, som baade Nabo og Gjenbo vel skulle beklage og 
bestaae.

Blev sagt derpaa saaledes, at Inger skal rømme Byen 
og aldrig komme hid mere under Bøddelens Straf paa Øren 
og til Kagen.

Item Lizabeth og Niells baade at forsee dem herfra 
Byen, og han aldrig at stedes her enten paa Kongens Ar
bejde eller i Fredrichsborig eller Kronneborig Lehn. Og, 
dermed skiltes de nu alle her fra Byen efter denne Besked.

22*
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„Onde Kvindfolk“ forvises.

Anno 1579 den 16 Marts.
Blev Beate Døve Nielsis forvist Byen for Skvalder og Ulempe, 
hun førte mellem Herluff Munck og hans Hustru Kirstine, 
og fulgte Mestermanden hende af Byen; findes hun her 
mere, slaaes hun til Kagen.

End blev forvist Kirstinne Bertillsdotter født i Olborig, 
end et andet Kvindfolk kommen fra Kjøbenhavn og sagde 
sig være beliggen af Christen Vind. Den Kirstine laa i 
Elline Peters Stegers 1 Nat. Den anden sad i Gaard under 
Højmesse og „løskidtt“ Oluff Hører i Ellin Peters Stue. 
Bleve baade forviste.

Skjændsmaal.

18 Juni 1576.
Jonn NielGen, Hanns Holst, Broder JensGen m. fl. Borgere 

klagede over Hanns Rostocker, den bugede, rødskjæggede 
Tydskøls-Fører, at han nu disse Dage forleden havde dem 
overfaldet nede ved Stranden, skjældt paa dem og givet 
dem Ukvemsord og Øgenavn, hvoraf gaves Aarsag, at moxen 
Dødslag og Mandemord havde skeet; herud over beklagede, 
at han (og flere hans Lige) ligger her og udpranger deres 
Gods mod Privilegierne, Borgerne til Skade og Fordærv etc.

Svarede Hans Rostocker, at han sejler hid med sit 
Gods at søge sin fattige Næring som en Anden; men til 
denne Ulyst imellem Borgerne og ham, sagde han, at hans 
Skipper, som førte hans Gods hid, sagde for ham, at nogle 
af Borgerne havde talt hans 01, dog han ingen navngav, og 
deraf blev han forhastet og kom saa med Borgerne til Ords.

Oluff Karlfien, Peder Brøgger, Jens Holm etc. vidnede, 
at de hørte Hans Rostocker give Borgerne Ukvemsord: at 
de havde talt hans 01 som Skjælmer, item at han vilde føre 
sit Gods med Ære, de Andre her i Byen føre med Uære; 
item kaldet Jon „Jon Røgitbrød“, Hans Holst kaldte han 
„Hans Hofielapper“ etc., item sagde: de havde beskidt deres 
Broge, nu vilde de beskide hans med, men han vilde ikke 
forsvige Kongens Sise etc. med andet mere saadant.
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Tilspurgte derfor Borgerne Hans Rostocker, om han veed 
nogen Skjelmeri eller anden Ulempe med nogen af dem alle; 
og han nu gjorde Alles deres „Orfiage“ [o: Undskyldning] 
og ikke andet at vide end Ære og godt med dem alle og 
bad om Forladelse for, hvad ham undfaldet var i Hastighed.

Efter lang Forhandling ble ve de forligte formedelst nogle 
andre af Borgerne deres Forbøn, og Hans sig nu forpligtede, 
at hvis han mere befindes i saadan Forseelse, staaer denne 
Sag ham aaben.

Slagsmaal.

13 August 1576.
Tvende kgl. Majestæts Vogndrivere klagede paa Vægterne, 

at de havde dem overfaldet og slaget. Svarede Vægterne 
Erick Skoning, Peder Halid etc., at samme Vogndrivere vare 
i Slagsmaal med nogle Smedesvende og komme løbende 
i Gaden, hugge i Stenene med deres Øxen. Bad Vægterne 
dem gaae til deres Herberg. Strax en af Vogndriverne slog 
Erick paa Armen, saa han tabte Spydet, søgte saa ind paa 
Per Hald og droges med ham, komme saa tilsammen, at 
Vogn driverne maatte slippe to Øxer. De ene klagede mod 
de andre, og var ingen vis Besked og skal staae, til flere 
komme tilstede.

„Snaphaner“.

Anno 1576 den 5te Mai nærværende Borgemestre, Raad 
og Byfoged.

Samme Dag forhørtes nogle Snaphaner og smaa Tyve, 
som bleve fundne og paagrebne til Willum Nachts og til 
Hanns Holt Hus med Drik, Dobbel, Horen og andet saadant.

Den første og Principal kaldte sig Sander JohannsOen, 
Johann Baptistis Søn, født i Braband, og at være kommen 
hid i Riget for 5 Aar med en Kjøbmand kaldet Johann von 
Edtz, og siden at have tjent Per Gullennstjerne for en 
Jægerdreng, siden at have gaaet med Kram, hvorledes han 
kunde sig behjelpe, og han talede Ram-Jydsk.
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En hans Mitgesel, kaldet Søren SørensGen, Søffren Michil- 
Gens Søn i Weigle.

End var med dem en liden Kumpan kaldet Oluf N., 
født i Lørup i Salfingherred i Fyen, havde været med dem 
i Følge siden S. Mikkels Dag.

Forskrevne Sander havde hos sig, der var i alles deres 
Selskab, en løs Kvinde, kaldte sig Ane Hansdatter, født i 
Wedby, boede i Ringsted, der døde hendes Husbond, kom 
saa til deres Selskab i Kjøbenhavn og laa til Marinne Thomisis 
paa Rosengaarden.

Hos dem fandtes saadant Gods: en forgyldt Ring, 
Sander sagde, han kjøbte i Kjøbenhavn for 24 G og gav 
Horen den; item en Sølvske, de sagde at have givet 5 $ for; 
et sort „offuertoy“ og en sort Kvindetrøje, at have kjøbt 
paa LuGetorvet i Kiøbenhaffn, og sagde, at Pengene vare 
dem givne for Guds Skyld og at have givet 6 # for Trøien. 
Men den lille Dreng, ene forhørt, sagde, at de havde det 
stjaalet, og ikke han vidste hvor eller fra hem, thi han var 
da ikke hos. etc.

Beritte Styrmands, Willum Nachts Gaardkvinde, be- 
kjendte, at nu Løverdag Aften kom Sander og Søren først 
ind til Willum Nachts at laane Hus; siden kom den lille 
Dreng og Horen efter; sagde Sander at have før ligget til 
Kirstine Dauittz, og der var nu en Kræmmer, de fulgte, som 
laa der, og de kunde ikke alle faae Rum, begjærede at 
maatte blive der den Nat over. Siden ud paa samme Aften kom 
flere deres Staldbrødre, saa de bleve 12 eller 13, begyndte 
saa at drikke og doble, havde en Gige, og forskrevne Søren 
dandsede med Horen, og laa der samme Nat over 3 eller 
4 paa Gulvet hos Horen, etc.

Willum Nachtt bekjendte, at forskrevne Seiler vare saa 
komne ind til hans, men sagde, at han ikke vidste af deres 
Bestilling.

Jtem Christoffer Slagter havde og nogle af samme Sel
skab, en hed Christen Olborig, og flere, etc. Og som de 
sad i Selskab sammen til Christoffers, og han fornam, at 
Fogden og Tjenerne vare for Haanden at søge efter dem, 
varede Christoffer dem ad, og de da „forsaa“ dem, hvilket 
forskrevne Sander bestod med forskrevne Christoffer.
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Jtem befandtes forskrevne Kompaner udi idel Løgn 
med al deres Handel, sagde stundom at have kjøbt det ene 
Sted stundom det andet Sted, og havde slaaet sig saa 
sammen paa deres Snopperi og Skalkhed. Dog var Ingen, 
som beklagede dem an for nogen stjaalne Koster eller 
kjendtes ved Noget, hvad de havde med at føre. etc.

Forskrevne lille Oluff sagde, at han skulde tjene for
skrevne Sørenn og hjelpe ham, naar han var syg. etc. For
skrevne Ane sagde at være nu gift med forskrevne Sander, etc.

De bekjendte at have havt deres Værelse og Handel 
saaledes:

Til Niels Bagers i Kjøbenhavn at have ligget 3 Nætter. 
Jtem kjøbt en Kappe af Bertilm Kræmmer i Roeskilde. 
Jtem en hed Lille Michil, Madtz Aals Søn i Kiøbenhavn ved 
Vesterport boende, var og i Selskab med dem. Siden be
kjendte at have fundet forskrevne Ske i Niels Hammers 
Bislag. End siden bekjendte Sander at have stjaalet Skeen 
i Jacop Truilßens Stegers. Jtem Michil og Søren stjal 
Trøjen i Kjøbenhavn, og Oluff havde Part deri. Jtem be
kjendte Sander, at til Niels Dragers i Kjøbenhavn der stjal 
Søren „Offuertøy“ og Hoser, det fik han til sin Part, og 
Sander stjal Trøjen, og der var Niels Vagtmester efter dem, 
og de undkom.

Dauit Slutter berettede, at for 14 Dage saa han 4 af 
disse Seiler paa Sletten der for Byen, de havde en lang 
Kone hos dem, hun trættede med dem om Lægeløn, de 
havde slaaet hende, og raabte paa dem, at de havde myrdet 
Folk ved Ringsted og burde vel nu straffes derfor.

Anders Heß, Richardus Wedderbom, Broder Jenßen, 
Jens Holm, Niels Barfod, Jon Nielßen, Hans Szelt, med flere 
Borgere nævnedes synderlig til Vidnesbyrd over denne Be- 
kjendelse etc.

Menige Mænd gjorde Bøn for dem, at efterdi de alle 
ere unge og lempelige Drenge at maatte forskaanes paa 
Livet, og de benaadedes til Kagen, og forsvor Landet under 
et Hængende [o: med Udsigt til at blive hængte], om de 
findes her mere.
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Mandhaftig Kvinde.

Den 7 Juni Anno 1585 havde Hans Kiøbenhaffn paa 
Sandene stævnet Christen Riber for Rette og med klagelig 
Beretning ham tiltalt, at han nu kort siden var kommen for 
hans Dør om Aftenen og æsket ham ud med et Værge, og 
Hans Kiøbenhaffn’s Kvinde Marine vilde være imellem og 
alting styre til bedste paa baade Sider, og Christen Riber 
derover afhug hende den venstre Haand, var begjærende at 
maatte vederfares, hvis [o: hvad] Ret er over forskrevne Chri
sten Riber for slige Gjerninger.

Christen RiberG Gjensvar og egen Bekjendelse om, hvor
ledes med samme Sag er tilgangen og om Aarsagen og Be
gyndelsen dertil:

Først har Christen berettet, at han sendte sin Pige ind 
til Mætte Kocks at hente ham en Kande 01, da kom HanG 
Kiøbenhaffns Kvinde derind efter Pigen og slog hende tre 
Gange; Pigen kom grædende igjen til Christen, sagde at 
Marine Kiøbenhaffns havde slaaet hende, derover tog Chri
sten sit Værge, gik til Hans Kiøbenhaffns Dør, bad ham, 
han vilde straffe sin Kvinde for hans Pige, hun havde slaaet. 
HanG svarede ham og sagde: Det løjst Du, min Kvinde har 
ikke været ude af Huset. Da fortørnedes Christen og sagde: 
Det løist Du selv, og est Du en ærlig Karl, da kom herud 
og slaa paa mig og ikke paa min Pige. Strax gik HanG 
Kiøbenhaffn ud i Gaarden og hentede en Hob Sten, og saa 
slog baade han og Kvinden med Sten ud til Christen, og 
Marine Kiøbenhaffns sagde til Hans Kiøbenhaffn: Gak Du 
til Side og lad mig ud til ham, jeg vil fordege [o: vertheidigen?] 
Dig. Saa kom hun ud med et Skuffeil [o: Skovl] og slog ind 
efter Hovedet paa Christen, og han forsætte [o: afparerede?] 
hende Slagene med Værget. Og Hans Kiøbenhaffn dis 
imellem bar Hug paa Christen med Sten. Der Christen da 
saa, at han var saaledes af dem baade beængstiget, da 
gjorde han et Streg [o:Streich] medVærget unden op imod, 
som hun slog til ham med Skuffeln, og dermed saa ulykkelig 
ramte hende i Haandleddet, saa at, som siden befandtes, 
at Haanden af samme Slag faldt paa Jorden, dog Christen
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ikke deraf vidste, hun havde faaet Skade, thi hun slog endda 
siden ind til ham med Skufflen.

............................................[Her anføres en Del ligelydende 
Vidnesbyrd.]

Sammeledes Hendrick Pottmaager vandt [o: vidende] med 
oprakt Finger ved sin Ed, at han saa og hørte, at Christen 
bød Hans Kiøbenhaffn ud, om han var en ærlig Mand, han 
skulde komme ud og slaae med ham med et Værge. Da slog 
Hans Kiøbenhaffn ud af Døren og ramte Christen paa Livet 
med en Sten, og Kvinden desligeste slog og til ham med en 
Sten. Da vendte Christen sig om til de andre Folk, som 
sad paa Bislaget, og sagde: Er dette Ret? Jeg byder ham 
ud med et Værge, og da slaaer han mig med Sten. Med 
det samme kom Kvinden ud med en Skuffel og slog til 
Christen tre Gange; den første Gang forsatte Christen med 
Værget, den anden Gang hug Christen imod og hug i Skuff
len og gjorde ingen Skade, den tredie Gang hun slog til 
ham, hug han imod unden op „et forsætt strig“ [o: et Parade 
Hug] imod Skufflen med Værget, og dermed saa ulykkeligen 
hug hende Haanden af.

[Sagen forliges saaledes, at Christen Riber skal betale 
Bartskjær Løn* og give HanO Kiøbenhaffns Kvinde Marine 
27 Daler i Erstatning for den mistede Haand.]

Løse Svin paa Kirkegaarden.

Anno 1585 Mandagen den 19 Juli. Jtem blev nu i Dag 
omtalt og beklaget, at stor Uskikkelighed findes paa Kirke
gaarden med Folks Svin, Lam, Bukke og andet saadant, der 
indløber, som ikke tilbørligt er. Saa tilkjendegav og Johann 
Kypper, Kræmmer, at nogle faa Dage siden kom han til 
„maade“ med paa Kirkegaarden, at nogle Svin stod og havde 
rodet ned udi et Barns Grav ind paa det døde Lig1)- Da 
paa det saadan uchristelig Handel og Utilbørlighed maa af-

*) I Randen staaer tilskrevet: O, hvad bør den Sted, som saa mange 
Christnes Legeme hviles, at holdes i Reverents og Ære efter 
christelig Vis formedelst vor Troes Haab til den glædelige Legemets 
Opstandelse!
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skaffes og forekommes, er nu idag strengelig tilvaret, at 
hver holder sine Svin, Faar, Lam, Gjeder, Bukke og andet 
Kvæg af Kirkegaarden. Hvis der efter denne Dag saadant 
befindes, da skal Mester Christen Skarpretter det til sig 
annamme og for sit eget beholde; herom hver skal vide at 
vogte og tage sig Vare for Skade.

Torvepriser.

Anno 1585 tilvarede Fogden, at mangfoldige Klagemaal 
kommer over hugisker [o: Høkersker] og Andre, som „paa dyrcke 
opribe [o: opkjøbe forud, saa det bliver dyrere?] Lam, Gjæs, 
Høns, og siden det udsælge til Borgerne paa det allerdyreste. 
Og efterdi at Byen ligger nu fuld af Kongelig Majestæts 
Hofsinder og Folk, er saaledes samtykt menige Borgere til 
Bedste, at der til videre Besked ikke skal gives mere end 

for bedste Lammefjerding 4 fi gode, 
for en fed Gaas med Kraaser 7 6, 
for et godt Par Høns 4 B.

Item befaltes Fogdens og Stadsens Tjenere at have 
flittig Opseende, at Ingen kjøber udenfor rette Torvested. 
Hvo hermed findes, da skal de straffes udi Halsjernet, og 
hvad Varer de saa ulovligt kjøbt have, det skulle Svendene 
selv beholde Hælvten af og Hælvten til Helliggejstes.

Skarpretter Mr. Anders Aalborgs Død 
og dens Følger.

Anno 1581 den 27 November paa Raadhuset 
fremkom M. Anders Aalborg og for Rette anklagede En ved 
Navn (N. N.) og berettede, at samme N. N. var nu stakket 
forleden indkommen til hans, begjærede Natteleje, vilde og 
have en Hore hos sig om Natten, og der Mester An
ders svarede, at han vilde saa den Handel ikke tilstede udi 
sit Hus at skee, begyndte N. N. at overfalde ham, stillede 
sig til Værge med et spændt Fyrrør og en Degen og re- 
gjerede meget, og da omsider kom Tjenerne dertil og saa
dant afstillede, saa at N. N. blev antagen og fængsligt ind
sat. Og han nu idag var her i Rette, befandtes at være saa
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skeet, og ikke han kunde benægte, var og tilstede hans 
Fyrrør, spændt og ladt, som det toges fra ham, og ingen 
billig Aarsag hertil han vidste eller sig med Rette at kunne 
undskylde i nogen Maade. Item blev N. N. og angiven at 
have sig udbrudt af Fængsel i Roeskilde, som han og ikke 
aldeles benægtede. Var og mistænkt at skulle for nogle 
Aar have sig udbrudt af Fængsel fra Byfogden i Laugholm, 
og ingen Kundskab eller vis Besked her nu fandtes tilstede. 
Derfor blev han nu paa ny indsat i Forvaring til videre For
faring herom at gjøre til sin Tid.

Item befandtes Mr. Anders at være nu vanfør og lem
læstet i den højre hans Arm og Haand, hvilken han bar i 
en Løst eller Baand, og han nu adspurgt, hvad ham skadede, 
svarede han og sagde, at ham var lovet ondt, det havde han 
og faaet. Og han adspurgt, hvorledes det var tilgaaet, be
rettede han, at for nogen Tid, han var ud for sin Dør, der 
hvor han boer, kom et Svin gaaende, og han optog en lem
pelig Sten og vilde kaste til Svinet at jage det bort, og som 
han udslog med Armen og skulde kaste Stenen, blev samme 
Sten fast i Haanden paa ham, saa han ikke blev Stenen 
kvit, og ved samme Kast klagede han, at hans Arm gik 
tvert over mellem Axlen og Albuen, saa at Benet gik tvert 
itu, som Bartskjæreren, der ham forbandt, Mads Bartskjær 
her ibidem, svor ved sin Ed, at Benet i hans Arm var lige
som en overbrudt Stok, og baade Ender eller Piber stod op 
i Veiret inden mod Skindet. Og derover er kommen i stor 
Skade.

End adspurgt Mr. Anders, hvo ham lovede saadan 
Ulykke, hvilket han offentlig nu bekjendte, at det var Kir
stine Brænders1), og sigtede hende og skyldede hende aaben- 
bart herfor. Aarsagen hertil sagde han saaledes: At Kir
stine Jep Brenders var engang inde til Oluff Dragers og var 
meget drukken, og Mr. Anders var derinde, kom dem Ord 
imellem, og at han da slog hende med et Svøbeskaft, og om 
hun blev stødt paa Armen eller hvorledes det sig kom, bar 
hun Armen nogen Tid, og at hun da lovede ham, at han 
skal bære sin Arm dobbelt saa længe, som hun havde gjort.

J) Om Kirstine Jep Brænders smign. Stykket „Trolddom“ Side 307—324.
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Og gav hende derfor al Skyld og Sag, og til Vidnesbyrd at 
have hørt af Kirstine Brænders saadan Trusel skjød Mr. 
Anders paa Lars Eriksen af Gurre og Lass Bij af Boderne, 
som han sagde, havde det hørt af Kirstine selv. Mr. Anders 
tilsagdes at møde paa Mandag næstkommende med sine 
Vidnesbyrd.

Anno 1581 den 11 December 
mødte Mr. Anders Aalborg gav Last og Klage paa Kirstine 
Jep Brænders for den Skade og Ulykke, ham er vederfaret i 
hans Arm, at han derover er kvit hans Helbred og Velfærd, 
eftersom han her strax tilforn har i lige Maade klaget. 
Vilde nu fremføre sine Vidner.

Da adspurgtes, hvor Kirstine Brenders er, at hun 
kunde komme tilstede og høre herpaa, og blev nu berettet, 
at hun er undvigt, og strax at Mr. Anders havde givet 
hende Sag siden ikke at kunne findes her mere tilstede. 
Og efterdi de to Vidnesbyrd, Mr. Anders har nu tilstede, 
ere udenbyes bosiddende, og til en anden Tid, naar de skulle 
møde, maatte enten Herskabstjeneste eller andet Forfald 
paakomme eller anden slig Leilighed tildrage, da er be
tænkt at forhøre samme Vidner.

Las Bij, hjemme udi Boderne, bad sig saa sandt Gud 
hjelpe og hans hellige Ord at vide saa heraf: at for nogen 
Tid var han indkommen til Oluf Dragers her i Byen og sad 
der og drak, da var og Kirstine Jep Brenders derinde, og 
hun og Mr. Anders havde nogle Ord sammen, saa han slog 
hende med et Svøbeskaft, da lovede Kirstine Brænders ham, 
at han skulde faae en Fandens Færd paa den hans Arm, 
han klappede hende med, og end førend han troede mindst 
paa. Dette holdt Lauritz ved sin Salighed.

Dernæst vandt Laurits Eriksøn af Gurre, bad sig saa 
sandt Gud hjelpe og hans hellige Ord, at vide heraf saaledes: 
At han var og inde til Oluf Dragers den Tid, Laurits Bij be
retter, saa var og Mr. Anders og Kirstine Jep Brenders der
inde, og Kirstine gik til og klappede Mr. Anders ved Kinden, 
bad han hende gaae fra sig, og havde saa nogle flere Ord 
sammen. Og Mr. Anders da slog hende paa Armen med et 
Svøbeskaft, lovede hun ham en ond Færd paa hans Arm og 
inden han troede mindst derpaa.
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Oluf Drager blev og nu fremkaldt, bekjendte, han var 
inde, dette altsammen skete til hans, og at Mr. Anders slog 
Kirstine, som før er rørt, da lovede hun ham, at han skulde 
svie saaledes paa hans Arm, som hun gjorde, og end før han 
troede paa. Det holdt han ved lige Ed.

Item Peder Mogensen Skomager sammesteds var og 
samme Tid indkommen til Oluf Dragers, og han nu frem
kaldt bekjendte, at han saa M. Anders slog Kirstine Brænders, 
og de havde Ord sammen, men om hun lovede ham Ondt, 
eller hvorledes deres Ord derom faldt tilhobe, agtede han 
ikke eller hørte af.

Anno 1582 den 25 Januar.
Peder Ipsen Byfoged i Laugholm var nærværende, og 

kom nu denne Karl i Rette, Søren Mikkelsen, som nogen Tid 
lang har nu siddet her fængslig, for han overfaldt Mr. An
ders Aalborg Rettermand her i hans eget Hus, og imidlertid 
mens han sad fangen, blev her Rygte, at samme Karl havde 
for nogle Aar været fangen i Laugholm, udbrød sig der af 
Fængsel og kom i sit Behold og siden blev kjendt i Roes
kilde og der paa ny blev sat af Anders Bytter i Helsing
borg, som ham der kjendte og paa Peder Ipsens Vegne lod 
ham der antage og indsætte. Og efterat han der havde 
siddet en Tid lang, undkom han og der af Fængsel. Og der 
saadant her berygtedes, blev skrevet til forskrevne Pæder 
Ipsen, at her saadan en Karl var anholden, hvis han havde 
noget med ham at skaffe, maatte han ham her besøge. Hvor 
og forskrevne Peder Ibsen gav sit aabne Brev hid, at saadan en 
Karl og saa ved Navn havde sig der udbrudt og siddet paa 
sin Hals for Tyveri med videre Mening, samme Brev til Ende 
indeholder, og findes her i Byes Gjemme indlagt, og nu laa 
her i Rette. Og da Peder Ipsen nu saa forskrevne Søren, 
kjendte han ham og sagde, at være den samme, han før 
havde indsat i Laugholm for Tyveri, og at hans Dom var 
der given af Borgmestre og Raad, at han skulde staae sin Ret i 
en Galge. Desligeste kjendte Peder, at det Brev, han har givet 
og hidsendt om forskrevne Søren Michelsen, vil han være 
stændig, hvor det kommer i Rette eller paatales.
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Søren vilde sig undskylde og sagde, at Peder skal ikke 
bevise, at der var given Dom over ham for Tyveri, hvor
imod Peder skjød sig til Byesbog i Laugholm der at findes 
Besked. Og dem herom forløb mange Ord imellem.

Søren bekjendte, at han var sat i Laugholm, formedelst 
han fandtes hos en Anden, som havde der stjaalet og blev 
der rettet, og at han derfra undkom, sagde han, at det var 
Skarns Fængsel. Item der han blev antagen i Roeskilde af 
Anders Bytter og der indsat, bekjendte han at være for den 
samme Sag med Peder Ipsen; og at han der undkom, be
rettede han saaledes, at En kaldet Rasmus Bysvend i Roes
kilde ham handlede han med, at han lod Laasen være fra 
Bolten og fra Døren paa Fængslet, saa han kom ud, og han 
gav ham en Signet-Ring og 2^2 $ Penge, og holdt dette 
ved sin Salighed. Begjærede forskrevne Peder Ipsen, at Søren 
maatte endnu sættes paa en Ret, som og skete. Midlertid 
forhvervede Peder Ipsen Kgl. Maj.8 Forlov og førte for
skrevne Søren til Roeskilde. Der blev han halshuggen.

1582 den 21 Mai
bleve 8 Kvinder for utugtig Opførsel ifølge Dom stubbede 
til Kagen af Mr. Anders Aalborg og derpaa forviste Byen.

1582 den 25 Juni
dømtes Johanne fra Livet for at have havt Omgang med 
sin Svoger. Den Tid forskrevne Johanne kom til sit Rettersted 
ude paa Sletten, og Retteren Mr. Anders Aalborg skulde 
hende rette og afhugge, da er det saa ulykkeligt samme Tid 
tilfalden, at han ilde martrede det arme Menneske, og første 
Gang ikke kunde hugge uden en liden Ring ind i Halsen, 
saa at, som Kvinden faldt om, gav hun et ynkeligt Skrig, og 
derefter hug han 5 eller 6 Hug og kunde dog ikke hugge 
Hovedet fra hende. Og han da kastede Rettersværdet og 
gav Flugt og begjærede: Naade! Naade! Og som han da 
tog til Løb og kom over nogle Gjærder, blev han af Al
muen ynkeligt slagen og tagen af Dage, og blev 
der død.

Anno 1582 den 9 Juli.
Jep Brender skjød sin Hustrus, Kirstines, Skjel og Skuds-
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maal, om Nogen veed med hende Trolddom eller anden 
uærlig Sag, da at give det an. Svaredes blandt Menigmand, 
at altid har været og er stort Ry og Rygte om hende om 
Trolddoms Handel, hvad Sandheden er, maa hun vide.

Saa mødte nu Mr. Anders Aalborgs (Bøddels) Hustru 
ved Navn Anne, klagede og kjærede paa Kirstine Jep Bren- 
ders, sagede og skyldede hende fuldt og fast for sin Hus
bonds salig Mr. Anders’ Helbred og Velfærd, som han selv 
i levende Live havde hende saget og skyldet, og her før 
findes indskrevet, saa og, at han saa ynkelig undkom, at 
Kirstine Brenders deri havde voldt og var skyldig, og gav 
hende herfor Sag, fuldt og fast.

Saa var nu tilstede i Kirstine Brenders eget Paahør de 
Vidnesbyrd, som Mr. Anders tilforn har ladet herom her til 
Thinge forhøre, hvilke endnu fremkaldte vunde, som efter
følger, nærværende Jep Brender og hans Hustru Kirstine 
selv til „veiermaal“ [o: Gjenmæle].

Oluf Drager her ibidem vandt endnu ved sin Ed, at 
Mester Anders, nu salig, var indkommen til hans, sad og 
drak en Pot 01, saa kom Kirstine Brenders der ind, sagde 
sig at have været af By og vilde laane en Bismer at veje 
Uld med, og hun fik ikke Bismeren. Begyndte da Kirstine 
at handle med en Bonde, sad der i Stuen, skulde age hende 
paa Bygden, svarede Mr. Anders sigende: Han ager Dig vel. 
Svarede Kirstine: Han maa age Fanden og Dig med. Svared 
M. Anders: Han age Dig selv! og slog hende saa paa Mun
den, søgte saa til og slog hende med et Svøbeskaft. Saa 
løb Kirstine ud og bandede og nævnede saadanne Ord til 
Mr. Anders: Du skal svie saa længe paa Din Arm, som jeg 
svier paa min. Herpaa bad han sig saa sandt Gud hjelpe.

Laurits Eriksen af Holmen og Lars Blij af Leien vandt 
ved deres Ed, at de samme Tid vare i Oluf Dragers Hus 
og hørte, at være saadanne Ord imellem Mr. Anders og Kir
stine Jep Brenders. Og Mr. Anders han slog Kirstine da 
med et Svøbeskaft, og som hun der udløb, lovede hun Mr. 
Anders, han skulde svie saalænge paa sin Arm, som hun 
gjorde. Og end sagde Lars Eriksen, at Kirstine lagde der
til og sagde: End før Du troer paa eller vedst af.
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Kirstine Jep Brenders vilde sig aarsage og sagde, at 
hverken Lars Bij eller Lars Eriksen vare til Oluf Dragers’ 
den Tid det skete. Dog fandtes hendes Ord ikke at være 
bestændige.

Anne Mester Anders’ efterlevende Hustru mødte og nu 
tilstede, tilsagde Kirstine Jep Brenders aabenbare for Rette, 
at eftersom hendes Husbond Mr. Anders havde før i sin Vel
magt eller levende Liv skyldet hende her til Thinge, som 
før er meldt, saa skylder og sager hun hende og endnu 
fuldt og fast, og begjærede endelig Dom og Ret over hende. 
Og forskrevne Anne bekjendte nu for Rette, at hun vil forfølge 
Sagen saa vidt, hun kan og hende kan Ret vederfares. Efter 
slig Lejlighed, og efterdi Sagen er endnu mørk, blev nu 
idag opnævnt 16 Mænd paa Sagen at dømme derpaa, hvad 
de kunne kjende Ret at være og samme Mænd ere disse: 
[16 Navne opregnes].

De befaledes at tage Sagen til dem og til i Dag sex 
Uger at sige derpaa deres Sentents [o. s. v.].

Samme Dag var nærværende Anders Rasmussen født i 
Odense i Fyen. Og han sig nu fæstede og tilsagde sin 
Tjeneste for Mestermand og Skarprichter i Steden, som 
M. Anders Aalborg før tjente. Og han antog sig Tjenesten 
i alle Maader, som hans Formand før ham med lige Løn, 
om han findes god og duelig for Haandværket, og lige Tje
neste, hvo ham behov haver. Og han lovede at holde sig 
uden skjellig Paatale.

. Anno 1582 den 23de Juli 
fremkom de 16 Mænd, som ere tagne i den Nævn paa Kir
stine Brenders, begjærede paa det venligste, at Borgmester 
og Raadmænd vilde for Guds og Retfærds Skyld meddele 
dem hvad Kundskab, Vidne og anden Besked, som findes 
indskrevne i Byens Bog om Kirstine, der hun for nogle Aar 
var udi Ry og Rygte, der den Brændevins Kvinde blev 
brændt her for Byen, og om noget ydermere findes om 
hende anskrevet, saa og hvorledes denne Sag er nu først 
begyndt mellem M. Anders Aalborg og hende, som det sig 
nu er forløbet og indskrevet indtil nu. Sammeledes de 
maatte lade forhøre nogle Vidnesbyrd mod Kirstine Bren-
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ders og siden bekomme Alting ved et Thingsvidne beskrevet; 
hvilket og er dem alting bevilget.

Og blev nu Jep Brenders og hans Hustru Kirstine selv 
baade personlig tilstede og Alting paahørte, som efterfølger.

Hans Frost her sammesteds svor ved Gud og hellig 
Aand, at ved 3 Uger før Michaelis næst forgangen gik han 
ud i sin Gaard om Natten i sit Hverv, og som han stod, 
fik han svarlig ondt i sine Øjne, blev slet blind, fik saadan 
Pine, at han styrtede omkuld, raabte og skreg ynkeligt, som 
han laa i Gaarden. Kom saa hans Hustru og fik ham ind, 
laa saa den Nat over ind paa anden Dagen, som han var 
halvdød. Da kom Kirstine Brenders ind til ham, det han 
ikke vidste af hende, talede med ham, hvor fat var, og 
kastede sig ovenpaa ham i Sengen, som nu berettedes, kors
vis, læste over ham det han ikke veed hvad var, og tre 
Dage derefter fik han det bedre og blev tilpas, dog han nu 
ikke skyldede Kirstine; hvad Mening der var derunder, veed 
Gud og hun.

Peder Christensen her ibidem berettede ved sin Ed saa- 
ledes, at han engang kom ind i Niels Sørensens Stue, og 
der sad inde Unge Hans med flere Bønder og drak. Og 
som Peder stod for Bordet, kom Kirstine Brenders løbende 
derind, sprang op paa Peder og greb ham om Halsen; og 
han vilde det ikke lide, slog han hende paa Munden Næse 
og Mund til Blods, og blev hende da kvit. Siden sagde 
Peder, han bad Jep Brender at sige Kirstine, hun skulde 
ikke komme i det Hus han var, men være ham slet ubevaret. 
Og sagde Peder, at han fik saadan Ulykke, at han mistede 
baade Øjne, Syn og Mæle, maatte saa til Søborgs Badskjer 
Mr. Jacob, nu er afdød; Og Peder sagde, at der han agede 
til Søborg, sad Kirstine Brenders selv tredie udenfor Lunde
have ud med Vejen, og om nu Tirsdag han kom tilbage, 
sad hun der og. Hvilket Christoffer Slagter bestod, som 
fulgtes med Peder, at Kirstine Brenders sad der ud med 
Vejen, der de kom fra Søborg, og hendes Datter sad hos 
og end en Kvinde, han ikke kjendte, og Peder sagde nu, at 
Mr. Jacob sagde for ham, at Kirstine Brenders og nogle 
flere med hende havde gjort ham det, han havde.

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 23
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Ydermere berettede Peder Christensen, at ved Passet 
at han laa stungen her i Byen, kom Kirstine Brenders ind 
til ham, kom sig i Snak med ham, begyndte da at sige, at 
her var kommen en Trolddjævel til Byen med en Troldbog 
og løb herom med, og sagde Kirstine: En anden Dag fanger 
jeg Skyld for det. Sagde og, at samme Trolddjævel var da 
til Elline Peters, og hun vilde gaae hen og vare Elline ad, 
vilde og lade Hr. Rasmus vide det. hvilket Kirstine og nu 
selv bekjendte, at her var kommen en Kvinde med en Bog, 
løb om at hjelpe Folk. Fremdeles berettede Peder, at nu 
forgangen Roeskilde Marked var han i Roeskilde, mødte han 
der Kirstine Brenders paa Ludtz Kirkegaard og han talede 
med hende og blandt andre Ord spurgte, hvorfor hun for 
saa fra Helsingør og ikke blev tilstede; og at Kirstine da 
svarede, at han skal faae Skam, der det voldte, at hun kom 
fra Helsingør, lod sig ogsaa høre, at hendes egne Børn 
havde raadet hende at fare af Byen. Item at Peter klagede 
saa tidt for Kirstine, at de laa der saa længe børløse og 
kunde ikke komme hjem; og om Aftenen strax være kom
men saadan en forfærdelig Storm og Uvejr, at stor Skade 
maa være skeet.

Mester Thiill Badtskjær bekjendte ved sin Ed, at han 
var i Søborg hos Mester Jacob nu salig, om nogen Krank
hed, og Mester Jacob spurgte ham ad, hvad han havde 
gjort Kirstine Brenders; og Thiill svarede ikke at vide at 
have gjort gjort hende noget imod. Og Mr. Jacob da bad 
og raadede ham, at han skulde skye hende, det bedste han 
kunde.

Marine Peder Havis her ibidem bekjendte saaledes at 
være skeet med 6 Aar forleden: Formedelst Kirstine Bren
ders var i ondt Ord og Rygte, talede Marine med hende, 
engang Kirstine kom gaaende frem ved hendes Dør, bad 
hende vare sig for saadant og raadte hende det bedste, og 
Kirstine gik saa fra hende. Derefter kom Jep Brenders ind 
til Marine i hendes Hus, tilspurgte han Marine, hvad Ord 
hun havde med hans Hustru, og Marine svarede: ikke andre 
end gode. Da sagde Jeppe til Marine: Du skal faae Ondt 
for det, og tog Jeppe sig selv om Skjægget, sigende: hedder 
jeg Jeppe med det røde Skjæg.
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Og Marine klagede, at hun strax efter fik stor Krank
hed og mistede sin ene Haand og laa paa sin Seng i 18 
Uger. Og hendes Pige, som svarede Jeppe, da han truede, 
og bad ham have det selv, hun blev, som hun havde „veint“ [?] 
aldeles forbistret. Hvilket Peder Hau selv bekjendte for 
Hans Holst og Oluf Rasmussen, som vistes til ham hjem til 
hans i hans Krankhed.

Item overbevistes Jep Brender idag med Hans Elle- 
kiøff, Charine Oluf Dragers og Lars Eriksøn af Gurre, at 
Jep Brender sagde i Oluf Dragers Gadedør 14 Dage, at skal 
Kirstine døe, det skader ikke, der skal 10 med hende. Og 
omsider bekjendte Jeppe selv, at han sagde: Tage de end 
Livet af hende, da tage de ikke af hende (Kirstine) alene, 
der skal flere med.

Oluf Møller og Jens Tømmermand bekjendte ved deres 
Ed hver for sig, at som Jep Brenders stod ved Stranden 
og saugskar, kom Tidender, at Mester Anders var ihjel- 
slagen, der han rettede den Kvinde paa Sletten; svarede 
Jeppe saa sigende: Det var ham længe lovet. Og Jeppe 
bekjendte, han sagde saa og nævnte den gamle Bøddel
kvinde, der kom fra Mr. Anders, at hun havde lovet ham 
det. Men forskrevne tvende Mænd gjorde deres Ed, at Jeppe 
ikke nævnte da den gamle Bøddel-Kvinde, da han sagde 
forskrevne Ord.

Niels Postrider paa Slottet bekjendte ved sin Ed, at 
strax Kirstine Brenders var rømt her af Byen, da Mester 
Anders først sagede hende her paa Raadhuset, var Ord om, 
at hun skulde være til Skræderens i Bøttrup. Og Claus 
Pommering Slotsfoged befol ham strax at udride, tage nogle 
Bønder med sig og søge hende op og føre hende hid. Og 
han havde med sig 3 eller 4 Bønder, søgte efter Kirstine i 
Bøtterup og Plegilt, og hun fandtes der ikke, men var rømt 
og undvigt.

Jep Brender skjød endnu sin Hustru Kirstines Skjel og 
Skudsmaal, om Nogen veed hende at skylde i Levnet og 
Omgængelse for Trolddom og anden Sag. Og Ingen svarede 
hertil blandt menige Borgere og Almue andet end som før, 
at et ondt Rygte og Ord havde altid fulgt hende for saa- 
dan Bestilling, og ellers svarede Ingen et godt Ord i hendes 

23*



356

Sag. Item Mr. Anders Hustru Ane endnu fremstod og kla
gede paa Kirstine Brenders for hendes Husbonds Velfærd, 
Liv og Helbred, som hun før i lige Maade gjort har, og be- 
gjærede endelig Dom og Ret over hende.

Over al denne Sagsens Progres, som her nu findes ind
skrevet, begjærede de 16 Nævnsmænd 12 Mænds Vidnes
byrd ved et Thingsvidne beskrevet, hvilket skete.

Anno 1582, den 6 August
fremkom de 16 Nævnsmænd, begjærede, at disse Vidnesbyrd 
maatte forhøres. Og Jep Brender og Kirstine vare baade 
personligt tilstede.

Skipper Mikkel Jensen, her ibidem Borger, ved sin Ed 
bekjendte saaledes, at ved 4 eller 5 Aar forleden kjøbte han 
en Fiskerbaad af en Mand paa Salteboo Leje, som ligger 
hinsides Gilleleie. Og da han havde kjøbt samme Baad, 
sagde, at Mandens Hustru, han kjøbte Baaden af, var ikke 
tilfreds, for Baaden solgtes saa let, og at Mikkel lovede da 
Hustruen et Par Tøfler til, at hun vilde være alting tilfreds. 
Løb saa Mikkel med samme Baad her i Sundet udi Silde
fisken og kunde ingen Sild faae. Og det begav, at Kirstine 
Brenders kom da engang ind til hans, bad hun give sig et 
Kast Sild. Og Michels Hustru svarede, bad Gud bedre det, 
de kunde selv ingen Sild faae. Svarede Kirstine Brenders, 
at der var gjort Skalkhed med deres Fiskeredskab, at naar 
han tænkte, at hans staae i Søen eller Stranden, ere de 
oppe i Skoven og Bøgetoppene. Item at der sad et Træ 
under hans Pligt i samme Baad, saalænge det der sad, fik 
han ikke Sild; og sagde, at der fandtes et Træ ved et 
Kvarter langt, hvad det var veed han ikke, og huggede det 
af og kastede det bort. Sagde og, at Kirstine Brenders 
sagde til ham, at Mandens Hustru, der solgte Baaden, fik 
ikke det Par Tøfler; item at Kirstine raadede ham at skulle 
hugge i Skoven en Hybentorn og den flække og drage sine 
Sildegarn derigjennem. Der han det havde gjort og løb 
saa i Søen igjen, da første Nat reves hans Garn slet af, og 
ikke han fik uden Knuderne igjen. Svarede Kirstine Bren
ders, at hun ikke veed heraf, men om den Hybentorn at 
have alle sine Dage hørt om.
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Frandz Meier bekjendte ved sin Ed, at som Kirstine 
en Gang kom ind til hans Faders Mr. Henrik Bartskjær, 
talede hun Latine med Skolemesteren, som da sad der
inde for hende, sagde ita, non, og Mr. Henrik da forviste 
hende, lovede hun ham brune Nødder, og han fik en Hob 
Knuder paa sit Liv og blev meget ilde faren.

Søren Arkelimester og hans Hustru Boil bekjendte, at 
som Søren var meget ilde faren, hans Ben var sønderslagen 
og laa under Læge, fik han slig Krampe eller Snerpe i 
Benet, at han ingen Ro havde, og da er Kirstine Brenders 
kommen did at ville læse Igten af hans Ben, og da langt 
omsider, da det bevilgedes, bad hun faae sig 3 $ Pendinge, 
gik saa til Sørens Brønd, kastede først en Sten i Brønden 
og sagde slige Ord: „Hør Du Ord i Brønden, her har 
Du Havre til dine Heste, Brød til dine Hunde“ og med 
slige Ord flere hun brugte, og dermed skulde hun læse 
Igten af hans Ben.

Laurits Børiesen Saugskjær bekjendte ved sin Ed, at 
han og hørte at Jep Brender sagde, at det var Mr. Anders 
længe lovet, ligesom Oluf Sobeck og Jens Tømmermand 
vandt.

Peder Hau mødte selv idag og bestod alle de Ord, hans 
Hustru vandt og før findes indskreven.

Kirstine Brenders sagde her intet imod, alene, de 
maatte vidne hvad de vilde, og hun begyndte at bede for 
sig selv og bad om Naade for Guds Skyld, Konningens, 
Dronningens og den unge Herres Skyld og sagde at ville 
fare af Byen og aldrig komme her mere, maatte hun men 
[o: blot?] slippe.

Jacob Brender skulde aarsage Kirstine, sagde han, at 
hun kunde aldrig mere, end hendes Moder kunde før hende. 
Og ham adspurgt, hvad Moderen kunde, svarede han: Pater 
noster og Ave Mari.

1582 den 20de August 
kaldte Claus Nielsen, Kgl. Maj.8 Byfoged her sammesteds, 
paa de 16 Nævns-Mænd her, som ere tagne i Nævnet paa 
Kirstine Jep Brenders her sammesteds; og Claus dem fore
holdt, om de ere sinds og ens vorden om at afsige deres
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Dom over hende, efterdi det er nu deres Tegte Dag, sex 
Uger efter Recessen, at de vilde nu fordi fuldgjøre deres 
Toug. Da fremkom de 16 [15] Mænd (hvis Navne her findes 
indskrevne tilforn) og de vare nu alle tilstede saa nær 
Hans Stolt, som var udsejlet, og han havde givet sit Brev 
ogSigil, at være den samme i alleMaader som de 15 Mænd 
hans Medbrødre, hvad de dømme af eller til, hvilket hans 
Brev nu idag læstes i den Sted, der hans Navn opnævnedes, 
og kjendtes for fuldt. Og de gave nu tilkjende at være til 
Sinds at sige og dømme paa Sagen, som de vilde ansvare 
og give beskrevet. Og var nu Kirstine Brenders og Jep 
Brender selv baade personlig tilstede og til Vedermaals Tale.

Først saa lod nu de 16 Mænd oplæse Kirstine Bren
ders Skudsmaal hende givet paa Tikjøbs Sognestævne, som 
det indeholder. Dernæst læstes det Thingsvidne, som er 
givet dem paa alle de Vidnesbyrd, derom ere forhørte. Som 
samme Thingsvidne videre udviser og stykkevis bemelder.

Saa tilspurgte nu Broder Jensen, Formand paa de 16 
Nævnsmænds Vegne, forskrevne Jacob Brender og Kirstine Bren
ders, om de selv eller Nogen af Alle, som dem er anrørende, 
om de vidste noget af alle samme Vidnesbyrd, Brev og Be
vis inden og udenbyes givne og annammede, enten at skylde 
Sag eller med Rette imod at sige for nogen Sag eller i 
nogen Maade at kunne drive, hvor det helst være kan, eller 
om de have noget Vidne, Breve, Kundskab eller anden nøj
agtig Bevis herimod at føre denne Sag til Behjelp, at de 
nu skulde det for Rette her fremsige og bekjende, at gaae 
derom hvad Ret er. Og Jeppe og Kirstine svarede ingen 
Aarsag at vide herimod i nogen Maade. Over hvilken deres 
Bekjendelse og Gjensvar de 15 Mænd (nu nærværende) be- 
gjærede et uvilligt Tingsvidne, og dertil nævntes disse 12 
Mænd [Navnene opregnes].

Da fremtraadte de 15 Mænd hver efter anden og endnu 
tilspurgte, hvo der sager og skylder Kirstine Brenders. Og 
fremstod endnu Anne Mester Anderses klagede og kjærede 
paa Kirstine Jep Brenders for hendes Husbonds Mester 
Anderses Helbred, Liv og Velfærd efter al den Lejlighed, 
forskrevne første Thingsvidne formelder, og begjærede ende
lig Dom og Ret over hende.
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Da afsagde de saa for Retten: At efter Tiltale ogGjen- 
svar, Skudsmaal uden og indenbyes, Vidnesbyrd og anden 
Sagsens Lejlighed, som forskrevne Thingsvidne udviser og her 
før er vidsomt formeldt, have de gransket og forfaret i 
denne Sag om forskrevne Kirstine Jep Brenders, som er 
saget og skyldet for Trolddom og Trylleri, som for er 
rørt, at de ikke længere gide eller udspørge kunne, og 
ikke de kunne kjende forskrevne Kirstine Brenders fri, 
men saalænge forskrevne Vidnesbyrd staae ved Magt, dømme 
og afsige, at hun er en Troldkvinde og bør at lide 
paa Ild og Baal, saa sandt dem Gud hjelpe og hans 
hellige Ord.

Efterat denne Dom var saa afsagt, begjærede forskrevne 
Nævnsmænd, at Jep Brender maatte gjøre Handtastning til 
Kgl. Maj.8 Byfoged, og sætte Loven og Vissen at møde med 
dem paa Sjellandsfars Landsthing, naar de nu skulle deres 
Dom did indføre. Og Jeppe sig deri undskyldte og aar- 
sagede ikke at kunne der møde eller did at komme ei heller 
nogen hans Fuldmagt, hvilken saadan hans Undskyldning 
de 15 Mænd begjærede at maatte indføres i næste tagne 
Thingsvidne. Og de 12 Mænd derpaa, her før ere udtagne, 
det samtykte at give i lige Maade beskrevet.

Item Kirstine Jep Brenders, der hun nu saa og for- 
rnærkte saadan Sagens Lejlighed, som nu afgik, og som før 
er meldt, og efter hun eller Jeppe ingen Behjelp kunde ind
vende deres Sag til bedste, begyndte hun at falde til Føje 
og begjærede, at hun maatte benaades, og hvis hendeNaade 
maatte vederfares, tilbød hun selv villigen at ville rømme 
her af Landet og aldrig komme hid mere, og begjærede 
Naade for Guds Skyld, for Kongens og Dronningens Skyld 
og for den unge Herres Skyld, og andet saadant hun ind
vendte.

Og de 16 Mænd hende tilspurgte, hvorfor hun rømte 
tilforn, og hun svarede ved saadanne Ord: de have før 
fanget og plaget mig for slig Sag, saa turde jeg Stakkel 
ikke bie; og bad end ydermere, at hun maatte forsee sig. 
Dette samtykte de 12 Mænd og at maatte indføres i for
skrevne Thingsvidne.
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1582 den 29 August
var nærværende Claus Nielsen Byfoged, havde paa Raad- 
huset ladet indføre Mester Anders Fynbo, som nu kort 
Tid siden stedte sig for Mestermand her sammesteds, og 
Claus nu havde ladet en Tid lang i Fængsel indsætte 
for hans Ulempe, og ham tiltalte, 1) for han havde ud
slaget Glarvinduerne i Byes Hus og Bolig, som Mester 
Anders Aalborg Mestermand før ham iboede og hans 
Efterleverske endnu iboer, 2) for han havde indtaget i
samme Hus en Hob Horer og løst Folk, som Claus 
sagde, han havde først drevet hjem af Marken og siden 
holdt dem hos sig og brugte sin Utugt med, 3) fordi han 
havde undsagt Mr. Hans Bøddel af Kjøbenhavn, som mod 
stor Forbøn og Forskrivning var tilladen at komme hid 
og rette to Manddrabere, og lod sig lyde at ville slaae 
ham ihjel, for han faldt her i hans Embede, dog [o: end- 
skjøndt] at Anders Fønbo ikke turde nu tillades at rette 
dem med Sværd, som han endnu er ung og nyligen er an
tagen i Embedet. >

Han svarede, at hvad de Vinduer i Bøddelhuset er be
langende, kom ham paa i Hastighed, at han af andet Sel
skab blev uddrevet af Bøddelhuset etc. Og lovede at ville 
lade isætte og flye Vinduerne igjen saa gode, som de vare 
før. Hvad de løse Folk er belangende, kjendes han, at 
Ryske Feiglis Søster var der hos ham, men svor, han ingen 
Utugt holdt med hende.

Om Mester Hans af Kjøbenhavn mente han at skee for 
kort, at han her skulde tage Næringen fra ham; mente og, 
at skulde han tjene for det ene, saa vilde han gjøre og det 
andet fyldest, hvad Embedet er belangende. Dog formedelst, 
at han nu stakket forleden var i Slangerup at rette en 
Karl under Sværd, og det ham noget misfejlede, blev 
han her ikke tilbetroet paa denne Tid. Og han mente at 
sige, at saadant kunde snart hændes, og at han vidste, hvor
med han skulde betale, om ham noget i slig Maade mis
lykkedes.

Og ham nu forholdtes, at dersom han vil saa tage af 
Gaarde og sig anstille, tjener han ikke her at blive, og om-
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sider faldt han tilføje, at hvis hans Forseelse nu har skeet, 
vil han raade Bod paa.

Dernæst ham forholdet, om han er sinds at blive her 
fremdeles i Tjenesten eller at forhøres om en Anden i den 
Sted, og dersom han ikke kan rette med Sværd, kan han 
det forholde en Tid lang, at han bedre øves og imidlertid 
bruge andet, hvad her falder og han rette kan. Og han be- 
gjærede at maatte nyde Tjenesten og lovede at ville alting 
deri fuldgjøre saa vel med Sværd som i andre Maader og 
derover staae sit eget Eventyr.

Og denne hans Begjæring ham nu saa bevilgedes, dog 
med denne Besked, at han nu gjorde sin Forpligt og 
Handtastning til Byfogden, at dersom det befindes, at han 
huser eller holder Horer og Skarns Folk til nogen Utugt at 
bruge i nogen Maade, eller han anfører nogen anden Ulempe, 
i hvad Maade det være kan, uden skjellig Aarsag, og det 
ham overbevises, da at være forfalden paa hans Hals 
uden al Naade. Hvad Embedet er belangende, deri at 
holde sig som ham Magt anligger.

Anno 1582 den 21 September.
Samme Tid nede i Raadhusgaarden blev Kir

stine Brenders pint og pinlig forhørt og hende blev nu 
forholden om alle de Sager, som ere forhandlede til Thinge 
med hende fra først indtil nu sidst, alt hvad hende er til
sagt og overvundet, efter al den Progres her før findes ind
skrevet. Og hun blev formanet ved Gud og hendes egen Vel
færd, at hun skulde sig betænke, at hvis [o: hvad] hun vidste sig 
skyldig i, skulde hun bekjende og tilstaae og ikke lade sig 
pine og strække og jammerlig medføre og traktere, men 
hellere bekjende det Sandhed er, og dog vare sig, at hun 
ingen skulde lyve paa for Had og Avind, men det saa be
stille, at hun kan have en god Samvittighed for Gud og 
ikke bekymre sin Sjæl etc., med andre saadanne Ord og 
Mening, hende nu forholdes.

Hvortil Kirstine svarede, at hun vidste intet at sige og 
ikke hun vilde lyve paa sig eller nogen Anden, og holdt 
sig meget frimodig og „bad men pine flux hen“.
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Saa var og nu nærværende M. Hans Christensen Ka
pellan, var her tilkaldet, og han da paa det højeste for
manede Kirstine og raadede hende, at hun skulde dog be- 
kjende og tilstaae, hvad hun havde i hendes Hjerte og ikke 
skulde lade sig forholde, at hun jo skulde bekjende sig uden 
videre Marter og Pine, men der hjalp ingen Raad eller Ord 
hos hende, og intet hun vilde bekjende i nogen Maade.

Da gjorde forskrevne Borgere Forbøn for Kirstine 
at maatte opholde med hendes Pine til imorgen, at hun 
imidlertid kunde sig betænke og sin Sag anderledes for
komme. Hvilket af Medynk er saa skeet, og hun hensattes 
i Fængsel. Anden Dagen blev hun fremstillet til 
Pinen igjen, og baade straktes paa Ramme og brændtes 
med hedt Bækken [?], og efter lang Marter og megen For
maning var dog intet hos hende udrettet, men hun blev alt 
ved et Mundhoff [o: Munden hæftet sammen?] og intet be- 
kjendte. Og da befol man Gud Sagen. Og hun siden i 
anden Uge blev brændt og stod sin Ret.

[Skarpretter Mr. Anders Fynboes Død. Den 
10 Juni 1583 førtes han i Rette. I hans Hus var der 
fundet en Dreng, der havde mistet det ene Øre for Tyveri 
i Vordingborg og oftere var bleveu kagstrøgen i Kjøben- 
havn for Tyveri. Drengen forvistes nu fra Helsingør. Men 
derhos bevistes, at Skarpretteren havde for nogle Dage 
siden begaaet et Drab. Han var nemlig gaaet ud paa 
Gaden, og som han kom hjem igjen, da sad der nogle 
Skippere i hans Hus og drak. En af disse beskyldte en Anden 
for at have taget 3 $ fra ham. Mr. Anders løb ud efter 
denne i Gaarden og bad ham give Pengene fra sig; men 
denne forsøgte at springe over et Plankeværk. Idet han var 
deroppe, stak Mester Anders ham med en Kniv, saa at han 
strax styrtede død til Jorden. Han vidste ikke at und
skylde sig. Han henrettedes derfor med et Sværd].



Syv Breve fra Kong Frederik den 6.,
skrevne paa Rejser i Jylland

1832 og 1836.

(Meddelte efter de egenhændige Originaler af P. G. Thor s en.)

Disse Breve findes i Universitets-Bibliotheket iblandt adskil
lige Papirer, som ere komne dertil efter Gehejme-Conferens- 
raad Dankwart, og imellem dem forefindes ogsaa noget, der 
hidrører fra den tidligere afdøde Statsminister Krabbe-Cari- 
sius. Da jeg efter Modtagelsen vilde gjøre mig lidt bekjendt 
med disse forskjelligartede skrevne Sager, stødte jeg paa 
disse Kongebreve, navnlig det af 21. Juni 1832. Kongens 
Ytring om, hvordan Kornet stod, Bondens Velstand osv., 
glædede mig saa meget, saa jeg strax tænkte, at dette Brev
— tilligemed de andre jydske Breve fra ham — burde 
offentliggjøres. Nogle Aar tidligere havde Kongen begyndt 
med sine Rundrejser i Jylland, og først vistnok 1824. I Juni 
dette Aar var han i Vestjylland, hvor der dengang i uminde
lige Tider ingen Konge havde været, — jeg erindrer fra 
Varde, hvilken Glæde det saa sjældne Kongebesøg der vakte, 
og hvorledes vi bleve sendte ud for at samle blomstrende 
Væxter i Engene og paa Markerne til at pynte op med. 
Kong Frederik den 6. var siden i det mindste to Gange i 
denne Del af Jylland. Disse syv Breve ere (vistnok) alle 
skrevne til Statsministeren Krabbe-Carisius, Chef for det 
udenrigske Departement. De frembyde forskjellig Interesse,
— man vil ved at læse dem lægge Mærke til Kongens 
menneskekjærlige Sindelag, ligesom man ogsaa vil finde en 
større Opmærksomhed for de løbende Begivenheder i Ud-
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landet, end man inaaske ellers vilde være tilbøjlig til at 
tro. — (Nogle Anmærkninger ere tilføjede nedenunder. Paa 
adskillige Steder er Læsningen noget vanskelig).

1.
Kl. 5 reiste jeg med min Datter1) fra Kjøbenhavn, ved 

Svinge2) blev vore Heste trætte af den stærke Heede, og 
den umaadelige Støv, hvilket sinkede os meget, imidlertid 
vare vi ombord Kl. P/4, og ankom til Kyeholmen3) Kl. 5, 
besaa denne herlige Inretning, til Kl. 6 fortsatte Reisen til 
Aarhuus hvor vi ankom i Gaar Aftes Kl. 9x/2. Vi have havt 
meget got Veyer, og min Datter, som ellers ofte er syg paa 
Vandet var det denne Gang aldeles ei.

Her fandt jeg min øvrige Familie4) meget vel, her gave 
Borgerne et Fakkeltog med en smuk Sang.5)

Fra den svenske Officer har jeg endnu intet hørt, men 
alt er ordnet for dem forsaavidt som Omstændighederne til- 
lode det.

Jeg ønsker at De maa leve vel, og fornøjet
Aarhuus 

den 6 Juni 
1832.

Deres altiid hengivne 
F rederik.

I Gaar kom den svenske Capitain Silberskiold han har 
i Dag været ude og seet de Holstenske Lansenerer, og Fyen 
Dragoner, og Artilleriet han er meget artig og beleven. Han 
spiser daglig ved mit Taffel, og rider ud med mig Paa 
flere Steder i Holsten har Choleraen viist sig, bedrøvelig at

J) Prinsesse Vilhelmine Marie.
2) Der menes Svinninge ved Landevejen midt imellem Holbæk og 

Kallun db or g.
3) En stor Karantæne-Indretning, for Skibe i Almindelighed, opret

tedes her paa Grund af Koleraens Fremtrængen 1831.
4) Den øvrige Familie her var Prinds Frederik Ferdinand, som var 

Chef for det daværende 3 Dragonregiment, der laa i Aarhus), og 
Prinsesse Caroline.

5) Den nævnte Sang findes (uden Navn) meddelt i Aarhus Avis for 
7 Juni; Kongens Dom — en saadan af æsthetisk Natur er fra

den Side en Sjældenhed — vil man ikke kunne underkjende.



365

dette er skeet i Pinneberg Landdrosti, hvad Lärmen og 
Ängsten vil fremme (sic).

Aarhuus den 8 Juni Deres hengivne
1832- Frederik 

3.
Jeg takker Dem meget for Deres Breve af 9 og 11 Juni. 

I Gaar kom Lieutenant Dahl, han lader til at være en artig 
Mand, han har i Dag bivaanet et Cavalleri Maneuver.

Det mig tilstillede Brev som hermed følger tilbage be
høver ei at besvares førend ved min Hjemkomst.

Min Svigersøn Printz x) kom i Søndags Aftes med Fre
gatten Havfruen vi gik ham i Møde med Dampskiibet og tog 
ham omborde og bragte ham i Land Kl. 9^2 om Aftenen 
han commanderer nu Artilleri Brigade.

Jeg beklager Urolighederne i Frankerig, men endnu 
mere de i Tyskland dersom ikke alvorlige og haarde Midler 
anvendes for at nedtrykke denne insurrections Aand som er 
det samme i Tyskland som i Frankrig og intet vil kunne 
tilbageholde denne Strøm. Disse Lande maa besættes hvor 
Uordener ere og de skyldige Straffes inden det griber videre 
om sig.

Det er beklagelig at Choleraen er i Holsteen Man maa 
ansee dette som enhver anden Ulykke, men der er intet at 
gjøre derved uden at hjælpe Menneskene, og haabe at den 
er mildere end denne Sygdom var i Begyndelsen.

Aarhuus Deres altiid hengivne
den 12 Juni „ , ..

1832. Frederik.

4.
Deres Brev af 12 Juni modtog jeg i Gaar. Uroen i 

Europa er skrækkelig gid Menneskene Engang vilde berolige 
sig. Man har ingen anden Tanke end blot en Tingenes 
Orden.

Hvorledes det tilsidst vil løbe af i Frankerig er en Gaade, 
kan skee vil et nyt Ministerium vælge en Konge, for derved 
at forene alle Partier.

Prinds Frederik Carl Christian blev, som bekjendt, 1. Novbr. 1828 
formælet med Prinsesse Vilhelmine.
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Men vigtigt var det at alt maatte være nogenlunde 
ordnet i Tyskland thi opstaaer en Krig i det Øjeblik er det 
vanskeligt at styre Demagogerne thi disse ville i førstningen 
forraade deres egne Regjeringer til de franske og siden ville 
de høste Frugterne af den Nedrighed.

I Dag har jeg endt Maneuvren og det er lykkedes 
meget got.

De svenske afgaa i Morgen og følge med min Datter og 
Svigersøn P. Ferdinand paa Dampskiibet til Callunborg.

Veiret har paa et par Regn Dage været (sic) vi have faa 
syge og blot 2 Mand der ere bievne ubetydelig beskadigede.

Som jeg skriver Dem have vi et meget stærkt Tordenveyer.
Aarhuus Deres hengivne

den 15 Juni
iftoo Frederik.

o.
Jeg takker Dem meget for de mig tilstillede Efterret

ninger, og finder at det er meget heldigt paa den Maade. 
Oprøret er endt i Paris. Men naar man tænker sig at 
Skoeler som ere sammensatte af Mennesker der endnu ei 
have den manlige Alder, kunde gjøre Oprør, og det af en 
saadan Betydenhed saa maa den Stat staa paa svage Fødder 
hvor sligt er tænkeligt.

Min Reise er gaaet meget heldig. Det er en Glæde 
hvor Kornet staaer got, overalt, og Bonden tiltager i Vel
stand. Naar jeg untager Byen Nibe hvor Sildefiskeriet al
deles i de sidste Aar er slaaet Feil, de kunde fiske En 
100,000 Tønder Sild, nu knap nogle 1000 Tønder hvilket 
gjør en stor Fattigdom i denne Egn.

Choleraen tager ikke til i Holsteen, i Slesvig er blot 
Een død, hvormed det hele synes at være endt.

_ . Deres hengivnedeu 21 Jum
rrederik

6.
Da jeg med forrige Post formedelst sammes sildige An

komst, og tiidlige Afgang ikke fik Leilighed til at skrive: 
saa fatter jeg Pennen for at besvare Deres Brev af 11 dennes.



367

Jeg frygter'at Printz Piniatelli vil komme, uagtet hvad der 
er skeet for at forhindre det; thi baade han og Konen 
ønsker det.

Jeg beder Dem at takke Koss ^for hans Opmærksomhed, 
for de unge reisende, Dannemand2), og Gyldenstjerne Seh- 
stedt, jeg tror denne Reise kan blive dem nyttig. At ingen 
Intervention fra Frankrigs Side skeer i Spanien havde jeg 
altid ventet.

Historien med Lord Norton og denne Proces er afskyelig.
Angaaende det Bornholmske Skiib som er bleven i Stok

holm Confiskeret med videre, da er jeg forvisset, at vi faa 
den Ret som er mulig da dette er uhørt.

I mod Baron Sælbyes Excursioner (sic) da er der intet 
kan invendes derimod.

At Dankwart3) skaanes for Arbeide under hans Brønne 
Kuur er høist fornødent, og gjør jeg de beste Ønsker, for 
at det maa bekomme ham got.

Aarhuus 
den 14 Juni 

1836.

Deres altid hengivne 
Frederik 

7.
Min kiere Statsminister Krabbe! Jeg finder at Grev 

Moltke4) har handlet meget rigtig i at forlange Tiltale mod 
denne Pascilant. Imidlertid vil jeg haabe at hvad den Born
holmske Skiipper angaaer vi faae Ret hos den svenske Re
gjering. Svaret som Løvenskjold har givet i Anledning af 
det Minde man vil opføre i Anledning af den 17 May 1814, 
da finder jeg samme meget passende.

’) Kammerherre Koss var dengang Legations-Sekretær ved det danske 
Gesandtskab i Paris.

2) Her synes snarest at være skrevet Dannemænd, men der var jo den
gang kun en ung Mand af Navnet, da den yngre, Valdemar, døde 
— saavidt erindres — 6. Marts 1834. (Den sædvanlige Bekjendt- 
gjørelse om Dødsfald meddeltes vistnok ikke)

3) D. var dengang Geh. - Legationsraad og „Depeche-Sekretær“ i det 
udenrigske Departement; han stod i nært Forhold til flere af 
Kongehusets Medlemmer og var meget afholdt.

4) Havde tidligere været Stiftamtmand paa Island og Hofmarskal hos 
Prinds Prinds Frederik; sidst i 1832 blev han dansk Minister i 
Stokholm og 29 April 1834 optoges han i Grevestanden.
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Hvorledes den franske og engelske Minister tør prote
stere imod Lagerbielkes Udnævnelse, finder jeg særdeles be
synderligt , omendskiønt ingen egentlig kan være dermed
tilfredsx).

Aalborg 
den 18 Juni 

1836.

Deres altiid hengivne 
Frederik.

') (Jeg har ikke ladet mig det være magtpaaliggende at tilvejebringe 
nogen Efterretning om det omtalte Bornholmske Skib og den 
nævnte Tiltale, hvortil Moltke foranledigedes. Til Ytringerne om 
„Piniatelli“, „Lord Norton" og „Lagerbielke“ har jeg ikke just haft 
Midler til nærmere Oplysning, skjønt saadan formodentlig kunde 
have Interesse, mulig nærmest med Hensyn til det, der om Lager- 
bjelke er antydet.)



Et Bidrag til Oplysning af Spørgsmaalet om Religions
frihed i Danmark under Christian den Femte.

Meddelt af Chr. Bruun.

De to Sager, som omhandles i det Følgende, ere ikke ganske 

ubekjendte, de ere berørte i Helwegs Skrift: Den danske 
Kirkes Historie efter Reformationen, I. S. 476—78 (anden Ud
gave). Derimod har der ikke været meddelt meget til Oplysning 
om de Forhandlinger, Regjeringen underkastede dem. De 
Stykker, som nu fremdrages fra Stats-Kollegiets Protokol (i 
Geheimearkivet), have derfor nogen Interesse, især fordi de 
oplyse om Regjeringsmændenes Opfattelse af, hvor gavnlig eller 
hvor skadelig Religionsfrihed vilde være i Danmark.

Den første Sag drejer sig om et Andragende fra den 
franske Ambassadeur Hugues de Terlon om Tilladelse til at 
opføre et Katholsk Kapel i Kjøbenhavn. Herom indeholder 
den nævnte Protokol Følgende:

Dend 8 Mai 1671.
Ware udi Stats Collegio tillstede: Hr. Cantzeler Peter 

Reetz, Rigens Admiral Bielcke, Statholder Guldenleuw, Rigens 
Marschall Korbitz, H. Henrich Rantzauw, Otto Paawisch, 
Holger Wind oc Cammer Secreterer Bierman.

Blef oplest en Kongel. befalning till Stats Collegio de 
dato d. 24 Martij 1671, at deliberere paa dend Frandsche 
Ambassadeurs Le Chevalier Terlons begiering, at maa lade 
opbygge it hufi med en Catholisch Capeile her i byen oc 
derpaa giffue deres allerunderd. betenckende.

Danske Samlinger. 2den Række. VI. 24
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Vota.
Hr. Cantzeler Peter Reetz.

Effterdi Constitutiones Regni er opheffuit, saa kunde 
H. K. M. af souueraine Magt oc Myndighed dette well tillade, 
oc war baade quoad statum Ecclesiasticum et Politicum icke 
imod Conscientien oc derfore icke en Casus Conscientia* 
dog at denne tilladelsse med visse conditioner restringeredi s 
oc limiteredis oc med dend clausula, indtil H. K. M. del 
anderledis tillsigendis worder.

Rigens Admiral,
Ligesom Hr. Cantzeler.

Stattholder Gyldenleuw,
Ligesom Hr. Cantzeler, oc at det schuldc wære till Com- 

merciernes flor oc optagelse en stor anledning, dersom liberum 
Exercitium Religionis bleff tilladt, dog burde dette med wisse 
conditioner restringeris oc limiteris.

Rigens Marschall, 
at det var en Casus Conscientiæ oc imod Samwittighed oc 
derfore icke burde at bewillgis.

Hr. Henrich Rantzau,
Ligesom Hr. Stattholder Gyldenleuw.

Otto Paawisch,
Ligesom Hr. Cantzeler.

Holger Wind,
Ligesom Hr. Rigens Marschall oc att det war best at 

enhuer gaff sin Meening schriftlig till H. K. M.
C. Bierman,

Ligesom Hr. Cantzeler, oc at hans K. M. salva con
scientia liberum Exercitium Religionis Reformatæ oc Catholica' 
med wisse conditionibus kunde bewillge, dog icke hvad Jøderne 
og andre Secter angick.

Effterdj denne sag war af stor conseqventz oc considera- 
tion, ware de alle udi dend Meening, at en huer sit votum 
schriftlig till Hans Kongel. Maytt. burde at indgiffue.

D. 14 Maij bleff oplest En memorial igien anlangendefi 
Chevalier Terlons Indgiffuende og begiering, at lade bygge 
et huB med En Catholisch Capel her i Byen. Dette bleff 
Approberit med saa schiel, de Catholische ej wilde tale Noget
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langt mindre at schriffue i deris Prædichen den Luthersche 
Religion til Præjudis, och iche at søge nogen fra den Luther
sche Religion at omvende, och ingen offentlig procession at 
holde, 3, ej tillat at bere munche, men bere en anden habit 
den geistlig Stand sømmelig, at staa under Lansloffuen, och 
at bere Onera realia, 5, och ej tilladefi till nogen civil eller 
anden bestilling. 6, At alle deres wielser och Egteschabs 
promesser schulle schee for Borgemester oc Raad, paa det 
der om desto bedre vnderretning kunde haffuis; dette war 
samtliche vdj Collegio Status deres betenchende, och bleflf 
det Indgiffuen til Hanss Kongl. May\ War tilstede vdi Statz 
Collegio samme dag

Felt Herren. Hr. Cantzeler Reetz. Rigens Admiral. 
Statholder Gyldenløwe. Rigens Marschal Corbitz. H. Henrich 
Rantzow. Otte Paawisch. Jørgen Bielche. Erich Krag. 
Ob. Secret. Schumacher. S. Biermand.

Medlemmerne af Statskollegiet indgav derefter deres 
Betænkninger, som findes i Indlæg til Sjællandske Registre 
(i Geheimearkivet). Medlemmerne vare ikke enige, men ind
gave delte i Grupper eller hver for sig deres Betænkninger. 
Disse ere for vidtløftige til at aftrykkes helt, det er til
strækkeligt at referere dem. Pluralitetens Betænkning er 
dateret: Raadstuen for Kjøbenhavns Slot 9 Maj 1671, og er 
underskrevet af

Hans Schack. P. Reetz. H. Bielcke. V. F. Guldenlew. 
Henrich Rantzow. Jørgen Bielche. Chr. Parsberg. E. Kragh. 
Enwold Parsberg. P. Schumacher. Peter Bulcke. C. Bierman.

Deres Udtalelse gaar i følgende Retning:
De finde ingen theologisk eller [anden] Raison saa 

kraftig, at den kan give dem nogen vigtig Skrupel imod at 
andre christne Religioner i et Rige med visse Vilkaar efter 
enhver Steds Beskaffenhed kan admitteres, og „vi der foruden 
holder det for ustridigt, at intet Land uden en Mængde 
Mennesker kan florere, og at Religions Frihed er et kraftigt 
Middel til Sligt, som her i Eders Kgl. M. Riger fattes at 
bringe tilveie, da synes os, at E. K. M. kunde gavnligen 
tillade et Capel for den catholske Religion, hvis Exercitium 
den frantzoske herværende Gesante allerede i sit Huus nyder, 

24*
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at opbygge her i Eders Kgl. Maj. Residents Stad, dog med 
efterfølgende Vilkaar:

1. At det de Catholske ikke blev tilladt at holde nogen 
offentlig Procession.

2. Ej i deres Prædikener at tale langt mindre skrive 
noget mod den lutherske Religion, ej heller søge nogen til 
den Catholske Religion at omvende.

3. Ej blev tilladt at bære nogen Munke-, mens anden 
modest og den geistlige Orden sømmende Habit.

4. At dem ej tilladt blev, at have nogen Bestilling.
5. At de næst foregaaende Arve Undersaatters Eds 

Aflæggelse blev forbundne at staa under Lands Loven, og 
udstaa de Onera realia, som andre Arve Undersaatter ere 
forpligtede til. Iblandt andet, at udgive hvis som Præster, 
Kirker og Skoler i saadanne Tilfælde af andre Indvaanere 
her i Staden nyder.

6. At alle deres Vielser og Ægteskabs promesser skulle 
skee for Borgemester og Raad, paa det derom desto bedre 
Underretning kunde haves.

Fundamentet til benævnte Frihed bør være fremmede 
Religioners Tolerants til Commerciernes Flor, hvoraf Kongen 
allernaadigst eragter sine Riger og Landes, særdeles denne 
Residentzs Velstand at dependere.

Vi see ikke, at Eders K. M. jo uden nogen sin Præjuditz 
eller Skade, i denne speciali casu kan dispensere udi den 
Forordning, som Eders Kgl. M. Hr. Fader haver ladet udgaa, 
hvorudi forbydes, at Ingen uden virkelige Betjente eller 
Underdaner maa som Proprietarij nyde nogen Gaard, Huus 
eller Eiendom i Eders Kgl. M. Residentzstad Kiøbenhavn og 
Christianshavn.“

Korbitz og Holger Wind underskrev en fælles Betænk
ning den 20. Maj 1671, i hvilken de udtale:

Den christne Øvrighed bør, saa vidt muligt er, den rene 
og uforfalskede Religion udi Riger og Lande conservere, og 
i Synderlighed, hvor det staar i dens Magt, at præcavere, at 
fremmede Religioner trænge sig ind, thi derved fremkaldes 
Uenighed og Forargelse, især hos Ungdommen, som af Naturen 
er al Novitet tilgiven. Disse Riger og Lande have længe af 
Gud været benaadede og velsignede med en ren og uforfalsket
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Religion, hvorefter Kejseren, Spanien, Frankrig og England 
for mange Aar siden have stræbt, de have anvendt Flid paa 
at afskaffe de fremmede Religioner, hvilket de ikke skulde 
have gjort, dersom de vidste, at det vilde tilføje deres Stat 
nogen Skade eller Forhindring i Commercierne eller andet. 
Glykstad, Altona, Frederiksstad have ingen Gavn havt af 
Religionsfrihed. Commercien florerer ej i de katholske Lande 
som i Holland, hvor de mest ere Reformerede. Det er ikke 
Religionen, der fremmer Commercierne, men andre Privilegier 
og Friheder, derfor maa man være forsigtig, for at man ikke 
af Posteriteten skal beskyldes, som man vilde bytte Gud for 
Mammon og sælge Christne for Sølvpenge. Have de frem
mede Religioner først faaet Rod, da er det umuligt at afskaffe 
dem, hvilket daglig kan erfares fra de omliggende Lande. 
De kunde ikke med god Samvittighed tilraade, at den franske 
Gesandts Forslag blev tilladt.

Corfitz Trolle udtalte i sin Betænkning af 27. Maj 1671 
følgende Opfattelse:

Den rette og sande Religion er den første Pille til et 
ret Regimente. Christian den Fjerdes Symbol var: regnum 
firmat pietas, Christian den Femtes: pietate et justitia. Een 
Religion er det bedste Middel til at holde Byer og Lande 
sammen i Enighed og Kjærlighed, det saa man i den sidste 
haarde Belejring af Kjøbenhavn. Indføres fremmede Religioner, 
ville mange blive forargede og føle sig beængstede for deres 
Salighed. I alle Lande stræber man efter at maintenere een 
Religion, ellers opstaar der Krige iblandt dem, som i Frankrig 
de huguenotiske Krige, i Cromwells haarde og langvarige 
Revolter og uforsvarlige Gjerning, i Polen Oprør af Kosaker, 
i Ungarn de nylig aabenbarede store og farlige Oprør og 
hemmelige Entrepriser imod H. Kgl. Majestæts egen Person 
og hans Rige Ungarns Overlevering til Tyrken. Herimod 
eftertragter Kongen af Frankrig at udrydde den reformerte 
Kirke, Kongen af England udrydder Papister og Puritaner 
og afskaffer deres Conventikler, thi de første afhænge af 
Paven, som afløser dem fra den Ed, de gjøre deres Øvrighed, 
de andre ville som Børn af de Hellige afhænge allene af 
Gud og ingen Øvrighed have over dem. Kongen af Polen 
uddriver Arrianer og alle andre Religioner, som ikke ere af
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den catholske, Kejseren af Tydskland har forbudt de Evan 
geliske i Ungarn at prædike i deres Kirker, har frataget 
dem deres Kirker og Kapeller, hvorfor mange ere dragne til 
Tyrken, men Kejseren har ikke anset det for at være til 
Ruin for sit Land. Tilladelse til Terlon vil ikke forbedre 
Trafiken i Kjøbenhavn, det kan man se af hvorledes det er 
gaaet Glykstad og Frederiksstad. Kjøbenhavn har ingen 
Gavn havt af, at der i den spanske Ambassadeurs Hus i 20 Aar 
har været fri Religions Øvelse for Katholske, siden har det 
været saadan i den Kejserlige og nu i den franske Gesandts 
Huse. Rige Kjøbmænd have ikke for fri exercitium religionis 
Skyld flyttet deres Formue og Velfærd til andre Steder, de 
søge derhen, hvor der er Gevinst for deres Handel ved 
Monopolia eller ved Toldens og Accisens Forlindring hellere 
end ved Religionsfrihed. Han fraraader at gaa ind paa For
slaget og henviser til Hs. Majestets Farfader, der førte Titel 
af Patron for den ene sande og uforfalskede evangeliske 
Religion.

Christen Skeel Jørgensen endelig indgav sin Betænkning 
dateret Kjøbenhavn den 3. Juni 1671. Han fraraader at give 
den forlangte Tilstaaelse og henviser til de fleste Politicorum 
og velsindede Rigers Maximer: at det er gavnligt for et Rige, 
naar kun een Religion er i Brug, f. Ex. hos de Romere. 
Kongen af Frankrig har endog en Tid lang ført en egen 
Procedure mod dem, som ikke ere af den katholske Religion. 
La diversité des Religions foraarsager kun Uro. Han hen
viser til de forrige Kongers Fremgangsmaade og til Christian 
den Fjerdes Reces.

Resultatet blev følgende Skrivelse fra Christian den 
Femte til Terlon, som i Afskrift er vedlagt de ovenfor 
omtalte Betænkninger og underskreven af U. F. Gyldenløve 
og P. Griffenfeld. Paa Dansk lindes denne Skrivelse i Rothes 
Bog: Christian den Femtes Reskripter, Kbhv. 1776. S. 124. 
Samme Sted, S. 125—28, er aftrykt Terlons Revers paa Fransk.

C. V.
Faisons sçauoir à tous que Nous auons d’vne particulière 

faveur Royale et bienveilance pour nostre bien aimé le Sieur 
Hugues de Terlon, Chevalier de l’ordre de St. Jean de Jeru
salem, Conseiller du Roy de France et son Ambassadeur
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extraordinaire auprès de Nous, à l’égard de son zèle, qu’il 
a eu pour l’avancement de nostre seruice et aux seules très 
humbles prières dudit Chevalier de Terlon sans autre inter
cession, très gratieusement accordé et permis, comme par ces 
presentes Nous accordons et permettons audit Ambassadeur 
de Terlon de faire bastir icy dans nostre Royalle Résidence 
et ville de Copenhague un hostel avec une église ou chapelle 
là dedans pour y jouir, luy et ses successeurs, du libre exercice 
de sa religion catholique auec un cimetière, le dispensant ainsi 
par une particulière Royale faueur et grâce de l’ordonnance 
faite par nostre très cher et très honoré Père de glorieuse 
mémoire dattée le vingt sixiesme de Janvier 1667, défendants 
à tous d’entreprende quelque chose contre ce privilège soubs 
la perte de nostre grâce. Fait dans nostre Château de Copen
hague le 26 de Septembre l’An 1671.

Den anden Sag angaar Forhandlingen om, hvorledes 
Handelen kunde fremmes, og navnlig om man, for at gavne 
den, skulde give Fremmede af anden Religion end den i 
Landet anerkjendte Tilladelse til at nedsætte sig i Danmark. 
Sagen var bleven sat i Gang fra Commerciekollegiet. I Stats
kollegiets Protokol er følgende Votering indført:

26 Juni 1672.
Tilstedeverende vdj Estatz Collegio: Hr. W. F. Gyld. 

[enløve]. Hr. Hans Skach. Hr. Peter Reetz. Hr. Hen- 
drich Bielche. Hr. J. Christof, v. Körbitz. Hr. Heinr.
Ra[ntzauJ. Hr. Jørgen Bielche. 
Holger Wind. Hr. Erik Kragh.
Pasbierg. Hr. Christen Skeel.

Hr. Otte
*) 
o

Juel. Cornelius Lerche. Con. Bierman. D.

Powisch. Hr. 
Hr. Envold 

Hr. Jens 
Scavenius.

Bleff delibererit om den wdenlandtz Handel, huilche 
Kiøbsteder maatte bevilges, och om det aff præjudice aff de 
andre Stabelsteder kunde til-stedis.

Siden bleff oplest En Kongl. Befaling af dato Kiøbenh. 
17 Junij 72 anl. St. Collegij betenckende ved huad middel 
lolck fra andre Steder her ind vdj Riget kunde lochis sig 
at nedsette.

1) Aaben Plads til et Navn.
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Vota.
Hr. Gyldenløwe,

Vdj Frantz, Tydsk och andre sprock forordning at try- 
chis huor vdj alle vdlendige skulde giffuis de 20 Aars frihed 
efter forrige forordning vdgangen d. 21 Sept. A. 71. Saa vel 
som oc frihed for all borgerlig Tynge oc besuering saa och 
frihed vdj religionen restring, til liberté de conscience; refererer 
sig herforuden paa forrige commercij collegij betenchende, och 
derpaa Statzcollegii ældre vnderd. erklering d. 13 April 1671x) 

Feltherre Hans Skach,
Ligesom Hr. Gyldenløwe.

Hr. Peter Reetz,
1. Fremmede som her vil indkomme, at forundes først 

frihed for alle borgerlige Bestillinger. 2. Frie for all Skat 
och paalæg, accise eller Consumption och told undtagen. 3. 
Tilladelse at komme och drage vden nogen Kiendelse eller 
wdgift were sig Siette och Tiende penge, eller andet huad 
nafn det och haffue kunde och icke tagis saameget aff dem 
som saaledis indkommer, naar de tager borgerskab ; jus 
testandi et legandi. 4. Fri Exercitium aff religion.

Hr. Hend. Bielche,
At alle fremmede, som sig her ville nedsette, skulle vere 

fri for al Skat, frie for formynderskab och anden borgerlig 
tynge och besvering, Told och consumption eller accise 
vndtagen, at effter egen villie blifue och forflytte bort igien, 
ellers som Hr. Cantzler jus testandi et legandi.

Hr. Joh. C. v. Korbitz,
Ligesom forrige och vaar at ynske mere kunde optenchis 

til deres fortsettelse, wndtagen exercitium af religionen, mens 
tilstedis libertas conscientiæ.

Hr. H. Rantzow,
Ligesom Hr. Cantzeler och forrige, och tilladis frihed i 

Religionen och een fornufftig paa behørige Steder at vdskicke 
saa mange mueligt der hen at disponere.

') Oplæst en Commerc. Collegij Memorial om Forslag til at Commer- 
cierne kunde tiltage: 1. Fremmede 20 Aars Frihed for Contribution. 2. 
Frihed i Religion at tolereres. 3. At formuende Jøder maatte 
nedsætte sig paa adskillige Steder; naar 15 Familier paa ethvert 
Sted fandtes, maatfe de opbygge sig en Synagoge.
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Hr. Jørgen Bielche,
1. Stabelstedernis privilegier først at holde. 2. Frihed 

at komme och drage bort naar de vil. 3. Frihed afif reli
gionen i deris Kirche, naar de ingen søgte at forføre. 4. 
Immunitas onerum civilium qvocunque nomine designandorum, 
exceptis vectig. et cons.

Hr. Otte Powisk,
1. Frihed for all borgerlig tynge. 2. Frihed for all 

Skat och paaleg, told, consumption, och accise vndtagen. 
3. Frihed at komme och drage bort. 4. Frie exercitium 
religionis i een huers forordnede Kierche.

Hr. Holger Wind,
Alle de før om voterede privilegier siunis hannem at 

kunne bevilges, och snarere forbedris end formindsches, saa 
och libertas conscientiæ for Alle, mens offentlig exercitium afif 
alle slags religioner sees icke commercierne at kunde befordre, 
men end ydermere befrygter, at Saadant med tiden langt 
større wlempe skulde foraarsage.

Hr. Erich Krag,
Den fornemmeste post Skat frihed i alle Steder saa vel 

de som nu der boer som de der kommer. 2. Frihed for 
borgerlig bestilling och al borgerlig paaleg, told och con
sumption vndtagen. 3. Libertas conscientiæ, mens calvinister 
och Jøder at forundes eet huns til een Kirche paa Christians- 
haflfn. 4. Alle som begierer at tillades borgerskab i huad 
Stad de wil enten i Danmarcli eller Norge uden molestation.
5. At hafifue friehed at reyse vd och ind afif Riget vden 6 
och 10 pengis erleggelse eller al anden udgift, saa och at 
testere och legere deris middeler hvor dennem selfif lyster.
6. Frie och umolesterit afif alle laugene, och ey were dennem 
eller deris lauges tynge wndergififuen.

Hr. Enwold Pasbierg,
I allt som Hr. Erich Kragh, 

Hr. Christen Skeel,
Ligesom de forrige, och alle gravamina som commercien 

forhindrer borttagis, dog huad exercitium religionis angaaer, 
der om refererer han sig paa sin forrige til hans K. M. til- 
forne ofifuerleflfuerede aller vnderdanigste memorial.
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Hr. Jens Juel,
1. Tienligt at H. M. gaff frie Religion aff Calvinister ocli 

Jøder paa visse Steder. 2. At dennem tilladis jus testandi, 
som inden 3 Aar flytte i Riget. 3. Frie for alle onera 
uden told, consumption och grundskat. 4. Frie for borgerlig 
og byes bestillinger. 5. At maae frie komme og reyse bort 
vden 6te och tiendepengis affgifft, mens alt dette at vere for- 
gefwis uden Stederne generaliter frie lades for all Skat och 
anden middel derimod optenchis, saa at Kongen intet mister 
og borgerne dog for den arbitral paaleg befries.

Cornelius Lerche,
At tillades libertas conscientiæ, och foruden de refor

merede och Jøder Kircker vden byen, dog at een Jøde i det 
ringeste skulde sette 5000 Rixdlr i negotie, effter commercij 
collegij betenchende, och derforuden Stederne: 1. Frie for 
al Skat vden Told, consumption och grundskat. 2. For 
borgerlig og byes besueringer, saasom formynderskab, for
stander, och anden Tynge. 3. Religions frihed, de reformerede 
med exer., mens de cathol. alleniste conscientz frihed. 4. 
Naar nogen vil flytte frie for 6 och 10 penge. 5. Ingen 
vden lutherske settis til øfrigheds bestilling.

C. Bierman,
I)e reformerede at tilladis frie exercitium rel., de 

andre ichun libertas conscientiæ, saa oc eximeris de saa 
wel som alle for all Skat, ligesom de fleste Jøder iche dog 
admitteris vden de bringer Een cap. med sig i landet.

P. Scavenius,
At det var høy fornøden for Hans Mts tieniste och det 

heele lands velstand, at saaledis bleff ordinerit, at iche 
alleniste de fremmede kunde lochis herind, mens endog vore 
egne Indfødde kunde komme tilbage, ellers er vdj Hr. Erich 
Krags meening, at de fremmede de vdj hans voto specificerede 
friheder religionen belangende de reformerede och manister 
at tillades exercitium religionis, mens ingenlunde de Catho- 
lische, Jøder naar de indkommer giffuis nogle conditioner, 
ellers erindrede, at policien som vaar den høyeste post her 
i Kiøbstederne schulde bedre ordineris, effterdi alle fremmede 
for dens disordre skrechis.

Hr. Corfitz Trolle, som siden vota waare gangne ind
komme, conformerede sig med Rigens Marskalchs voto.
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I den første proposition om Kiøbstederne huilche wden 
lands handel skulde tilladis, forbleff det wed Stabelstedernis 
privilegier, indtil videre anordning, mens om de Kiøbsteder som 
ingen toldsteder eller toldere schulde haffue, forbleff det ved 
Commissariernes offvergifne memorial.

D. 27 Juni.
Ware atter tilstede vdj Statz Collegio:
Hr. W. F. Gyld.fenløve]. Hr. Peter Reetz. Hr. Hendrich 

Bielche. Hr. Korbitz. Hr. Hendrich Rantzow. Hr. Otto 
Powisk. Hr. Holger Wind. Hr. Erich Krag. Hr. Enwold 
Pasbierg. Hr. Christen Skeel. Hr. Jens Juel. Cornelius 
Lerchc. Conrad Bierman. D. Scavenius.

NB. Efftersom Hr. Statholder Gyldenløve idag explicerede 
sit votum at forstaaes paa alle religioner, da ere der 7 vota 
mod de femb, som ichun tilsteder reformerede, manister och 
Jøder frie exerc. Religionis, mens de 7 tilstede baade Calv. 
Man. och Jøder saa och Catholiske dog med visse restrictioner.

Sagen sendtes til Biskop Wandals Erklæring. Hans 
Betænkning findes omtalt hos Helweg, Den danske Kirkes 
Historie efter Reformationen, I, S. 477—78 (anden Udgave), 
derefter borfaldt Forslagene.



Smaastykker.

vi.
En Inventariefortegnelse fra Christian II.’s Tid.

Meddelt af Hofmarskal 0. L. Løvenskiold.

Thette eptherschreffne haffuer matz Kamersuend, Oom 
thienthe Konning * Christiern, bikendt, at Her Henrick Goye 
forde aff Kjøpnehaffn slott, och haffuer frue Elline1) fran 
fiig thet nu antwordet, oc kom thet paa Kiøpnehaffn slott 
Tiisdagen nest epther sancti laurentij martheriz Dag 15392).

først vdj een sypres kiste:
eth grønt fløyels fiengclede;
eth stort rødt oc grønt fløyels drett at vpslo vdj en sall;
eth rotth grofft gyldenstocke fiengclede;
eth roth gyldenstocke offuerslaug tiill en Oeng;
ij gyldenstocke pudewordt,vnderfordet met grøn dammask; 
eth rødt gyldenstocke hoffuit dynne vordt, vnder met 

bronth camelott;
eth offuer slaug offuer en skiffue met hiorthe veffuit vdj 

gyldenstocke;
vij røde fløyels puder met gyldend blommer;
en bencke dynne wordt aff samme stocke, vnderdragit 

met bronth dammask;
Item ij smo gyldenstocke puder met suort och blotth 

damask vnder;

*) Eline Godov, Henrik Gjøes Enke.
2) Geheime-Archivet, Danske Samlinger, Inventarier 366 Nr. 15.
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eth grønt gyldenstdcke bårne clede;
en grøn, rødt och gult offuerslaug offuer en fleng met 

frandCer;
Item eth skonth roth siden settenj Oeng clede mett 

keyCernes waben oc mange førsters vebyt vdj gylden 
blommer, oc laatethpaa konningChristierns brudeCeng.

It. vdj en anden kiste giort aff vogen skudt1): 
først eth storth skibe tapett flamsth;
It. nogle store skonne flamske tappeterij, Com pleye at 

hengis paa sallen, ere xij stocke met theres capper 
och theres tiilhoring.

It. vdj en kiste giort aff fer2) er vdj:
viij store flamske tapet met theres tiilhoring aff samme slaug. 
Item vdj en suort vogen skudkiste met yt huit logh oc 

vdj en modelig prutz3) kiste er vdj:
v store flamské tapet;
iiij rode floyels bencke dynner, et rødt rysk leder vnder; 
ij røde damask hiwnder;
v lange flamske stocker, horer tiill the store flamske 

tapet, at drage met paa sallen.
Item vdj en poOe muster aff kopper forgylt till ij ryde 

tdy met keyCerens rym: plus vltra;
Item en drett stycket met guld pall oc Rigens vo ben; 
lt. xxiij thin fade, stemplit med mynth, och Lviij thijn 

tallercken, Com anders scriffuer annammyt.

VIL

Justus Menius’s Skildring af Christiern 11’8 Dronning, 
Elisabeth, skreven 1529.

Meddelt af Chr. Bruun.

Denne lille Skildring, som jeg ikke mindes at have set omtalt 
i danske historiske Skrifter, og som fortjener at fremdrages, findes i

J) Vognskud vare udsøgte, knastfrie Egeplanker, og Egebrædder, ud- 
saugede af de bedste Egeplanker.

2) fer = Fyr.
’) prutz = preussisk = dantziger.
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Skriftet: „An die hochgeborne Fürstin, fraw Sibilla Hertzogin zu Sachsen. 
Oeconomia Christiana, das ist von Christlicher haushaltung Justi Menij. 
Mit einer schönen Vorrede D. Martini Luther. Wittemberg. M.D.XXIX.“ 
Bl. H-Hij verso, i det ottende Afsnit: Was dem weibe yn der haus 
regirung ynn Sonderheit zustehe etc. Justus Menius, f. 1499 i Fulda, 
var den første lutherske Superintendent i Eisenach, blev senere Super
intendent i Gotha og døde 1558 som Præst ved S. Thomas Kirken 
i Leipzig.

Man sagt, das könig Christiernus von Denemarg gemahel 
frau Elisabet, geborne königyn aus Hispania, sich gegen 
yhrem herrn dem könig alleweg der massen erzeiget habe, 
das, wenn sie auch für der weit königliches geblüts, vnd so 
hohes standes nicht gewesen, sie dennoch von yhrer Christ
lichen vnd löblichen tugenden wegen, nicht allein der könig
lichen kronen, sondern auch einer ewigen kronen ym hymel- 
reich, were werd gewesen.

Denn wie wohl der könig, alle die weil er noch seiner 
königreich gewaltig, solcher tugent an seinem edlen gemahel 
villeicht nicht gros geachtet, noch wargenomen (wie wir denn 
alle pflegen, wenns vns wol gehet, keines gutes gros zu 
achten) so hat sie sich aber doch hernachmals ynn seinem 
vnfall der massen gegen yhm erzeiget, das er vnd menniglich 
an yhr nicht anders, denn ein rechte eheliche, löbliche vnd 
Christliche ehetrew hat vermercken können.

Denn also bald der könig yhr gemahel, aus dem könig
reich körnen, wie wol sie darynnen wol hette bleiben mügen, 
hat sie sich doch on allen Verzug erhaben vnd auffgemacht, 
yhm ynn alle weg nach zu folgen, vnangesehen, ynn was 
schwere fahr vnd sorgfelligkeit sie yhre königliche ehre, 
leib vnd gut darüber setzen wnd wagen muste, Denn es 
menniglichen vnuerborgen ist, das sie gantz Deutsch land 
durchzogen, vnd fast alle fürsten ym gantzen reich ersucht, 
vnd darüber manchfeltige mühe vnd arbeit, armut vnd elende 
erlitten hat, auff das sie yhres gemahels Sachen, wo es yrgend 
hette sein wollen, fordern möchte.

Vnd als yhr der mal eins zu Lübeck aus yhren könig
reichen ward angeboten, das man sie, sampt yhren königlichen 
erben widderumb yns reich vnd allen yhren gewalt vnd her- 
ligkeit (doch on yhr königlichs gemahel) wolte einkomen 
lassen, vnd williglichen auffnemen, hat sie es abgeschlagen, vnd
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nicht thun wollen, Sondern geantwortet, Sie wolle yhr ge- 
mahel, so lang sie Gott, nach seinem gnedigen willen, fristen 
würde, nymermehr verlassen, vnd solt sie auch gleich mit 
yhm darben vnd betteln gehen, Darüber wolle sie auch allen 
yhren königlichen geschmuck bey yhm aulf setzen, vnd solt 
sie gleich nicht einen einigen finger ring behalten, wie sie 
denn solch yhre trewe hernach mit der that bewisen hat, 
Denn man gleublich sagt, das sie nach yhrem tode alles 
yhres königlichen geschmucks vnd kleinod nicht vber die 
vierzig gülden werd sol gelassen haben.

Wenn solchs etwa yn einer alten historia beschrieben 
stünde, obs gleich ein Heidnisch, vnd vielleicht ein halb er- 
tichtet ding were, würde mans dennoch hoc achten vnd rhümen, 
Weil es denn nicht ertichtet, sondern die lauter warheit, vnd 
ein löblich vnd Christlich werck ist, das auch yn der heiligen 
schrifft von Gott selbs gepreiset vnd gerhümet wird, Warumb 
solt mans denn nicht auch hoch vnd gros achten vnd preisen, 
als ein herrlich Gottes werck, obs gleich newlich, vnd bey 
vnsern tagen geschehen ist? Ists nicht ein Gott der itzund 
wunder thut, vnd für aller weit daher gethan hat?

Dazu ists yhe kund vnd offenbar, das die Christliche 
frome königyn eiü recht Gotfurchtige, Christgleubige, vnd 
besondere liebhaberyn des heiligen Euangelij gewesen ist, 
vnd der halben on zweififel sich nicht wenig rauchs vber 
andern yhren vnfal hat müssen beyssen lassen, wmb welches 
yhres rechtschaffen glaubens willen, wir diese yhre werck 
deste lieber vnd freudiger rhümen vnd preisen, Denn wir 
yhe dadurch gewis vnd sicher sind, das solche werck für 
Gott angeme, vnd als rechte, gute, heilige werck rhümens 
wnd lobens wol werd sein.

Darumb hat auch Gott der almechtige sein gnediges 
wolgefallen an yhr mit besondern wunderbarn thaten be
zeuget, Denn als sie auff eine zeit yn Niderland gen Lyra 
körnen, ist yhr angesagt, wie das ein armes weib daselbs yn 
kindes nöten, bis an den dritten tag lege, vnd der gepurt 
gar nicht genesen könde, also, das auch alle weiber, so vmb 
sie gewesen, an yhr verzweiffelt, die hende abgethan, vnd 
sich gantzlich ergeben hetten, da möchts nicht anders sein, 
es muste ynn solcher not, beide mutter vnd kind bleiben,
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Gott wolte denn sonderliche wunderzeichen an dem armen 
weihe beweisen.

Nu höre, was geschehen ist, So bald die frome königyn 
das höret, machet sie sich des fuss auff, gehet hin ynn 
eigener person zu dem armen weibe, ynn yhr haus, da sie 
lag, vnd als sie die weiber yn dem grossen erbermlichen 
iamer (wie wol zu gedencken) gantz verzagt findet, spricht 
sie yhnen mit ernsten Worten flugs zu, straffet yhren schwachen 
glauben vnd kleinmütigkeit, vermanet sie, das sie doch nicht 
so gar aller ding verzagen, sondern Gott den almechtigen 
vmb hülffe anruffen vnd vertrawen solten, heisset sie daneben, 
ia sie selbs ist die aller erste, die da vnter yhnen anfehet, 
das arme weib widderumb vnterhanden zu nemen, Nu sihe 
was vermag der glaube nicht? So bald sie yhre heilsame 
hende dem armen weibe anleget, von stund an, gibt Gott 
seine gnade, vnd hilfft dem armen weibe zur frölichen gepurt.

Das sind auch wunderwerck, vnd geschieht yhr noch 
teglich allenthalben gar genug, welcher frome Christen sollen 
warnemen, vnd als Gottes werck gros vnd thewer achten, 
vnangesehen, ob gleich die weit sich dazu hönisch vnd spöt
tisch gar gnug stellet, Sie thut, wie yhre art ist.

VIII.

Befaling til Sigvard Grubbe om de Lybskes Rettermand, 1606.

Meddelt af Chr. Bruuu.

Christianus 4. Wor gunst tilfornn. Wiid att efftersom 
wii naadegistt komme vdj forfaring, huorledis de lybsche nu 
paa nye egien, emod den forbud wii der paa tilforne giortt 
haffuer, schall hafue med f#rtt thennom theris egen retter
mand och b0dell der udj thiit lehn wed Falsterboe, thi bede 
wii dig och wille, atthu nu strax lader sette ild paa thett 
huuß forne mestermand haffuer sin werelße vdj, och atthu 
hannem fengseligenn lader paagribe och forßende hiid till 
wortt slott Kitfpenhaffn. Ther med etc. 30 Augustj anno 1606.

Skaanske Tegnelser, III, 260.
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IX.

Til Oplysning om den virkelige Niels Klim.

Meddelt af Pastor D. Thrap.

IL
Et Brev fra Bergens Biskop.

Højædle och Velbaarne Herre Hrr Peter Reetz 
Højærede Patron och Befodrer.

Eders Excell. Skriffuelse andgaaende Niels Clims be- 
fodring er mig aabet leffueret, hvorafif saa vel som aff anden 
relation om bemelte Clims andgiffuelse och fripostige talle 
hoes de kongl. høje ministros udi Kiøbenhaffn fornummet 
mig tillige med hans Excell. Hr. Vice-Canceller voris kiere 
Lehns herre at holdis fortenkte ligesom vi iche hafifuer hid
indtil villet være bemte Clim befoderlig effter Hs. Kong. 
Mayt’ breff at tiltræde och betiene Klocherier her i Byen 
hoes Kaars Kirchen eller att nyde sit Privilegium paa Bog
handelen etc. Da som Saadant iche lidet fortryder oes icke 
dog for hans eftertale skyld hvilcken maa staa ved sitt Værd, 
men for de goede Herrers Mistanche skyld, som hannem 
haffuer befodret til Kong. Maytz breffues erlangelse; haffuer 
Jeg eragtet fornøden, Eders Excell. herom at giøre denne 
min ydmyge och sandferdige Underretning. Der Niels Clim 
for 2 Aar siden kom fra Kiøbenhaffn med Kongl. Missive 
till Hr. Amptmand och mig om Klocheriet ved Kaars Kir
chen, och vi befant samme Kong. Missive at være conditio- 
nal formeldende 1) at den nu værende Klockere der iche 
self formedelst Alderdom och Suaghed kunde betiene. 2) at 
Niels Clim skulle forordnes at betiene der saa lenge den 
anden formedelst sin Suaghed samme sin bestilling ey self 
kunde forestaae, och siden effter hans døed den fuldkomme- 
ligen nyde etc. Lode vi paa Capitulet fodre Klocheren til 
Kaars Kirchen Hans Vort for oes udi meenige Capitularium 
nærværelse, foreholdende hannem effter hans Kongl. Mayt. 
naadigste breff, ey ved nogen anden end ved Niels Clim sin 
bestilling at lade opvarte, naar hånd det ikke self formaatte 
saa vel och at forenis med Clim om billig Løn for saadan 
tieniste: huor da Hans Vort frisk och ferdig udi alle maader

Danske Samlinger. 2den Række. VI. 25
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ligesom Niels Clim tackede Hans Kongl. Mayt. underdanigst 
for naadigst forsorg for hans Alderdom och Svaghed, — 
der hoes protesterende sig ved Gudz naade selff sin be
stilling at ville och kunde forestaae forsuarligen och upaa- 
klageligen, det samme och Præsterne ved Kaars Kirchen 
testerede och os forsikrede. Vi kunde da iche udtyde Kongl. 
breff anderledes end som det liudede eller tilstæde N. Clim 
noget den anden, som udi all sin forretning hidindtil er 
u-lastelig, til fortrengsel, men kaldede Niels udi eenrom for
manende hannem med all venlighed och troehiertighed, at 
gedulde sig saa lenge indtil nogen Skrøbelighed fantis hoes 
den anden: huor med Clim dog haffr værit ilde til freedtz 
och offte med stor u-høfflighed tiltalt mig ligesom jeg gjorde 
hannem den allerstørste u-ret, foruden anden hans ube
sindige och lidet agtede efftertale: Udi Sommer er hånd atter 
nedreyst her fra med mange trusseler, hvad der forebragt 
ved Eders Excell. bedre end Jeg, det ved Jeg mellem Gud 
och min Samvittighed att mand hafde gierne hiulpet hannem 
haffde dertill været Leylighed: Effterat hånd siden er hiem- 
knmmen, haffuer hånd fast med større insolentz end som 
nogen tiid tilforn mig begegnet truende mig at andgiffue 
hoes Eders Excell. sampt och Hans Exe. Griffenfeld och 
endog Jeg nogle gange sagtmodeligen haffr offbaaret 
[o: overbaaret] hans ubeschedenhed loffuende hannem at be
møje mig for at disponere den anden (paa hvis Død hånd 
varter) der hen at oplade till ham bestillingen, haffr hånd 
dog ved sin uophørlige importunitet endeligen bragt mig der 
hen at imponere ham silentium och rolighed indtil tiiden 
och Leylighed kom, at Kongl. Mayts. naadigste breff kunde 
effterkommis, af huilchen aarsag Jeg och haffr begiert 
Sognepræsts och cap. hoes Kaars Kirchen skrifftelige Vidnis- 
byrd om itzige Klochers forhold, huilchet och her hoes 
følger: Och som Jeg vel vill formoede mig det at vorde 
udaff Clim ilde andgiffuet for Eders Excell. ligesom Eders 
Excell. skriffuelse till mig iche haffr været tilbørligen re- 
specterit, saa beder jeg ydmygeligst, at Eders Excell. effter 
høje fornuft dømme udaf forbemelte actioner, om mand 
haffr hidindtil mere kundet giøre for Clim uden den andens 
præjudice imod Kongl. breff och billige Klagemaal end om
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allerede scheet er, saa och om hånd haffr retmæssig aarsage 
till at andgiffue det som hånd haffr: Gud ved det, at vi 
effter underdanigste pligt venererer Kongl. befalninger, men 
ingenlunde bør misbruge dem til nogens fortrengsel: Vi 
ærer och respecterer Patroners forskriffuelser, men ingen
lunde forstaae dennem anderledis end som de udi sig selff 
liuder, till alt det som er ret och tilbørligt: Maatte derfore 
Climen udaff Eders Excell. tilbørligen sættis tilrette oc for
manis der hen med taalmodighed at bie dend determinerede 
tiid, saa vill jeg forhaabe at hånd hereffter skal vorde mere 
betenchsom baade i sin pen och mund: I midlertiid haffr 
Ed. Excell. at være forsichret, at Jeg aldrig schal forglemme 
højt at ære Ed. Excell. for mange beviste Velg[ierninger] oc 
effter skyldighed at lade mig finde redebon udi alt huis Ed. 
Excell. kand haffue nogen tieniste udi forbliffuendis nest 
guddommelige beskiermelsis trohiertige ynske

Ed. Excell. Pligtskyldige Tienere
N. E. Randulff.

Bergen 27 Aug. 1672.

X.
Et Brev fra Ulrik Frederik Gyldenløve til Griffenftltf.

Meddelt af Chr. Bruun.

Vous donnez tant de louanges a ma petite Antoinette1) 
que je ne scay quasi quen juger, et principalement depuis 
que Ion ma voulu assurer de je ne scay quel commerce de 
lettres Vous la qualifiez de sage vertueuse et spirituelle, 
comme en effect elle est mais cest cequi augmente mon 
soubçon car comme vous possédez ces mesmes qualitez dans 
un tres haut degré de perfection, Jay quelque sujet de 
craindre la grande symphatie qui en pourroit naistre. Je 
me flatte pourtant quil se trouve des charmes, moins esloig- 
nees et plus attirants, lesquels combattront pour ma

x) Antonia Augusta, Datter af Anton Greve til Altenburg, for
mælet den 15. August 1677 med Ulrik Frederik Gyldenløve; hun 
døde 1701.

25*
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seureté, Cependant nostre amour nest encor que fumee et 
moins de la cresme fouetté, tandis quon ne vient a la con
clusion laquelle vous dites ne pouuoir s’esperer quapres 
avoir bastu les ennemis Au nom de Dieu soit battons le 
le mieux quil sera possible pour pouuoir outre la gloire qui 
nous en reviendra esperer de nous esbattre tout plus tost 
dans les plaisirs que Ion peut gouster en la possession de 
ce que Ion ayme, la salutaction de vous embrasser sera vne 
des plus grandes que je pourrais avoir et de vous tesmoigner 
comme je suis avec autant de tendresse que destime vostre 
plus acquys et obéis1 servit:

le i3me février 1676.
V. F. Guldenlew

Convoluten inde i Brevet med Udskrift: A Son Excell. 
Monsieur le Comte de Griffenfeldt Grand Chancelier de Den- 
marc. Copenhagen.

Geh. Arkivet, Danske Kongers Historié, Nr. 164.

XI.

Ansøgning fra Lieutenant Terkel Kleve om Privilegium 
paa et Portrait af Struensee. 1772.

Meddelt af Justitsraad A. Strunk.

Stempel
Nr. 20. 24 Sk.

Allerunderdanigst Promemoria og Ansøgning.
I mange Aar har ieg øvet frie - Tegning for i paa

kommende Tilfælde i min metier i Eders Kongelige Majestets 
Tieneste at vise mig som en nyttig Undersaat endog i denne 
Henseende, hvorved ieg dog aldrig endnu har optineret noget, 
skiønt Øvelserne ere meget bekostelige.

Nu i Anledning af de urigtige og gandske usande i 
Kaaber stuckne Efterlignelser af Johan Frederich Struense, 
kiøber den største Deel af Eders Kongelige Majestets troe 
Undersaatter, der Ham ej kiendte, disse saa uefterrettelige 
contrefaits, og dog ere de efter Penges Tab om hans
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udseende uvidende. Icke en ringe Deel af disse Eders 
Kongelige Majestets troe Undersaatter har formaaet mig til, 
at stikke denne Struenses Portrait i Kaaber efter een for 
min egen Curiositet i hans levende Live forfærdiget profil 
Tegning. Hvilcken ieg i dybeste Underdanighed understaar 
mig at legge for Eders Kongelige Majestets Fødder, til 
Kiændelse om den kan fortiene, i Henseende til det egentlige 
og naturlig der i findes, et Fortrin for andre af den Art: 
hvorved ieg i dybeste Underdanighed har at andrage om 
Bevilgning, at ingen maae directe benytte sig af min Profil 
Tegning til at efterligne i Kaaberstøcke i nogen Maade, efter 
ald anden selv giort Tegning exciperet.

Mit Øyemercke hermed er et større Stycke i quart format 
meget fuldstændigt, hvori Arbeid og Lighed skal svare til 
hinanden, som ieg uden lige Previlegiums Vilkaar aldrig vilde 
faae Mod nok at fuldbyrdige.

Hvilket allernaadig mig forundte Previlegium vil be
rettige mig for Publico, og om det saa Hånds Kongelige 
Majestet maatte behage, alleene for previligeret Skrifter af 
det slags.

Skulde derimod nu mit nærværende Kaaber Stycke eller 
det til kommende i quart format efter hinanden paa beste 
Maade dannede Tegning, lad være i det allermindste, blive 
i Kaaber Stycke i Stilling eller Liniamenter eftercopieret, da 
de falske Kaaber Tryks Forhandlere at maatte bøde til Eders 
Kongelige Majestets Casse efter eget allerhøyeste Paalæg, og 
dernæst med Exemplarenes Forlies.

For saadan Høy Kongelig Naade skal ieg aldrig efter
lade med pligtigst Nidkiærhed for Hånds Majestets Tieneste 
og ivrigste Forbønner for Eders Kongelige Majestet og det 
heele høy kongelige Huuses allerhøyeste Velgaaende at vise 
mig som Eders Kongelige Majestets allerunderdanigste og 
troe Undersaat. Ydmygst af

Kiøbenhavn d. 25 Maj. Terchil Kleve
1772. Artillerie Lieutenant.

Kleves Portrait af Struensee har jeg beskrevet i min Bog: Samlinger 
til en beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Norske og Hol
stenere, S. 609, Nr. 2808. Ansøgningen er vedlagt Portraitet i Med
delerens Samling.
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XII.

Et Bidrag til Oplysning om nogle danske Folkeboger.

Meddelt af G E. Klemming og Chr. Bruun.

De Folkebøger, af hvilke en kort Beskrivelse her med
deles, har det kongelige Bibliothek i Stockholm erhvervet 
for ikke ret lang Tid siden. Den bibliographiske Beskrivelse 
har Bibliothekar Klemming velvillig overladt til Optagelse 
i Danske Samlinger; til de korte Oplysninger, som ere knyttede 
dertil, er fornemmelig benyttet det store kongelige Bibliotheks 
Samling af Folkebøger.

1.
Historien om Evriolo oc Lvcretia.

(Efter slutorden S. 10.)
Titel felar. I slutet på blad J 3 eller J 4:
Prentet i Ro-|stock afif Stephan Mølle-|mand, paa 

Laurentz Albre-|chts bekostning, Borger oc | Bogfører i 
Lybeck. | J det Aar, | M. D. XCIV.

Liten octav 136 opag. sidor, ark A—J 4. (De två sista sidorna 
toma? Bladet J ij har också sign. J iij på verso-sidan.) Med tråsnitt. 
Fortalen på blad Aij, och Fortalen af Eneas Siluius blad Aiij—Av.

Af denne Bog findes i st. kgl. Bibliothek kun en Udgave 
trykt i Kjøbenhavn 1668, og R. Nyerup har kun kjendt denne 
samme Udgave, Almind. Morskabslæsning, S. 144—45.

2.
Her begyndis | en meget subtilig oc lystelig | Historie 

afif en ærlig Quinde, som hed | Griseldis, Afif huess tolmodig 
hed, ingen | kand fuldkommeligen sige eller scrififue, | Afif 
huilcken Historia alle gode | Quinder maa tage god | lærdom. 

(Efter rubrik på sid. 2.)
Titel felar I slutet nederst på blad H 4:
Prentet i Lybeck hoss | Asswerus Krøger. | 1592.

Liten octav. 64 opag. sidor, tryckt i half-ark A—H. Med tråsnitt.
Af denne Udgave fra 1592 findes et Exemplar i Karen 

Brahes Bibliothek i Odense, Titelbladet mangler ogsaa i det. 
Den ældste Udgave, som bevares i det st. kgl. Bibliothek, er 
trykt 1597.
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3.
Keyser Ponti-|ani historie met hans Søn | Diocletiano, 

Lystig at læse, | imod Quindernis wtro-|skafif.
Titel felar. I slutet på blad Lv recto:
Prentet i Rostock afif Stephan | Møllmand, in bekostning 

Lau-|rentz Albrecht, Børger | oc Bogfører i Lübeck. | 
(Albrechts marke: In manibvs Domini sorsqve salvsqve mea 1585* 
träsnitt) I ANNO I M. D. XCI.

Liten octav, 176 opag. sidor, ark A—L. De två sista sidorna 
hvita. Med träsnitt. Sidorna 170—174 upptagas af en utfyllnings- 
historia:

Huorledis en Clusener, | skende sin egen Sester, oc kom 
| hende siden om | Halsen.

Af Folkebogen Pontianus, ogsaa kaldet: de syv vise 
Mestre, er den ældste Udgave, som findes i st. kgl. Bibliothek, 
fra 1700. I Kataloget over Peder Resens Bogsamling 
nævnes S. 139 en Udgave fra 1663.

4.
En suptilig Hijstoria bescreffuen, om Si-|gismunda 

Tancredi Daatter afif [ Salernia, oc den vnge | Guischardo. | 
Nu ny ligen vdgaaen paa Prent igen, | oc saare lystig at 
læse, for dennem | der hafifuer lyst til. (Träsnitt: en an- 
kommande Riddare helsar en Dam.)

Utan ort och år (1500 talets slut). Liten octav 28 opag. sidor. 
Tryckt i half-ark A—D2, sannolikt i Lybeck hos Krøg er? Kanske 
snarare hos Vingaard i Kbhvn.

Historien om Sigismunda Tancredi Datter har indtil for 
faa Aar siden ikke været kjendt som dansk Folkebog. I 
Aarsberetninger og Meddelelser fra det st. kgl. Bibliothek, 
II, S. 354, oplystes, at den er bleven trykt paa Dansk i 
Hamborg 1528, men intet Exemplar af denne Udgave vides 
at være bevaret.

5.
En Lystelig | oc skøn Historia paa | Rim, Om Blantze: 

flor oc | Flores, Oc er nu paa nyt for-1 bedret oc rettere 
ofifuer|seet end hun vor førre. | (Colophon: englehufvud mellan 
två ymnighetshorn.) 1591.

Titeln omgifven af ram.
På sista sidan nederst:
Prentet i Lybeck aflf Asswerus j Krøger, oc findis til 

kiøbs I hoss Laurentz Albrechts | 1591.
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Liten octav 64 opag. sidor, ark A—D.
Den ældste danske Udgave af Blantzeflor og Klores 

blev trykt i Kjøbenhavn 1509 af Godfred af Ghemen, og 
denne Udgave har hidtil været den eneste, som kjendtes fra 
det 16. Aar hundrede.

6.
Kong Appolonij historie aff Tyro.

(Enligt rubrik på 6 sidan).
I slutet på G 4 recto:
Prentet i Rostock aff Ste-|phan Møllmand, i bekostning | 

Laurentz Albrechts Borger | oc Bogfører i | Lübeck.
Titeln felar. Liten octav 104 opag. sidor, ark A—G 4. Fortale s. 

3—5. Med träsnitt.
En Udgave af Kong Apollonius trykt 1627 findes i Karen 

Brahes Bibliothek i Odense (Fortegnelsen over dette Biblio
thek, S. 145). Den ældste^ som det. st. kgl. Bibliothek ejer, 
er trykt 1708.

7.
Her begyndis Kong Lau-|rins Historie.

(Rubrik på Aij.)
Titel felär och äfven slutbladet, hvitt eller med tryckår.
Liten octav 40 opag. sidor, halfark A—E. I slutet paa Eiij:
Ende paa Kong Laurins | Historie.

Vers. (Lybeck, Krøger 159 ..)
Den ældste Udgave af Kong Laurins Historie, som det 

st. kgl. Bibliothek ejer, er trykt 1708,
8.

I Denne Lille | Bog Lærer oc vnderuiser Pe-|der smid 
oc Ätzer bonde, hvad hånd | skal holde oc tro aff siele 
Messer, Sielegaff-|uer, Vigilies, Psaltere at læse, Skersild, 
| Schrifftemaal, hellige Dage, Kiød at æde, | om Tiende, plict 
oc bod, Faste, Afflad, Aff-|lads breff, Pillegrims reyse, 
band, Vituand, | viede Liuss, vit Salt, oc vide Palmer, om | 
Prester, Om Munckernis bedregeri, Om | Sacramenterne, oc 
anden saadan Vild-|farelse, som haffuer verit brugit i 
Paffuens Kircke i mange Aar. (Träsnitt: En qvinna med biskops- 
mössa mottager 2 riddare.)

I slutet paa blad K 4 recto:
Prentet i Kiøbenliaffn, Aff | Matz Vingaard. | 1577.

Liten octav 80 opag. sidor (den sista hvit), half-ark A—K. Dialog 
på vers.
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I andet Bind af Kirkehistoriske Samlinger S. 326 ff. 
har Lic. theol. J. F. Fenger udgivet Historien om Peder 
Smed og Adser Bonde efter et ufuldstændigt Exemplar, som 
bevares i det st. kgl. Bibliothek. Udgiveren udtalte et Ønske 
om, at den oprindelige Udgave, trykt i Hamborg 1559, eller 
idetmindste et komplet Exemplar af en senere Udgave kunde 
findes. Dette sidste Ønske er nu opfyldt. Fenger udtalte 
den Anskuelse, at Exemplaret paa kgl. Bibliothek er trykt 
i Danmark mod 16. Aarhundredes Slutning, og denne Anskuelse 
blev i Viser fra Reformationstiden udg. af Chr. Bruun, S. 70, 
tiltraadt, idet den Mening fremsattes, at den lille Bog er 
trykt i Aarene 1580 af Laurentz Benedicht i Kjøbenhavn. 
Den ovenfor givne Beskrivelse viser, at Udgaven, thi det er 
den samme som den, af hvilken et Exemplar nu ejes af det 
kgl. Bibliothek i Stockholm, er trykt 1577 af Mads Vingaard 
i Kjøbenhavn.
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Tillæg og Rettelser.

S. 295, L. 10. Dr. phil. O, Nielsen har gjort opmærksom paa, 
at der i Jydske Tegneiser IX, 262 findes en kongelig Befaling af 11. Jan. 
1636, hvorved Kaptejnerne og Lensmændene i Nørrejylland faa Befaling 
til med Bøndernes Hjælp at bemægtige sig „det gesinne, som forsamlede 
sig i Fjendernes Tid i vort Land Jylland og lode sig kalde Krabber,“ 
og som endnu bestandig „sig skal sammenrotte, den vejfarende Mand 
til stor Skade og Afbræk endel paa Livet, endel paa deres Gods“.

V. M.
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Estrup, Gammel, 14, 19, 21, 23, 24, 

25, 26, 29, 35, 36, 38. By i 
Gamborg Sogn, 167.

Estruplund, Ladegaard, 26.

Falaiseau, brandenborgsk Sende
mand ved det danske Hof, 58.

Falenkamp (Falekamp, Folckam), 
Amt, Kræmmer i Kolding, 
246. Bernt, i Kolding, 248, 
Magdalene Amtsdatter, Jens 
Povlsens Hustru, 246, 248, 249, 
253.

Falk, Bo, paa Nielstrupgaard, 146.
Falster, 54.
Falster, Mogens, 189.
Falsterbo Læn, 384.
Fasti, Thomas, til Katholm, 148.
Fasting, Klavs Lydersen, Lærer og 

Klokker i Bergen, 262, 266.
Favsing (Faxing) Sogn, i Sønder- 

Hald Herred, 145—146.
Feldemose, en for værende Herre- 

gaard i Rørup Sogn, 163.
Fenger, Joh. Ferd., Lic. theol. og 

Sognepræst til IIoje-Taastrup, 
393.

Finderup Lade, 166.
Fincke, Caspar, 201 Anm.
Finke, Anne, g. m. Professor Cas

par Bartholin, 257, 258. Drude 
Thom asdatter, Enke efter Hans 
Rasmusen Brochmand, Prof. 
i Theologien, 259. Thomas, 
249, 254, 257. Jakob, Professor 

Danske Samlinger. 2den Bække VI.

| i Fysik, 254, 259. Margrete 
Jakobsdatter, g. m. Rasmus 
Povisen Vinding, 254, 257,
259. Thomas, 259.

Fischer, kejserlig Høvedsmand i 
Salling, 294.

Fjellebro, Herregaard i Fyn, 14, 
40.

Fjellerup, Sogn i Nørre-Dyrs Herred, 
146. By, i Fjeldsted Sogn, 
162. Fjellerupgaard, i Fjellerup 
Sogn, (nu: Østergaard), 30.

Fjelsted Sogn, Vends Herred, 162. 
Flygtninge, de franske reformerte, 

66.
Flöj8trup, By i Beder Sogn, 154.
Fogius, Joannes Severini, Hans 

Sörensen Fog, Præst i Hobro, 
144.

Folby (Fuolby) Sogn, Vester-Lis- 
bjærg Herred, 151.

Folckam, sé: Falenkamp.
Folding (Folling) Sogn, Kro, i Malt 

Herred, 89.
Fopke Jellis, van West-Friesland, 

Sørøver, 326.
Foss, Niels, Livlæge hos Christian 

IV., 257.
Framlev, i Framlev Herred, Ligsten, 

143.
Franck, A., Assessor i Politi- og 

Commerce-Kollegiet, 239, 240, 
243.

Frankrige, 51, 75—76, 82, 84, 365. 
Frans Bossen, Borger i Helsingør, 

822.
Frans Graver, i Helsingør, 308.
Franz Isaachsen, Hestgarder, 272, 

273.
Fredensborg, 3.
Fredericia, 66.
Frederik II., 87 fgg., 228 Anm., 

232 Anm., 288 Anm. 1 og 2., 
5. 23

Frederik, Hertug, Søn af Christian 
IV., 206 Anm. 1.

Frederik HI., 5, 49, 98 fgg., 116 
>fgg., MM Anm., 203 Anm. 2, 
282, 298 fgg., 372.
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Frederik IV., (Kronprins), 47, 51, 58, 
67, 70—78,97, 100,101 fgg., 284.

Frederik VI., Kronprins, 95. Konge, 
363 fgg.

Frederik Carl Christian, Frederik 
VII., 365 og Anm.

Frederik Ferdinand, Prins, 364 og 
Anm. 4, 366.

Frederik Jensen, Jens Christensens 
Son, 256.

Frederik Teglbrænder, 15. 
Frederiksberg Slot, 4. 
Frederiksborg Slot, 31, 32, 34, 69, 

300 fgg. Kapellet, 218 Anm. 2.
Frederiksstad, i Sønderjylland, 373, 

874.
Fridericus Arnoldi, Frederik Ar- 

noldsen, Præst til Hundslund og 
Oldrup, Provst, 160.

Fries s, Commandant paa Rosenborg, 
12, 13.

Friis, Christian, til Kragerup, Kans
ler, 31, 34, 40, 245 Anm., 253.

Friis, Iver, til Oxholm, 39.
Friis, Fru Lisbeth, Peder Langes 

til Kærgaard, 36.
Friis, Niels Jorgensen, til Favrskov 

og Mosgaard, 37.
Friis, Niels, Greve til Friisenborg, 

Sendemand i Holland, 56, 64 
og Anm., 69, 103 Anm., 104 
Anm., 110.

Friis, Tønne, til Hesselager, 37. 
Friis (borgerlig Slægt), Anne Kir

stine, Datter af en Borgemester 
i Kjøbenhavn, g. m. Cornelius 
Lerche, Stiftamtmand, til Aars- 
marke, 259.

Frost, Hans, Borger i Helsingør, 
353.

Fullen, Lil, (Fulden), By i Beder 
Sogn, 154.

Fusing, Hans Lavridson, Præst til 
Nimtofte og Ked, 147.

Fyllested, By og Mølle, Brenderup 
Sogn, 162:

Fyren (FuirenX Henrik Jorgensen, 
Dr. med.r 258. Thomas Jørg
ensen, Dr. med., 259.

Færøerne, 71.
Fons Sogn og Skov, i Vends 

Herred, 164—165.
Fønø eller Fenø (Fænø), 161, 164. 

Fønø Kalv, 161.

V. Gabel, Christoffer, 128.
V. Gabel, Frederik, 56, 103 Anm., 104 

Anm.
Gabriel Mouritz, i Mariager, 20, 21. 
Gadbjærg (Gadeberg), Sogn i Tør- 

rild Herred, 39.
Galde, Gude, til Nörlund, 25. 
Galleszki (Galeiski; polsk Senator),65. 
Galt, Peder, 19, 26.
Gamborg, Sogn og Birk, Vends 

Herred, 167.
Gammeldams Mølle, Ørslev Sogn, 

164.
Garstrup (Gadstrup), By i Nörre- 

Aaby Sogn, 163.
Gassum, Sogn og By i Nörre-Hald 

Herred, 25.
Gelsted Sogn, Vends Herred, 162. 
Gdhefalstaterne (Holland), 71,78, 82. 
Georgius Francisci, Jörgen Fransen, 

Præst i Hatting, 160.
Georgi us Nicolai, Jörgen Nielsen, 

Præst i Engum, 160—161.
Gerrild Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 

146.
Gersdorf (Gierstorp), Caspar Chri

stoffer, til Søbygaard, 16, 21, 
36, 37. Christoffer, Page, 300.

Gersdorf, Frederik, Brigader, siden 
Generallieut., til Brangstrup, 
48, 103 Anm.

Gersdorf, Jokum, Rigsdrost, 298— 
299, 300.

Fru Giise, 188.
Ginderup Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 

146.
Gisselfeld (Gislefålt), 61, 62, 69—70, 

168, 169 og Anm., 170, 188, 
190.

Gjedde (Gedde), Frederik Ejler, 
Amiral, til Hindemad, < 43, 44, 
100, 103 Anm.
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Gjelbjærg (Gildebro), Mølle, Fjel
sted Sogn, 162.

Gjeldbjærge, Gaarde i Balslev Sogn, 
163.

Gjesing Sogn, i Sønder-Hald Herred, 
146.

Gjesingholm, nu: Løvenholm, Herre- 
gaard i Gjesing Sogn, 19. Rune
sten, 142.

Gjøe, Jomfru Dorete, til Torben- 
feld, 189.

Gjøe, Falk Falksen, til Skjersø, 37. 
Gjøe, Henrik, til Gisselfeld og 

Skjorringe, Høvedsmand paa 
Kjøbenhavns Slot, 189, 880.

Gjøe, Markus, til Hvidkilde og 
Brahesborg, Geheimeraad, 48, 
55, 56, 103 Anm., 104 Anm.

Glambek, Klavs Nielsen, Claudius 
Glambech; til Rask, Høveds
mand paa Skanderborg og Aa- 
kær, 156.

Glenstrup, i Norre-Hald Herred, 
Runesten, 143.

Giesborg Sogn, Norre-Dyrs Herred, 
146.

Gliickstadt, 873, 374.
Godfred af Ghemen, Bogtrykker, 392. 
Godov, Fru Elline, til Skjorringe, 

Henrik Gjøes til Gisselfeld 
Enke, 380.

Gottorp Slot, 117, 123, 129, 141. 
Dyrehave, 124.

Gottorp, Hertugen af, Frederik IV., 
53, 56, 83, 84, 85, 86. Christian 
Albrecht, 75, 117 fgg. Hans 
Hustru, Frederikke Amalie, 
117, 118, 123, 140. Enkeher
tuginden, Frederik III’s Enke, 
Marie Elisabeth, Kurprinsesse 
af Saxen, 119, 140.

Gottschalch, Hans, Rektor i Aal
borg, 91 fgg.

Graagaard eller Graa, Gaard i Torn- 
ing Sogn, 157. Graamose, 157.

Grarup, By i Brenderup og Harn- 
drup Sogne, 162.

Green, Enochus Christianus, Student, 
94 Anm.

Gregers Thomesen, Præst i Vitten, 
152.

Gremmerlykke (Gremmelykke), 
Gaard i Indslev Sogn, 163.

Grenaa Kjøbsted, 146, 147. St. Ger
truds Kirke, 146. Aaen, Mølle 
(Myll) Aa, Gammel Aa og Klost
er Aa, 147. Mindet (o: Aaens 
Munding, Havnen), 147.

Greno vius, Laurentius Severini, 
Lavrids Sörensen Grenov (Gren
aa), Præst i Vivild, 146.

Griffenfeld, Fru Charlotte Amalie, 
g. m. Baron Frederik Krag til 
Stensballegaard, 50.

Griffenfeld, Peder, 43, 50, 61, 371, 
374, 386, 387, 388,

Grubbe, Lavrids, kongelig Sekre
tær, 189.

Grummer, Theobald, tysk Forf., 264. 
Grund, C., Assessor i Politi- og 

Commerce-Kollegiet, 239, 240.
Grundfør (Grundførd) Sogn, Vester- 

Lisbjærg Herred, 151—152.
Grydtzvad (Gribsvad) Kro, Rørup 

Sogn, 163.
Grönbek, Oluf Andersen, Provst, 

Præst i Tem, 159.
Gröudal, Runestenen i, ved Herre- 

gaardenUlstrup, i Vinge Sogn, 
Midelsom Herred, 142.

Grönland, Hvalfangst, 71. Livs
fanger og Kvindfolk fra Spinde
huset, 272.

Gudskog, Gotteskog, i Tønder Amt, 
132, 133.

Gun der Knap, Borger i Helsingør, 
forvist, 335.

Gundling, Nicolaus Hieronymus, 
Professor i Halle, Polyhistor, 
93.

Günther, Justitsr., 103 Anm.
Gyldenløve, Grevinde Charlotte 

Amalie, g. m. Grev Christian 
Gyldenløve, 51.

Gyldenløve, Christian, Statholder i 
Norge, 42, 48, 47, 48, 51, 69— 
70, 71, 72, 103 og Anm., 104, 
107, 109, 110, 114.
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Gyldenløve, Grevinde Christiane, g. 
m. Grev Frederik v. Ahlefeldt 
til Graastén, 52 og Anm.

Gyldenløve, Grev Ulrik Christian, 
Generalamiral, 42,46—47,51,72.

Gyldenløve, Grev Ulrik Frederik, 
Statholder i Norge, 43, 45, 48, 
50, 52, 56, 66—67, 103 og Anm , 
104—7,109—10,114,369—70,371, 
374, 375—76, 379, 387—88.
Hans Grevinde, Antonia Av- 
gusta, Grevinde af Altenburg, 
114, 387.

Gyldenløve, Comtesse Ulrikke An
tonie, 52 og Anm.

Gyldensparre (ikke: Gyldenspaae), 
Albert (Schumacher), Amirali- 
tetsraad, 103 Anm.

Gyldenstjerne, Fru Dorte, Niels 
Friis’s til Favrskov Hustru, 37.

Gyldenstjerne, Knud, til Tim, 16, 
24, 292 (?). Knud Henriksen, til 
Aagaard, Høvedsmand paa 
Bergenhus, 19.

Gyldenstjerne, Peder, til Tim, 
Rigens Raad og Marsk, 341.

Gyldenstjerne, Fru Pernille, Enke 
efter Jakob Rosenkrands til 
Arreskov og Kærstrup, 31.

Gyldenstjerne-Sehested, 367. 
Gyntersberg, 34.
Gynther, Andreas, Direktør for 

Øresunds-Tolden i Helsingør, 
60—61.

Gyøe Pedersdatter, i Kolding, 247. 
Gærn Herred, 156.
Göye, Henrik, sé: Gjøe.

Haderslev, 167, 237, (Harszlefi), 295. 
Hads Herred, 160.
Hagedorn (Nürnberger) og Kone, 

72—73.
Hagen (Hagæus), Konge, 148.
Hans Artz, en Danziger Compan, 

330.
v. Hahn, Ludwig, Hofmarskalk, 104 

Anm. Vincenz Joachim, Over
jægermester, 199 Anm. 1.

Hald Gods, i Nörre-Hald Herred, 29.

Hald Slot, i Dollerup Sogn, Norlyng 
Herred, 157, 294. Sø, 157.

Hamborg, 26, 56, 285.
Hammelev (Hammeløfi) Sogn,Norre- 

Dyrs Herred, 146.
Hammer, Niels, Borger i Helsingør, 

343.
Hanghede, Fæstegaard i Sabro Sogn 

og Herred, 23.
Hanløff, sé: Havnelev.
Hannover, den niende Kurværdig

hed, 79—80, 81, 85.
Hans, Konge, hans Død i Aalborg. 

94.
Hans, Hertug, Frederik den andens 

Son, 209 og Anm.
Hr. Hans, Kapellan i Helsingør, 

sé: Sthen.
Unge Hans, Bonde, i Helsingør, 353. 
Mester Hans, Tugtemester eller 

Skolemester i Kolding, 247.
Mester Hans, Bødel i Kjøbenh., 360. 
Hans Bentsen, Raadmand i Randers, 

18.
Hans Ellekiøff, i Helsingør, 355. 
Hans Globsen, i Viborg, 15.
Hans Hogenson, 258.
Han s Holt-Hus, i Helsingør, 341.
Hans Jespersen, Præst til Norre- 

Aaby og Indslev, 163.
Hans Kjøbenhavn, paa Sandene, 

i Helsingør, 344—45. Marine, 
hans Hustru, 344—45.

Hans Lavridsen, 189.
Hans Nielsen, Præst til Fjelsted og 

Harndrup, 162.
Hans Nielsen, Raadmand i Helsing

ør, 306.
Hans Olsen, Borger i Helsingør, 

330.
Hans Olsen, af Harridtzhey, Ride

foged paa Kronborg Læn, 331 
fgg-

Hans Rostocker, Tyskøls-Sælger i 
Helsingør, 340—41.

Hans Severinsen, Præst i Hem, 144.
Hans Skomager, i Randers, 21.
Hans Skriver, Borgemester i Kold

ing, 247.
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Hans Snedker, i Randers, 27.
Hans Themmesen, i Korsør, 188.
Hans Villumsen, Borger i Helsing

ør, 380.
Hansen, Ole, Justitsr., Medlem af 

Amiralitets- og Commissariats- 
Kollegiet, 103 Anm.

Harald Blaatand, 211 og Anm. 1. 
Harbo, Jörgen, 17, 20, 27.
Harboe, Jens, Overkrigssekretær, 

103 Anm., 104 Anm.
Hardenberg, Fru Mette, Predbjörn 

Gyldenstjernes til Skovsbo og 
Vosborg, 165.

Harndrup Sogn, Kirkeby, Mølle, 
Vends Herred, 162.

Harsdörffer, Georg Philip, Raads- 
herre i Nürnberg, Digter, 264b 

von Harstall, Chr. Ulrik, Overstald
mester, 55, 104 Anm.

Harsyssel, 296.
Harszfeldt, Melchior, saxisk Oberst

lieutenant, 296.
Harszleff, sé: Haderslev.
Hassel, Nicolaus Jacobus, Student, 

94 Anm., 95.
Hatting Herred, 160—61.
Hau, Peder, Borger i Helsingør, 

355, 357. Marine, Peder Havis, 
hans Kone, 354—55.

von Haussman, Daniel, Etatsraad, 
136.

Havnelev (Hannløff), Kirkeby, i 
Stevns Herred, 311, 321.

Havreballegaard (nu: Marselisborg), 
Ning Herred, Viby Sogn, 38.

v. Haxthausen,Staldmester, 104 Anm. 
Hegnet (Heigned), Hovedgaard i 

Tøndering Sogn, Harre Herred, 
289, 294.

Hein, Sendemand i Rusland, 46.
Helgenæs Sogn, Mols Herred, 28, 

149—150. Kirken, 150.
Helle Olsen, Borger i Helsingør, 

337, 338.
Helli Mavridsen, Skagbo, 23. 
Helnæs, Helnets, sé: Helgenæs. 
Helsingør, 81, 247, 303, 305 fgg.

St. Olai Kirke, 247. St. Anne

Nonnekloster, 315. Sjæle
boderne, Boderne (Fattighus), 
320, 348. Mikkel Arkelimesters 
Eng, 328. Skolemester (Rek
tor 1578 var Albert Hansen, 
til sidst Biskop i Aarhus), 333. 

Helvaderus, Nie., 14.
Hem Sogn, Onsild Herred, 144. 

Hemkær, 144.
de Hemmer (Hemmert), Ludvig, 

Rektor i Aalborg, 94.
Hemmid Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 

146.
Mester Henrik, Barbér i Viborg, 36. 
Mester Henrik, Bartskær i Hels

ingør, 357.
Henrik Monssen, sé: Rosen vinge. 
Henrik Pottemager, i Helsingør, 345. 
HenrikSkriver,Borgemester(?)iKold- 

ing, 248.
Herklus (Herklas),Jeremias, Stæmp- 

elskærer, 206 Anm. 2.
Herlufsholm, Herregaard, 155. Skole, 

251, 253, 254, 255, 256. Kirke,
248. Præstegaard, 254.

Herman, Apotheker i Kolding, 248. 
Hermand Kræmer, i Midelfart, 246. 
Hess, Anders, Borger i Helsingør, 

343. Markus, Borgemester og 
Kjøbmand i Kjøbenhavn, 335.

Hevringholm, 19, 21, 24, 25, 26,
27, 35.

Himmersy88el, 295.
Hinderup, i Grundfør Sogn, 152. 
Hingius, Johannes Severini, Hans

Sörensen, Præst i Hinge, 157. 
Hinsgavl (Hindzgawells) Slot, 161. 
Hjerpsted (Horpstedt), Sogn i

Tønder og Höjer Herreder, 122. 
Hjort, Peder Sörensen, Sekretær i

danske Kancelli, 258. Peter, 
Kapitajnlieut., 100. Rasmus 
Pedersen, 258.

Hjælm, 0, 149.
Hjælmslev, Herred, 155—56. By i

Dover Sogn, Kilde, 155. 
Hobro (Hofibro), 18, 144. 
Hofmand, Jakob, Præst i Hylle

sted, 151.
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Hogland, sé: Hooglant.
Holberg, Ludvig, 269, 275. 
Holck, 5, 9 Anm.
Holk, Christen, 16, 21, 25, 31, 32, 

34, 35, 38—40.
Holk, Henrik, til Hdjgaard, 17.
Holloh, Sted i Sønderjylland, 136. 
Holm, Jakob, Rektor i Viborg, 

siden Biskop over Aalborg 
Stift, 250.

Holm, Jens, Borger i Helsingør, 
311, 316, 340, 343.

Holme, Sogn i Ning Herred, 154. 
By i Husby Sogn, Vends 
Herred, 163.

Holmegaard, 169 og Anm., 170, 190. 
Holst, Albert, i Hornslet, Glar

mester, 142, 143.
Holst, Hans, Borger i Helsingør, 

340, 355. Hans, Borger i 
Kjøbenh., 29.

Holst, Henrik, Kjøbmand i Kjøben- 
havn, 20.

Holst, Jorgen, Boghandler i Kjøben- 
havn, 262.

Holst (v. Holstein), Kammerjunker, 
104 Anm.

Holstebro, 293.
Holstén, 364, 365.
Hollstenius, Ericus, svensk lærd, 

Magister, 288 Anm.
Holsø, Holse, By i Brenderup Sogn, 

162.
Homburg, Prinsessen af, 106, 110, 

114.
Hooglant, Simon, Cdntreamiral, 95. 
Horlevius, Johannes Samuel, Hans 

Samuelsen Schrøder, Præst i 
Horsens, 160.

Hornby, Hans, i Helsingør, 310. 
Horsens, 14, 39, 40.
Horsnensis, Christianus Georgii, 

Christen Jørgensen Horsens, 
Præst til Halling og Falling, 
160.

Horstmann, Aug. Wilh., Comman
dant paa Rosenborg, 3.

Hovgaard, Hoffgaard, i Folby Sogn, 
151.

Husby Sogn, Vends Herred, 163. 
Kirkebyen, 163.

Husum, 135.
Hvidberg Sogn, i Hindborg Herred, 

295.
Hvide, Stig Andersen, „Marstj“; 

Marsk, 149—150.
Hviding Herred, i Haderslev Vester

amt, 135.
Hvirring, Huering, Sogn i Nim 

Herred, 39, 160.
Hygen (Hygind), By og Mçlle i 

Husby Sogn, 163. Hygentorp, 
163.

Hylken Mølle, Ørslev Sogn, 164.
Hyllested Sogn, Vester-Lisbjærg 

Herred, eg. Sønder-Dyrs Her
red, 151.

Hækkebølle, By i Rørup Sogn( 163. 
Häseker eller Häscher, Hans Albr., 

Commercer., 275—76 Anm.
Høg, Fru Else, g. m. Jakob Vind 

til Grundet, 252.
Høg (Höig), Jakob, til Vang, 188.
Høg, Fru Sidsel, g. m. Ebbe Munk 

til Fjellebro, 40.
Höyland, Petrus Æschilli, Student, 

94 og Anm.
Hojbæks Mølle, Ørslev Sogn, 164.
Höjer (Höyer), i Höjer Herred, 122, 

136, 138.
Höjstrup (Höigstrup,) Kongsgaard i 

Lyderslev Sogn, Stevns Herred, 
311.

Hönderup, By i Gelsted Sogn, 162. 
Hörning Sogn, i Sønder-Hald Her

red, 145. Trinitatis Kirke, 145.

Ilderup, Illerup, i Dover Sogn, 155. 
Indslev (Intzløff) Sogn, Vends Her

red, 163. Kirkebyen, 163.
Jomfru Ingeborg, i Havnelev (omtr. 

1550), 311.
Ingeborg Jakobsdatter, Prof. Rasm. 

Vindings anden Hustru, 257, 
258.

Ingeborg Rasmusdatter, g. m. Mest
er Lavrids Bording, Lektor i 
Theologien i Aarhus, 257.
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Inger, i Sjæleboderne i Helsingør, 
339.

Inger Stabels, i Haderslev, 248.
Isak Kurvemager, Borger i Hels

ingør, 322.
Island, 71.
Iver Murmand, 15.
Iver Pederson, Præst i Kristrup, 

145.
Iver Povlsen, Borgemester i Kjøb- 

enhavn, 250, 256.
Iversnæs (nu: Vedelsborg), Herre- 

gaard i Husby Sogn, 163, 165.

Jacobus Jacobæus Coltb. Præst til 
Saxild og Nølev, 160.

Mester Jakob, Borger i Helsingør, 
306, 322.

Mester Jakob, Barbér i Søborg, 
353, 354.

Jakob Hansen^ Borgemester i Hels
ingør, 324.

Jakob Jensen, van Armöien eller 
v. Vliesingen, Sørøver, 325 fg.

Jakob Jörgensen (Jörgessen), i 
Bergen, 33.

Jakob Kandestøber, Borger i Hels
ingør, 313, 317. Kirstine Kande
støbers, hans Kone, 313.

Dr. Jakob Knudson, Sognepræst ved 
Domkirken i Aarhus, 257.

Jakob Krogmanger eller Kroge
mager, Borger i Helsingør, 
322, 331, 333, 337 fgg. Karine, 
hans Kone, 337 fgg.

Jakob Laalandsfar, eller Jens Lol- 
like, Skoledegn i Helsingør, 
331 fgg.

Dr. Jakob Matthisön, Biskop over 
Aarhus Stift, 257, 258.

Jakob Nielsen, Borger i Helsingør, 
331.

Jakob Sandersen, 19.
Jakob Truelsen, Borger i Helsing

ør, 343.
Jens, Oluf Hørers Dreng, i Helsing

ør, 381 fgg.
Hr. Jens, Jens Nielsen, Præst i 

Nörre-Snede, 39.

Jens Andersen (i k k e: Jernskæg; 
Biskop af Roskilde), 216 
Anm.

Jens Andersen, 24.
Jens Christensen, 41.
Jens Christensen, Præst til Alling 

og Tulstrup, 156. ..
Jens Christensen, Renteskriver, 256.
Jens Fogedsvend, i Helsingør, 336— 

337.
Jens Gødesen, Biskop i Aarhus, 

142, 143, 285.
Jens Jörgensen, Borgerkapitajn 

i Kjøbenh., 112.
Jens Kjeldersvend, 14.
Jens Kornmaaler, 20, 27, 38, 41. 
Jens Lauridsen* i Thanum, 25,26, 37. 
Jens Pedersen, Præst til Aale Og 

Tjørring, 159.
Jens Persen, Skoledegn d Helsingør, 

331 fgg-
Jens Persen, Tyv, i Helsingør, 334 

fgg-
Jens Perssen, i Aars, 38.
Jens Povlsen, Raadmand og Tolder 

i Kolding, 244 fgg., 248. Jens 
Povlsen, 8é: Vinding.

Jens Povlsen, Præst til Linderup 
og Hammer, 159.

Jens Staffensen, 828.
Jens Sörensen, Sognepræst i Kold

ing, Magister, 248.
Jens Sörensen, Esge Broks For

valter, 33.
Jens Tømmermand, i Helsingør, 

355, 357. y
Jep (Jeppe) Brænder, Savskær i Hels

ingør, 312, 350 fgg. Kirstine, 
hans Kone, Troldkvind, 3(/7 
fgg., 347 fgg., 350 fgg., 361-62.

Jep Hansen Fønbo, Bonde i Havne
lev, 321. Marine, hans Kone, 
321.

Jernskjæg, Mikkel Hansen, 193—94. 
Jesper, 24.
Jesper, Herredsfoged i Gærn Her

red, 24.
Jesper Lavridsen, 16, 21, 26, 27, 

29, 30, 31, 36, 38, 41.
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v. Jessen, Anna Margrete, 69 og 
Anm.

v. Jessen, Thom. Balth., Oversekre
tær i tyske Kancelli, 52, 56, 
69. 103 Anm.

Joachim Ernst, Hertug af Pløn, 
119, 120, 121, 128.

Johan (Jehan), Vinfører, i Viborg, 
36.

Johanne, henrettet i Helsingør, 
350.

Johanne Jensdatter, 256.
Jdmfru Johanne Nielsdatter, 18.
Johanne Pedersdatter, g. m. Præsten 

Rasmus Jensen i Vindinge, 
siden med Povl Jensen Kold
ing, 248, 251, 252.

Johannes Avonis, Præst i Karup, 
158.

Johannes Johannis, Hans Jensen 
Smidstrup, Præst i Trige, 151.

Johannes Laurentii, Præst, 152.
Joannes Matthiæ, Jens Madsen 

Sparre, Præst til Randlev og 
Bj ærgager, 160.

Johannes Pauli, Hans Povelsen, 
Præst i Thorsager, 150.

Jon Nielsen, Borger i Helsingør, 
306, 322, 340, 343.

Jonas Jakobsen, Skoledegn i Hels
ingør, 331.

Jordsand, 0 i Vesterhavet ved 
Hjerpsted, 134, 135.

Jost Johansen, Borger i Helsingør, 
327.

Juel, Fru Christense, Knud Gylden
stiernes til Vosborg, 19.

Juel, Fru Dorthe, til Mejlgaard, 
Jorgen Kaas’s til Gjelskov, 
147.

Juel, Iver, Rigsraad, til Villestrup 
og Thaarupgaard, 38, 39.

Juel, Jens, Rigsraad og Statholder 
i Norge, 33.

Juel, Jens, til Brusgaard, 24.
Juel, Jens, Generalamiral, Baron 

til Juellinge, 48, 50, 56, 79, 80— 
81, 103 Anm., 106, 375, 378, 
379.

Juel, Knud, Amtmand, til Taasinge, 
48, 61.

Juel, Niels, Generalamirallieut., 44, 
47—48, 51, 61, 103 Anm., 105, 
106.

Juel, Ove, Statholder i Norge, til 
Ville8trup, 301.

Juel, Fru Vibeke, Enke efter Ami
ral Christian Bjelke, 44 og 
Anm. N. N. (Kammerjunker) 
104 Anm.

Jægersborg Slot, 57, 58—59, 68, 
104.

Jöns Cur, 62.
Jörgen (o: Georg), Prins, 99.
Jörgen Allessen, Borger i Helsing

ør, 327.
Jörgen Christensen, sé: Pind.
Jörgen Ej lers en, Borgerkapitajn i 

Kjøbenhavn, 112.
Jorgen Mae, i Helsingør, 330.
Jörgen Skomager, Borger i Hels

ingør, 337.

Kaa8, Mogens, til Stövringgaard, 
18, 20.

Kaas, Ni el s, Kongens Kansler, 247, 
249, 324.

Kallø, 28. Læn, 147.
Kalthoff, Peter, Töjm ester, 300. 
Kalundborg (Kalingborg), 28, 255.
Karene Povlsdatter, i Haderslev, 

247.
Karlby Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 

146.
Karlsbad, 250.
Karup Sogn, Lysgaard Herred, 

158—159. Vor Frue Kirke, 158.
Kaskær Flod, Trige Sogn, 150— 

151.
Kastbjærg (Casberg) Sogn, Nörre- 

Dyrs Herred, 146.
Kavslund Sogn, Vends Herred, 161. 

Kirkebyen, 161.
Kenkel, Øresunds-Tolddirektør, 61. 
Kiel, 20, 21.
Kielman, von Kielmansegge, Hans 

Henrik, gottorpsk Kammerraad, 
130, 135, 136, 139, 140.
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Johan Adolf, gottorpsk Præ
sident, 119 fgg.

Kildendal, ved Gammel - Vartov, 
275 og Anm.

Kilder: St. Nicolai, i Yiby Sogn, 
153. St. Mariæ, i Tising Sogn, 
153. Hjælmslev, i Dover Sogn, 
155. St. Sorens, i Rye Sogn,
157. St. Mergretz (Margretes), 
i Almind Sogn, 157. Karup,
158. St. Knuds, i Norre-Snede 
Sogn, 159—160. Kirsten Pils 
Kilde, 269, 270, 275, 277, 278. 
Vartov-Kilden, 271 fgg. St. 
Helene-Kilde, 275.

Kindstrup, By i Gelsted Sogn, 162. 
Kirchman, Henricus Nicolai, Student, 

94 Anm., 95.
Fru Kirstine, Karl Bryskes, sé: 

Ulfstand.
Fru Kirstine Ulfelds, sé: Ulfeld.
Kirstine, Christoffer Lutrings Kone, 

i Helsingør, 327.
Kirstine, Mester Lavrids’s, i Kold

ing, 247.
Kirstine, Jep Brænders, sé: Jep 

Brænder.
KirstineBertilsdatter,iHelsingør,340. 
Kirstine Davitz, i Helsingør, 342. 
Kirstine Wiiffs (Viufs?) i Kolding, 

247.
Kjeld Nielsen, Esge Broks Tjener, 

16—18, 20, 23, 24, 26, 28, 33, 37.
Kjersgaard, Herregaard, Brenderup 

Sogn, 162.
Kjøbenhavn (Kopenhamn), 14, 24, 

26, 28, 31, 34, 36, 54, 68, 137. 
Borgerskabet, 63, 100, (Christi
anshavns), 300. Byfogeden, 72— 
73. Magistraten, 98. 106 Anm., 
(Christianshavns), 300. De to 
og tredive Mænd, 98. Rector 
og professores, 300. Kirker: 
Vor Frue, 254, 258, 259. Hel
lig-Aands (GæBtis), 256. Holm
ens, 192, 196 Anm. Vor
Frue Skole, 254. Gader m. m: 
Norregade, 328. Teglgaards- 
stræde, 328. Rosengaarden,

342. Blegdammene, 102. Norre 
Port, 102. Vester Port, 343. 
Lusetorvet, 342. Peder Oxes 
Gaard, 169 og Anm.

„Kjøbenhavns Postrytter“, Avis, 
276 Anm.

Kjøstrup By og Mølle, Brenderup 
Sogn, 162.

Klavs Nielsen, Byfoged i Helsingør, 
306 fgg., 357 fgg.

Klavs Pommering (ø: Pommerink), 
Slotsfoged paa Kronborg, 355.

Klavs Skræder, i Randers, 28, 37. 
Kleve, Terkel, Lieutn., 388.
Kleyhé, Schweder Dietrich, Resi

dent ved Kejserhoffet, 303 Anm.
Klim, Niels, Klokker og Boghandler 

i Bergen, 385 fgg.
Knud Bøsseskjøtter, 189.
von Knuth, Adam Levin, Over

kammerjunker, 44, 48, 50, 56, 
60 — 61, 62, 68, 69, 102, 103 
Anm., 107. Hans Arvinge, 70 
Eggert Christoffer, Amtmand 
over Slesvig Domkapittels 
Gods, til Aarsmarke, 103 Anm.

v. Knuth, Fru Elisabeth, g. m. Knud 
Juel, 44, 48.

Koggerbyll, Fjeldsted Sogn, Mølle,
162.

Kolding, 21, 39, 139, 167, 246, 249. 
Kirken, 246, 247, 248. Skolen,
249. Stalde, 247. Torvet, 247. 
Urtegaarden, 247.

Kolding, Povl Jensen, Rektor i 
Aalborg, siden Præst til Her
lufsholm, Provst, 244 og Anm. 2, 
245, 248, 249—252, 254.

Koldinghus, 94.
Kolding Amt, 136.
Kolind (Colding) Sund, 146.
Koritzky, svensk Oberst-Vagtmester, 

303 Anm.
Korsør, 35.
von Koss, Jos. Albr. Friedr. Chri- 

stoph, Legationssekretær i Pa
ris, 367 og Anm. 1.

Krab, Johannes, 158.
Krabbe, Anne, paa Vorgaard, 18.
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Krabbe, Fru Dorete, til Rugtved, 
Erik Lykkes til Eskær, 17, 19.

Krabbe, Erik, Rigsraad, til Bus
trup og Aas trup, 188.

Krabbe, Niels, 0 verkammerj., Bri
gader, til Hverringe, 62, 103 
Anm.

Krabbe, Otte, Geh.raad, Stiftamtm. 
over Sælands Stift, til Holme- 
gaard og Egholm, 65,103 Anm, 
104 Anm., 199 Anm. 1.

Krabbe-Carisius, Hans, Statsminister 
og Chef for det udenlandske 
Departement, 363 fgg.

Krabber, Landstrygere i Nørrejyl
land, 295, 296, 394.

Krag, Stiftamtmand (?), 103 Anm.
Krag, Erik, tål Bramminge, Over

sekretær, Medlem af Statskol
legiet, 871, 375, 377, 379.

Krag, Fred., Baron, til Stensballe- 
gaard, Statholder i Norge, 50.

Krag, Niels, til Kaas, Landsdommer 
i Jylland, Rigsraad, 40,251. Niels, 
Geh.raad, til Egeskov og Skjold
en ose, 103 Anm., 104 Anm.

Krag, Palle Eriksen, OberBt, siden 
Generailt. og Stiftamtmand, 
103 Anm.

Krag, Dr. Niels, Professor, 143, 
160.

Kragelund, Peder Jensen, Biskop i 
Ribe, 95.

Krather, Sørøver, 326.
Kreds (Creis), den nedersaxiske, 

84, 85.
Krempe, 294.
Krempe-Dige eller Camper-Dige, i 

det vestlige Sønderjylland, 134, 
136.

Kristrup Sogn, i Sønder-Hald Her
red, 145.

Krogsbæk Sogn, i Sønder-Hald 
Heired, 145.

Kromm, Villum, Borger i Helsingør, 
311.

Kronborg, 34, 65, 68, 88, 90.
Kruse, Fru Karen, Hr. Oluf Pars- 

bergs til Jernit, 28.

Kruse, Jomfru Maren, paa Svens
trup, 25, 26.

Kruse, Mogens, til Balle, 15.
Krøger, Asswerus, Bogtrykker i 

Lybek, 390.
Kustrop, By i Vejlby Sogn, 161.
Kiiblich, Ferdinand, Hofguldsmed, 

206 Anm. 2.
Kyholmen, 364 og Anm. 2. 
Kærby, Asperup Sogn, 162.
Kærbyholm, By i Indslev Sogn, 163. 
Kærlingbjærg, Gaard i Ørslev 

Sogn, 164.
v. Konigseck, kejserlig Sendemand, 

Greve, 58.
v. Korbitz, Hans Caspar, Hofmar- 

skalk i Saxen, 279 Anm., 280, 
281. Johan Caspar, 285. Joh. 
Christian, Kapitajn, 117. Joh. 
Christoph, Rigsmarskalk, til 
Hellerup, 116 fgg., 278 fgg., 
369, 370, 371, 372, 375, 376, 
379.

Korning, Jost, Borgerkapitajn i 
Kjøbenhavn, 112.

Kørup, Gaard i Indslev Sogn, 163.

Laaland, 54.
Lagerbjelke, Gustav, Greve, Stats- 

raad, Theaterdirektør og Leder 
af „Sveriges Statstidning“, 368.

Laholm (Laugholm), i Halland, 347, 
349.

Landkaart, 127, 130, 134, 135.
Lange, Fru Ide, Jens Juels til 

Kjeldgaard, 19.
Lange, Fru Margrete, Enke efter 

Knud Brahe til Engelsholm, 35.
Lange, Johan Christian, Læge i 

Kjøbenhavn, 276.
Langhorn, Magnus, Commandant 

paa Rosenborg, 3.
Langmose Mølle, Ørslev Sogn, 

164.
Lars Bij i Boderne, eller LarB 

Blij af Lejen, i Helsingør, 348, 
351, 352.

Lars (Lavrids) Eriksen, af Gurre
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eller af Holmen, i Helsingør, 
348, 351, 352, 355.

Las Ipssen, Bonde i Havnelev; 
brændt, 321.

Laurentius Matthiæ, Præst til Od
der og Tvenstrup, 160.

Lavrids Andersen, i Helsingør, 
Tyv, 331.

Lavrids Bdrjésen, Savskær i Hels
ingør, 357.

Lavrids Ebbesøn, Lænsmand paa 
Aakær, 20, 40.

Lavrids Guldsmed, i Helsingør^ 339. 
Lavrids Hanson, Præst, 147.
Lavrids Pedersøn, Præst i Snods- 

trup, 255.
Lavrids Skræder, Borger i Hels

ingør, 322.
Lavrs Lukassen, Borger i Helsing

ør, 311, 322.
v. Leibnitz, Gottfried Wilhelm, 93. 
Lejel (Leill), David, Borger i Hels

ingør, 311, 316.
Leijonkloo, Anders, svensk Sende

mand i Danmark, 42 fgg., 73 
tøs-

Lene, H. Jorgens Hustru, i Kold
ing, 247, 248.

von Lente, Christian, Sendemand i 
Haag, Geh.raad, 44, 52, 55, 56, 
61, 64, 78.

v. Lentø, Johan Hugo, Geh.raad og 
Landdrost i Pinneberg, 52, 56,
103 Anm.

von Leppel, Jehan, Vinfører i Vi- 
i borg, 15.

Lerbæksholm, Gaard i Gelsted Sogn,
162.

Lerche, Cornelius, Stiftamtmand, 
Assessor i Statskollegiet, til 
Aaramarke, 875, 378, 379.

Lerche, Vincens Pedersen, Over
ceremonimester, til Rygaard og 
Lerchenfeld, 97, 103 Anm.,
104 Anm.

Lergrav, Herregaard i Avlum Sogn, 
Hammerum Herred, 39.

Liebe, Johan Melchior, Boghandler 
i Kjøbenh., 237.

v. Lili ener on, Andreas Pauli, Kans
ler for Slesvig og Holsten og 
Geh.raad, til Mariager Kloster, 
103 Anm.

Limbach, saxen-lauenborgsk Oberst
lieutenant i Jylland, 296.

Lindenau, gottorpsk Kainmerj., 117. 
Lindenov, Hans Hansen, Rigsraad, 

til Gavnø, 41.
Linduid, Olaus, Præst, 152. 
von der Lippe, Kansler, 130. 
Lisabeth Margrete, i Helsingør, 339. 
Lisabeth Lavrsdatter, i Helsingør, 

Tyv, 330.
Lisbeth Nielsdatter, i Kolding, 248. 
Lisbjærg, Øster, Herred, 150. Vester, 

150-152.
List, Halvø, 121, 126, 134» 135.
Lister-Dyb, Lister Fjords Stromme, 

126, 134, 135.
Ljunge (Lunge), By i Gjelsted 

Sogn, 162.
Lodehat, Peder Jensen, Biskop af 

Roskilde, 214 Anm.
Lorch, Erik, Kommandørkapt, 100. 
von Lobs, Sisegten, 279. Maria, g.

m. Hans Caspar von Kørbitz, 
279 Anm. Nicolaus, saxisk Præ? 
sident, 280.

Louise af Mecklenburg-Güstrow, 
Kronprinsesse, 50, 58, 67—68, 
100, 101 fgg.

Lovise, Prinsesse, 108 fgg.
Lucius, Pave, Helgen, 197 og Anm* 

1, 210 Anm. 2.
Lundby, ved Virring, 144.
Lundehave, senere: Marielyst Slot, 

353.
Luxdorph, Bolle, Sendemand i Sve

rige, til Sørup, 82.
v. Lützau, Henning Ulrik, Stift

amtmand, 103 Anm.
v. Lützau, Fru Kirstine» g« m. 

!)RigsraadtKnudJakobsen Ulfeld 
til Hellerup, 2) Johan Christoph 
v. Könbitz, 282 og Anm.

Lybøk, 27.
Lybek, Bispen af, (August Fried

rich), 119, 140.
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Lyder Gregerssen (von Embden), 
Sørøverkapitajn, 325 fg.

Lykke, Falk, til Bollerup, 31.
Lykke, Frans Henriksen, til Over- 

gaard, 15, 22, 28, 30, 35, 36.
Lykke, Hans, til Krabbesholm, 16, 

17, 19, 20, 21.
Lykke, Iver, til Eskær, 17, 19, 20. 
Lykke, Jakob, til Tanderup, 22, 26. 
Lykke, Jomfru Johanne (Jehan), til 

Ballumgaard, 23.
Lykke, Kaj, til Gisselfeld og Rant- 

zausholm, 300.
Lymvicius, Laurentius Michaelis, 

Præst til Maarslet, 154.
Lyngby (Liungbye) Sogn, Sønder- 

Dyrs Herred, 148.
Lyngbygaard, i Hasle Herred, 23. 
von Lyntolo eller Lyntelo, eller 

von Lyndeloff, Henrik, Stude
pranger, 20, 21, 26.

Lysgaard Herred, 157—159.
Lyskander, Klavs Christoffersen, 

Præst i Herføgle, 285, 286, 
287 og Anm.

Lys ser, Sigismund, kejserlig Oberst- 
lieut., i Jylland, 296.

Løgismose, Herregaard i Haarby 
Sogn, Baag Herred, 169, 170 
og Anm

Logtved (Lyøgtuedt), Herregaard i 
Stenstrup Sogn, Sunds Herred, 
i Fyn, 39.

Løvenskjold, Severin, norsk Stats- 
raad, 367.

Løwen, i Braband, 254.

Maarslet Sogn, Ning Herred, 154. 
Macchabæus, Christian, Forestander 

for Sorø Skole, Magister, 249.
Mads Bartskær, i Helsingør, 347.
Mads Fønbo, Skoledegn i Helsingør, 

331 fgg.
Mads Hansen, Præst i Brenderup, 

162.
Mads Kammersvend, 380.
Mads Lavrssen, Raadmand i Hels

ingør, 306.
Mads Mikkelsen Sæby, Sogne-

præst til Havnelev og Hôjrup,
321.

Mads Povlsen, Kjøbmand i Rand
ers, 17.

Mads Thames8en, i Vejle, 21.
Magdalene, Enke efter Livlægen, Dr. 

Jakob Fabricius, 259.
Magdalena Sybilla, g. m. den ud

valgte Prins Christian den femte, 
281, 282.

Magnus den gode, Konge, 212.
Magnus, Hertug, Konge af Lifland,

209 og Anm.
Malmø, 252,307,308. Vester Port,308. 
Mansflet, Ritmester, 100.
Broder Marckor, Munk, 153.
Marene, Peder Skerups Hustru, i 

Kolding, 247.
Marene, g. m. Hans Skriver, Borge

mester i Kolding, 246.
Maren Jensdatter, i Kolding, g. m. 

Frederik Splætt, 246.
Marene Povlsdatter, i Kolding, 246. 
Marene Tyges, i Kolding, 247.
Marine Bernts, i Kolding^ 246.
Maretgaard (Aaby - Margaarde), 

Nôrre-Aaby Sogn, 163.
Margrete Fredkulla, Kong Niels’s 

Dronning, 210 Anm. 2, 211 og 
Anm.

Margrete, Dronning, 200 Anm. 1,
210 Anm. 2, 211 og. Anm. 1, 
213 fgg.

Fru Margrete, Erik Krabbes, sé : 
Reventlov.

Margrete (Finke), Enke efter Dr. 
Jôrgen Fuiren, 257, 259.

Margrete, Herman Apothekers Hus
tru, i Kolding, 248.

Margrete, Mag. Hans Husevigs, 258. 
Marie (Fuiren), Dr. Hans Svanes, 258. 
Mariæ Magdalenæ Sogn, i Sønder- 

Hald Herred, 144.
Mariager, 25, 26.
Maribo Kloster, 187 Anm.
Marine Adrians, i Helsingør, 310.
Markdanner, Caspar, til Rønninge- 

Søgaard, Høvedsmand paa 
Koldinghus, 248.
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Marselis, Constantin, Baron til 
Marselisborg, 103 Anm., 104 
Anm.

Marstj, sé: Hvide, Hr. Stig 
Andersen.

Marstrand, 89.
Marthen Siiwerdtz eller Siigers, v.

Armoien, Sørøverhøvding, 326. 
Doctor Matthias (Matties), 36. 
Matthias Andreæ, Mads Andersen,

Verhi, Præst i Hedensted, 160.
Dr. Matthias (Mads) Jakobson, Liv

læge og Kannik i Aarhus Dom- 
kapittel, 257, 258.

Matthias Pedersen, Borgerkapit. 
i Kjøbenh., 112.

Mattrup, Herregaard i Tyrsting 
Sogn og Herred, 22, 35.

Meadowe, engelsk Sendemand i 
Danmark, 298, 302, 303 Anm.

Mecklenborg, Hertugen af, (Ulrik), 
87 fgg. Hertuginden (Elisa
beth), 87, 88, 91.

Medelfart (Meaelfar, Meddelfard) 
By, 161, 162, 164, 167.
Sogn, 161. Mark, 161. Sund, 
161.

Medelgaard (Mejlgaard), Herregaard 
i Glæsborg Sogn, 147.

Medelphardensis, Andreas Severini, 
Anders Sorensen Medelfart, 
Præst i Mariæ Magdalenæ Sogn, 
144.

Meier, Didrik, Borger i Midelfart,
247.

Meier, Frans, i Helsingør, 357.
Mellerup, Sogn og By, Stovring 

Herred, 25, 26.
Menius, Justus, Præst i Leipzig, 

381 fgg-
Mette, Holger Skomagers Enke, i 

Helsingør, 329.
Mette Bartskærers, i Kolding, 247. 
Mette Franses, i Helsingør, 306 fgg. 
Mette Giarmesters eller Lavrsdatter 

eller Brændevins, Troldkvind i 
Helsingør, brændt, 306 fgg., 
352.

Mette Kocks, i Helsingør, 344.

Mette Oles eller Olufs, i Randers, 
24, 27.

Mette Pedersdatter, Abel Schrøders 
Hustru, 192.

Meyer, Etatsr., Medlem af Rente
kammeret, 103 Anm., 104 Anm.

Meyer, Peter, Maler, 220 Anm. 1.
Michael Petri, Mikkel Pedersen

Vivild, Præsti Hjortshoj (Hjors- 
hoff), 150.

Lille Mikkel, i Helsingør, 342.
Mikkel Andersen, Undertojmester, 

300.
Mikkel Jensen, Skipper i Helsingør, 

356.
Mogens, i Arinborg, 40.
Mogens Skriver, paa Dronningborg, 

15, 20, 24, 28, 41.
Moller (o: Møller), Johannes, Rek

tor i Flensborg, 264, 265.
Mols Herred, 149—150.
Moltke, Ehrenreich Christoffer

Ludvig, Greve, Sendemand i 
Stokholm, 367 og Anm. 4.

Monrath, Etatsr., 103 Anm.
Mors, 294, 295.
Morten Anderson, Byskriver i Kold

ing, 248.
Morten Bolleby, i Helsingør, 313, 

317.
Morten Bødker, Borger i Helsingør, 

320.
Morten Kok, paa Dronningborg, 

37.
Morten Lavridson, Præst i Norre- 

Dyrs Herred, 147.
Morten Moridsen, Borgerkapit. i 

Kjøbenhavn, 112.
Moscherosch, Hans Michael, Kam

merpræsident i Hanau, satirisk 
Forf., 262, 263, 264.

Mosegaard, By i Balslev Sogn,
163.

Moskov, Lund i Spørring Sogn, 152.
Moth, Fru Beate Ingeborg, 43 og 

Anm. 1.
Moth, Matthias, til Lerbæk, Over

sekretær, 42, 53, 61, 70, 71, 72, 
73, 103 Anm.
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Moth, Sofie Amalie, Grevinde af | Nicolaus Clausson, sé: Skade. 
Samsø, 48, 46, 70, 73.: Nicolaus Erasmi,

Muhle, Etatsr., 103 Anm. 
Munch, Søren, Kapitajnlieutenant,

100.
Munche, sé: Munk.
Munk, Ebbe, til Fjellebro, Læns

mand paa Andvordskov, 14, 
34, 40.

Munk, Fru Ide, til Totterupholm, 
Oluf Nielsen Rosenkrands’s til 
Vallø, 171 og Anm.

Munk, Jörgen, Lænsmand paa Kron
borg og Frederiksborg, 311.

Munk, Lavrids, Generalmajor, 103 
Anm.

Munk, Ludvig, 247.
Munk, Herluf, Borger i Helsingør, 

840. Kirstine, hans Huptru, 
340.

Munk, M., Assessor i Politi- og 
Commerce-Kollegiet, 239, 240.

Munk, Niels, Borger i Helsingør, 
308 fgg. Bodil (Boill) Munks, 
eller Nielses, hans Slægfred- 
viv, 306 fgg.

Munkegaarde, Rorup Sogn, 163. i,< 
Munkholmen, 61.
Mustrup, Tising Sogn, 153.
Müller, Anne Cathrine, g. m. Dr. 

Caspar Casparsen Bartholin, 
259.

Mygind Sogn, i Sønder-Hald Her
red, 145.

Møgel-Tønder (Meel - Tondern) 
Amt, 136, 137. Hovmark, 122. 
Godser, 131, 132, 133.

Møller, Peder, Borger i Helsingør, 
330.

Møllmann, Stephan, Bogtrykker i 
Rostock, 390, 391.

Møn, Baadsmænd, 49, 54.

Nebbe, Arild, 152.
Nelson, Horatio, Amiral, 96.
Nenius, Joannes Petri, Jens Peder

sen, Præs t til Hammel og Voldby,
156.

Nibe, 93. Sildefisket, 366.

Niels Rasmussen 
Bramstrup, Præst i Todbjærg, 
150.

Nicolaus Martinæus, Niels Mårten
sen, Præst til Go&mer og Ørt
ing, 160.

Niels, paa Vemmetofte, 30.
Niels Andersen, 29.
Niels Christensen, 34.
Niels Bager, i Kjøbenhavn, 343.
Niels Boldevin, i Skovshyrup, 35, 

39
Niels Christenson, Præst til Holme 

og Trandbjærg* 154.
Niels Drager, i Kjøbenhavn, 343.
Niels Envoldsen, „Stadshauptmand“ 

i Kbhvn., 112.
Niels Gødesen, i Helsingør, 339.
Niels Hanson, Præst til Gjesing og 

Norager, 146.
Niels Jepsson, Ebbesen, 151.
Niels Kellesmedt (Kjedelsmed), i 

Kjøbenh., 328.
Niels Landsknægt, Bysvend i Hels

ingør, 337.
Niels Madsen, i Kolding, 246.
Niels Pederson, Præst til Øster- 

og Vester-Alling, 145.
Niels Peterssen, Skoledegn i Hels

ingør, 331 fgg.
Niels Postrider, paa Kronborg, 355.
Niels Rasmussen Fønbo, i Hels

ingør, 339.
Niels Skræder, Borger i Helsingør,

322.
Niels Sorensen, Vertshusholder i 

Helsingør, 353.
Niels Truesen, 17, 37, 38.
Niels Vagtmester, i Kjøbenhavn, 

343.
Nielstrupgaards Skov, i Vivild Sogn, 

Sønder-Hald Herred, 26.
Nim Herred, 160.
Nim toft Sogn, Norrc-Dyrs Herred, 

146.
Ning Herred, 152—154.
Nordborg, Hertugen af (Augustus), 

100.
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Normand, Adam, Borger i Kolding,
247.

Norton, Lord, 367.
Nummesen ( Numsen ), Matthias, 

Oberst, senere Generalmajor og 
Præses for Generalitetet, 103 
Anm., 104 Anm.

Nyborg, 35.
Nye, Diderik, sé: Nyemand.
Nykøbing paa Mors, 293, 294, 295. 
Nyemand eller Nymann eller Nye, 

Diderik, Borger i Helsingør. 
306, 311, 316.

Nyerup, Rasmus, Professor, 390.
Næstved, 192, 253. St. Mortens 

Kirke, 192. St. Peders Kirke, 
192, 253. Næstved Kirke,
246. Skrive- og Regne-8kole,
255.

Næstved, Lille, Herlufsholm Sogn,
248, 251, 255.

Ndrager (Neerager), Sogn iSønder- 
Hald Herred, 30, 146.

Norgaard (Norregaard), Herregaard 
i Grinderslev Sogn, Salling 
Norre Herred, 289, 294.

Norlund, Herregaard, 25.
Norva (o: Njdrva) Sund, det snævre 

Sund, Gibraltar-Strædet, 95.

Odden (Aadden), Herregaard i Vend
syssel, Mygdal Sogn, Venne- 
bjærg Herred, 296.

Odense, Kjøbsted, 35. Provsti, 
167.

Ohman, Johan, Borgerkapit. i 
Kjøbenh., 112

Olaus Kanuti, Ole Knudsen, Præst 
til Utt (Wutt) og Tyrsted, 161.

Oldorphius, Laurentius Johannis 
fil., Lavrids Hansen Oldorph, 
Præst i Grenaa, 148.

Olearius, tysk Læge, 72.
Olidt, Skov i Føns Sogn, 164. 

Gaard i Ørslev Sogn, 164.
Oluf Andersen, 189.
Oluf Carlsen, Borger i Helsingør, 

340.
Oluf Hagenson, Konge, 212Anm., 213.

Oluf Hansen Drager, Borger i 
Helsingør, 322, 348, 349, 352, 
355. Karine, hans Kone, 355.

Oluf Hollesen, Borger i Helsingør, 
316.

Oluf Hører, i Helsingør, 340.
Oluf Ipssen, Borger i Helsingør, 

316, 320.
Oluf Mortensen, Biskop af Roskilde, 

198 Anm. 2.
Oluf Møller, i Helsingør, 354.
Oluf N., ,,Snaphane“, i Helsingør 

342 fg.
Oluf Perssen, Borger i Helsingør, 

322.
Oluf Rasmussen, Borger i Hels

ingør, 355.
Oluf Sobeck, i HelsingøT, 357.
Oluf Thorsen, i Gammelgaard, 26.
Opitz von Boberfeld, Martin, tysk 

Digter, 261, 262, 267.
von Osten, Peter Christoph, Cere

monimester og Oberst, 61, 103 
Anm., 108 fgg.

Ostenfeld, Christen, Dr. og Pro
fessor i Medicinen, 259.

Ostindiske Compagni, 56—57.
Otte Gregersson, Borger i Kolding, 

248.
Ovby (Norre-Aaby) Sogn, Vends 

Herred, 163. Kirkebyen, 163. 
Ovbylund (Aabylund), 163.

Ovby, Sønder-Aaby; i Husby Sogn,
163.

Overgaard, Herregaard, 22, 36. 
Ovstrup, i Gærn Herred, 24.
Oxe, Albert, til Nielstrup paa Laa- 

land, Skoleherre for Herlufs
holm, 170, 188, 189.

Oxe, Fru Anne, g. m. Frans Ban
ner til Kokkedal, 17$.

Oxe, Fru Mette, Hans Bamékovs 
til Birkholm, 189.

Oxe, Peder, Rigens Hovmester,
168 fgg. Hans Arvinge, 168 
fgg-

Oxe, Fru Sidsel, til Hjælmsøgaard, 
Erik Podebusks til Bistrup,
169 Anm., 173 Anm., 175 Anm.,



416

176 Anm., 181 Anm., 182 Anm., 
188 Anm»

Oxenst jerna, Erik, svensk Øverste 
og Baron, 802, 303 Anm.

Oxenstjerna, Gabriel, svensk Greve, 
til Fiholm i Sødermanland, 
Sendemand i England, siden 
Gouverneur over Zweibriicken, 
78.

Paris, 366.
Parsberg, Grev Christoffer, Vice- 

kansler, til Kongsdal og Fryd
endal, 371.

Parsberg, Enevold, Assessor i Stats? 
kollegiet, Amtmand, 371, 375, 
377, 379.

Parsberg, Niels Vernersen, til Vogns
trup og Sandbygaard, 247.

Parsberg, Oluf, til Jernit og Pals
trup, 28.

Pauli, Daniel, Boghandler i Kbhvn. 
238. Hieronymus Christian, 
Boghandler i Kjøbenh., 237— 
238, 240, 241—242. Christina 
Heidevig (hans Hustru), 242.

v. Paulson, Matthias Påvisen, Ami- 
ral, 43, 44.

Pecchia, Torquato, Hushovmester, 
290 Anm.

Dr. med. Peder Iversen, Læge i 
Viborg, 28, 36.

Hr. Peder, Præst i Tyregod, 40. 
Peder (Skagbo), 22.
Peder Andersson, Borger i Kolding,

247.
Peder Ankersen, 26.
Peder Brosen, i Galten, 22.
Peder Brygger, Borger i Helsingør, 

322, 340.
Peder Bysvend, i Helsingør, 328, 

339.
Peder Bødker, Borger i Helsingør, 

327.
Peder Christensen, Borger i Hels

ingør, 353—354.
Peder Christensen, Esge Broks 

Tjener, 17, 27, 28, 32, 34, 35, 
37, 38, 41.

Peder Hald, Vægter i Helsingør, 
341.

Peder Hatstafferer, i Randers, 18.
Peder Ibsen, i Aars, 21.
Peder Ipsen, Byfoged i Laholm, 

347, 349, 350.
Peder Iverson, Skomager i Malmø, 

252.
Peder Jensen, Jens Christensens 

Son, 256.
Peder Jespersen, Doctor Peter, 

Hofpræst, 47—48, 109 og Anm.
Peder Klavsen, 18.
Peder Mogensen, Skomager i Hels

ingør, 349.
Peder Nielsen, 24.
Peder Snedker, i Randers, 27.
Peder Villumsen, Tømmermand, 

26, 27.
Peder Povlsson, Borger i Kolding, 

247.
Peder Svendsen, i Helsingør, 32.
Peder Vægter, paa Kronborg, 313,314. 
von Pentz, Christian, Greve, Gouver

neur i Gluckstadt, 281. Jochum 
Friedrich, Hofmarskalk, 283.

Per Børgensen, Skoledegn i Hels
ingør, 331 fgg.

Per Fønbo, Skoledegn i Helsingør, 
Student, 331 fgg.

du Peron, Aman de Louche, Sø- 
kapitajn, 100.

Peter Arildsen, Borger i Helsingør, 
322.

Peter Isack, Maler, 9 Anm.
Peter Skaaning, Sørøver, 325 fg.
Peter Terkelsen, i Gluckstadt, 263. 
Petrejus, Georgius, Provst iHjælms- 

lev Herred, 156.
Petrus Severini, Abbed i Emborg 

Kloster, 156—157.
Pind, Jorgen Christensen, Præst 

til Karlby og Voldby, 147.
Pingel (Pingill), Hans, Borger i Hels

ingør, 316.
Piniatelli, Prins, 367.
Plegilt (Plejelt), Landsby i Tikøb 

Sogn, Lynge-Kronborg Herred, 
355.
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von Piessen, (Pless), Christian Sieg- 
’ fried, Geh.raad og Finansmi
nister, 42, 44, 52, 55, 56, 61, 
62. 68, 64, 69, 70, 71, 78, 100, 
101, 108 Anm.

v. Piessen, Samuel Christoph, 
Generailt., 108 Anm., 105.

Pløn, Hertugen af, Johan Adolf, 
dansk General, 50.

Pogvisk, (Paawiisk), Hans, til Damsbo 
og Kærstrup, 24.

Pogvisk, Jomfru Magdalene, 189.
Pogvisk, Otte, til Saltø og Fryden

dal, Medlem af Statskollegiet, 
800, 869,870, 371, 375, 377, 379.

Polen, Kongen af, (Johan Sobi esky), 
81, 82. 4

Politi- og Commerce-Kollegiet, 238, 
239, 240, 242, 248, 271, 272.

Pontoppidan, Erik, Prokansler, 93, 
277.

Portugal, 78, 79, 82.
Povel Andersen, Præst til Vrand- 

um og Sjørslev, 157.
Povl Jensen, Jens Christensens Son,

256.
Povl Jensson, Borger i Kolding, 

246, 247.
Povl Jensson, Jens Povlsens Son, 

i Kolding, 247.
Dr. Povel Madsen, Sælands Biskop, 

331, 332, 333, 334.
Povel Skaaning, Stodderfoged i 

Helsingør, 327 fg.
Povel Skriver, paa Dronningborg, 

38, 40.
Prag, 250.
von Pudewels, Dionysius, Hoftnar- 

skalk, 281 Anm.
Hr. Puntus, 189.
Putbus (Podebusk), Mavrids, Baron 

til Einsidelsborg, 103 Anm.
Puteanus, Erycius, i Løwen, 254. 

Genoveva Ignatia Puteana, g. 
m. Peder Povlsen Vinding, 254.

Qvist, Soren Nielson, Præst til 
Mygind, Skjorring og Krogs
bæk, 148

Danske Samlinger. 2den Række VI.

Rabe, Balthasar Friedrich, Oberst, 
103 Anm., 104 Anm.

v. Raben, Johan Otto, Geheimerd. 
og Amtmand, 103 Anm.

v. Raben (Rab), Peter, Kommandør, 
siden Amiral, 46 og Anm. 3.

Ranch, Hieronimus Justesen, Hier. 
Jodoci Ranchius, Præst i Vi
borg, 149, 285 fgg. Just Lav
ridsen, 285, 286.

Randers, 18, 27, 295. (Runesten), 
143.

Randulf, Dr. Niels Enevoldsen, 
Biskop i Bergen, 385 fgg.

Rantzau, Breide, Rigsraad og Stat
holder i Kjøbenhavn, til Rant- 
zau8holm, 41, 166.

Rantzau, Frans, til Rantzausholm, 
Rigens Hovmester, 165.

Rantzau, Gert, Rigsraad og Felt
marsk., til Gjesingholm, 19.

Rantzau, Henrik, Rigsraad, Stift
amtmand, til Rosenvold, 369, 
370, 371, 375, 376, 379.

Rantzau, Johan, Brigadér, siden 
Generailt., til Ørslev Kloster, 
102, 103 Anm, 104 Anm.

Rantzau, Jörgen, Oberst, siden 
Generailt., 104 Anm.

Rantzau, Grev Christian Ditlev, 
til Rantzau, 52 og Anm., 103 
Anm.

Rantzau, Ditlev, Greve til Rantzau 
og Løvenholm, Statholder, 
51—52, 104 Anm.

Rasch, Klavs, Politimester iKjøbenh., 
103 Anm.

Rasmus Bager, i Helsingør, 806, 311. 
Rasmus Bysvend, i Roskilde, 850. 
Rasmus Christensön, Præst til Gærn 

og Skanderup, 156.
Rasmus Jenson, Præst til Vindinge 

og Kvislemark, 251, 252, 254.
Rasmus Lavridsen eller Rei- 

mertsen, Sognepræst ved St. 
Olai Kirke i Helsingør, 306, 
338, 354.

Rasmus Madson, Præst i Favsing, 
146.

27
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Rasmus Maler, i Malmø, 308, 321. 
Rasmus Stalddreng, 26, (lille Ras

mus), 37.
Rateken, J. P., Assessor i Politi- 

og Commeroe-Kollegiet, 243.
Ratzeburg, 68.
Ravensberg (ikke: Rosensberg), 

Jens Jepsen eller Ibsen, Biskop 
af Roskilde, 198 Anm. 1.

Ravn, Hans, Sognepræst i Malmø, 
252. Margrete Hansdatter, g. 
m. Præsten Samuel Rasmussen 
i Fræninge, 252.

Ravnholt, Gaard i Torning Sogn,
157.

Reedtz,Peder, Kansler, tilPalsgaard 
og Børglum Kloster, 283, 302, 
352, 369, 370, 371, 375, 376, 
379, 385 fgg.

Regaltsz, kejserlig Kapitajn i Jyl
land, 294.

v. Reibnitz, Hans Caspersz, kejser
lig Høvedsmand i Salling, 294.

ReicLel, gottorpsk Kammerjunker, 
119.

v. Reichenbach, gottorpsk Kansler, 
74—75.

Rendsborg, (Commission), 116, 118, 
123, (Reinszborg), 292.

Resen (Ressner), Hans Povelsen, 
Biskop i Sæland, 244 Anm., 
250, 251.

Resen, Peder Hansen, Præsident i 
Kjøbenhavn, 391.

v. Reventlow, Grevinde Anna Mar
grete, 63 og Anm., 69.

v. Reventlow, Anna Sofie, Dron
ning, 200 Anm. 2.

v. Reventlow, Ditlev, Gebeimeraad 
og tysk Kansler, 281.

von Reventlow, Conrad, Greve, 
Storkansler, 48, 50, 52, 55, 56, 
63, 66, 73, 74, 77—78, 103 og 
Anm., 104, 109, 114. Grev
inden (Sofie Amalie v. Halin), 
106, 114.

v. Reventlow, Grev Conrad Ditlev, 
til Krenkerup og Reventlow- 
Sandbjærg, 103 Anm.

v. Reventlow, Conrad Ditlev, Greve, 
Stiftamtmand over Sælands 
Stift, 270.

v. Reventlow, Grev Ditlev, til 
Schmol, 69 og Anm. Ditlev, 
Landraad, 103 Anm. Ditlev, 
103 Anm., 104 Anm.

v. Reventlow, Grevinde Ermegaard 
Margrete, 52 og Anm.

v. Reventlow, Friedrich, Landraad, 
103 Anm., 104 Anm. Henning, 
103 Anm. Fru Margrete, Enke 
efter Erik Krabbe til Bustrup, 
188.

Revtherus, Erasmus, Rasmus Sören
sen Rytter, Præst i Skjødstrup^ 
150.

Reyer, en hollandsk Kjøbmand, 36. 
Ribe, 15, 39, 296.
Riber Amt, 134, 136.
Riberhus, 39.
Riber Stift, 122, 134, 135, 142. Ka- 

pittel, 136. Bispen i Ribe, 
135.

Riber, Christen, i Helsingør, 344.
Riber, Jörgen Kjeldsön, Præst til 

Føns og Ør slev, 166.
Riksdorff, Gods i Holsten, 43.
Rimsø Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 

146.
Ring Kloster, Hylke Sogn, Vor 

Herred, 155.
Ringsaker, i Hedemarken; Kirkens 

Altertavle, 219 og Anm. 1 
Ringsted, 35.
Risbro, Gaard i Føns Sogn, 164, 

165.
Rische, Traktør i Kildendal, 276 

Anm.
Rist, Johann, Præst i Wedel i 

Stormarn, Digter, 262—68.
Risumlund, Asperup Sogn, 162. 
„Die Rittebüllische Wasserlöhsung,“ 

131.
Robinson, engelsk Resident i Sve

rige, 71.
Rode, Stefan, Kjøbmand i Kjøben

havn, 29, 30.
Rodsteen, (Rostedt), Fru Anne, g.
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m. Axel Urne til Brobygaard, 
8Ä. wieder, Kammerjunker, 104 
Anm.

Roluff Per Jenses, i Helsingør, 313. 
Rolund, By i Udby Sogn, 163. 
Rones, By i Udby Sogn, 163. 
Rorslev Sogn, Vends Herred, 162. 
Rosenborg Slot, 1 fgg., 57.
Rosengaard, Fru Karen, 189.
Rosenkrands, Jomfru Cathrine Ju

stine, 64—65, 67.
Rosenkrands, Kammerjunker, 104 

Anm.
Rosenkrands, Christoffer Nielsen, 

Christophorus Nicolai, til 
Björnholm, 149.

Rosenkrands, Erik Ottesen, Rigens 
Raad og Hovmester, til Björn
holm, 158.

Rosenkrands, Fru Helle, Hr. Niels 
Trolles, 200 Anm. 2.

Rosenkrands, Holger, den lærde, 
Rigsraad, til Rosenholm, 31, 
34, 38, 40.

Rosenkrands, Holger Ottesen, til 
Boller, 24.

Rosenkrands, Jörgen, Overhofmester 
for Sorø Akademi, til Kjeld- 
gaard, 263, 267.

Rosenkrands, Fru Mette, til Vallø, 
Peder Oxes Enke, 168—72, 
175, 176 Anm., 182, 186, 187, 
189.

Rosenkrands, Hr. Niels Eriksen, Dom. 
Nicolaus Erici, Rigens Raad og 
Marsk, til Björnholm, 149, 285.

Rosenkrands, Otte Christoffer, til 
Boller og Rosenvold, 17, 19, 
20, 21, 22, 24.

Rosenkrands, Hr. Otte Nielsen, Dom. 
Ottho Nicolai, Rigens Raad 

. og Hovmester, til Hevring- 
holm, 149, 285.

Rosenkrands, Palle Axelsen, til 
Krenkerup, Skoleherre for Her
lufsholm, 30, 252.

Rosensparre, Fru Lisbeth, g. m. 
Palle Rosenkrands til Krenke
rup, 30, 40.

Rosensparre, Oluf, til Skarholt og 
Vallø, 31, 32, 33, 34.

Rosenstjerne, Anne Sofie, g. m. 
Rentemester Henrik Müller til 
Dragsholm, 259.

Rosenvinge, Henrik Mogensen, Told
er i Øresund, Borgemester og 
Kjøbmand i Helsingør, 324.

Roskilde, 28, 299 og Anm., 300 
349, 350. Marked, 354. Ludtz 
(o: Lucii) Kirkegaard, 354. 
Domkirken, 193 fgg., 251.

Rosmus Sogn, Sønder-Dyrs Herred, 
151.

Rostgaard, Frederik, 193.
Rostocker, Hans Simensön, i Næs

tved, 253.
Rothe, Joh. Christian, tysk Bo

handler i Kjøbenh., 237, 240, 
241—242.

du Roye, Greve og Feltmarskalk, 
68.

Rubæks Mølle, Vejlby Sogn, 161. 
Rud, Erik, Amiral og Rigsraad, 

til Fuglsang, 189.
Rud, Johan, til Møgelkær, Læns

mand paa Bøvling, 247.
Rud, Jörgen, 189.
Rud, Korfits, til Fuglsang og Eng- 

gaard, 40.
Rud, Otte, 190.
Rud/By eller Torp i Føns Sogn,

164.
v. Ruse (Rusius), Henrik, General, 

Baron til Rysenstén, 116.
Ruslands Czar, (Peter den første), 

46, 49.
Rye Sogn, i Tyrsting Herred, 154, 

156—157. St. Lavrids, 154.
St. Sörens Kirke, 156, 157.

Ryske Feiglis Søster, i Helsingør, 
360.

Røgel (Röjle), By i Vejlby Sogn, 
161.

Rømer, Ole, Professor, Justitsraad, 
103 Anm.

Rørbæk (Rönbeck), Hovedgaard i 
Flødstrup Sogn, Vinding Her
red i Fyn, 39
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Rørup Sogn, Vends Herred, 163.

Sabro Herred, 152.
Salling, 288, 293, 294, 295, 296.
Salteboo Fiskerleje (hinsides Gille

leje), 356.
Samsingius, Erasinus, Rasmus Ras

mussen Samsing, Præst til Søft- 
en og Folby, 151.

Samsø, Grevskab, 43.
Samuel Rasmusson, Sognepræst til 

Fræninge og Valsø i Skåane, 
252.

Sander( Alexander),Skræder,Borger i 
Helsingør, 337.

Sander Johanssén, i Helsingør, 
„Snaphane“, 341 fgg.

Saxen, Kurfyrstinden af, Magdalene 
Sibylla af Brandenborg, 283, 
304. Kurprinsen, Johan Ge
org (den tredje), 283, 304.

Saxo Grammaticus, 144, 148, 211.
Scandorphius, Melchior Janus, 

Melchior Jensen, Præst til 
Torrild og Vedslet, 160.

Scavenius, C., Assessor i Politi- og 
Commerce-Kollegiet, 243.

Scavenius, Dr. Peder Lavridsen, 
Generalprokurør og Assessor i 
Statskollegiet, til Aastrup, 
259, 375, 378, 379.

v. Schack, Hans, Rigsmarsk, Greve 
til Schackenborg, 303 Anm., 
372, 375, 376.

v. Schack, Hans, Greve, Sendemand 
i Holland, 63—64, 69.

v. Schack, Hans, Generallieut. og 
Commandant i Kjøbenh., 68, 
72.

v. Schalmekhell, Siipke eller Kiip- 
ske Wiggers, Sørøver, 826.

Schlegel, Joh. Elias, Professor i 
Sorø, 270.

v. Schlick, Greve og kejserlig Felt- 
marskalk i Jylland, 296.

Schrapendivell, Simon, Landsknægt, 
i Helsingør, 306 fgg.

Schrøder, Abel, Billedskærer og 
Organist, 191—192. Ejler, 192.

Schult, Diderich, Oversekretær, 
Stiftamtmand, til Findstrt|p og 
Christiansdal, 103 Anm.

Schumacher, Peder, se: Griffenfeld. 
Schøller, Caspar, Raad i Kanceb 

liet, siden Geh.raad, til LeP 
linge og Spanager, 103 Anm., 

Schöneweide (Skönsvide), Gods i 
Holsten, 43.

Seefeld, Jörgen, 18.
Seerup („Scrop“), Jørgen, Rektor, 

prof. med. design., 57 og Anm.
Sehested, Jomfru Anne, 262.
Sehested, Fru Berette, g. m. Hans 

Lykke til Krabbesholm, 15.
Sehested, Christian Thomæsen, Kapi« 

tajn, siden Amiral, 100.
Sehested, Christoffer, Amiralitets- 

raad, 116.
Sehested, Niels, Major, til Bæk

mark.294. Hans Moder, Fru Anne 
Lykke, Enke efter Klavs Malte« 
sen Sehested til Rydhave, 
294.

Sehested, Sten Maltesen, Rigens 
Raad og Marsk, til Holmgaard, 
250.

Selby, Charles Borre, Baron, 367. 
Seide, Sogn i Salling, Nörre-Her- 

red, 289, 294.
Severinus Chiliani, Søren Kjeldsen, 

Præst til Aalsø og Hoed, 148.
Sidsel Peders, i Kolding, 247.
Sigmund, Wolf, kejserlig Oberst

lieutenant, 293.
Sild, Øen, 134, 136.
Silfverskjöld (Silberskiold), Carl* 

svensk Kapitajn og Baron, 365.
Silkeborg Læn. 25, 157. Slot, 39. 

Kro, 33.
Simon Povelsön, sé: Skonning.
Simon, Peter, tysk Vindyrker, 304 

Anm.
Simon Sadelmager, i Randers, 27. 
Sinclair (Seynckler), Anders, til 

Gladsaxe og Sinclarsholm, 
Rigsraad, 81.

Sivord Lavrsen, Skipper, 335. 
Skaane, 26, 41, 271.
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Skade Niels Klavsen, Biskop i 
*Aéffcus, Nicolaus Claus son, 
præsul, 158. Otte, til Kærby- 
gaard, Oberstlieutenant, 301.

Skadet (Schatz), Sogn i Tønder og 
Hdjer Herreder, 122.

Skagen, 32, 34.
Skanke, Arnstein Jonssdn, Præst i 

Ringsaker, 220 Anm.
Skave. Herluf, til Eskildstrup, 

Landsdommer i Sæland, 188.
Skeel, Albret, til Hegnet og Junget- 

gaard, 158.
Skeel, Albret Christensen, Rigens 

Raad Og Amiral, til Fusinge, 
83, 38, 39, 40.

Skeel, Christen Albretsen, Rigs- 
raad, til Fusinge og Vallø, 
298—299, 300.

Skeel (Scheel), Christen Jorgensen, 
Stiftamtmand og Assessor i 
Statskollegiet, til Gammel-Es- 
trup, 375, 377, 379.

Skeel, Christen Ottesen, Amtmand 
over Tryggevelde Amt, til 
Vallø, 103 Anm., 104 Anm.

Skeel, Jorgen, Rigens Raad og 
Marsk, til Sostrup, 17, 18, 24, 
37, 147.

Skerbæks Mølle, Vejlby Sogn, 161. 
Skervad, Herregaard i Ginnerup 

Sogn, 147.
Skive, 290, 293, 294.
Skilklev (Scheidekluft eller Scheel 

klufit), Sted i Sønderjylland, 
134, 136.

Skjellerup, Landsby i Linaa Sogn, 
Gærn Herred, 25.

Skjoldnæsholm (Scholdnåsholm), 
Herregaard i Valsølille Sogn, 
Ringsted Herred, 43.

Skjorring (Schoering); Sogn, i Sønd
er- Hald Herreel, 145.

Skomager, Hans Rasmussen, Pro
fessor i Fysik, 250.

Skonning, Simon Povelson, Præst 
til Rimsø og Kastbi ærg, 147.

Skotthe, Jakob, kejserlig Oberst, 
293.

Skovbo (Schaubo), Anders, Borger 
i Helsingør, 306 fgg. Anne 
Schaubois, hans Kone, 306 fgg.

Skovgaard, Hans, Høvedsmand paa 
Helsingborg Slot, til Gundes
trup, 324.

Skovs-Hyrup eller Hojrup, i Brende- 
rup Sogn, Vends Herred, i 
Fyn, 35, 162.

Skram, Fru Elisabeth Lavridsdatter, 
g. m. Henrik Belov til Spøtte- 
rup, Høvedsmand paa K olding
hus, 247.

Skram, Hans, til Ristrup, 23.
Skram, Fru Maren, Jakob Harden- 

bergs til Mattrup, 23.
Skram, Lavrids, Høvedsmand paa 

Koldinghus, til Hastrup, 247.
Skrilling By, Kavslunde Sogn, 161. 
Skønnebølle, Hans, Søkapitajn, 100. 
Slagelse, 35.
Slange, Niels, Assessor i Politi- 

og Commerce-Kollegiet, siden 
Præsident i Hofretten, 240, 
243.

Sletterud, By i Fjeldsted Sogn, 162. 
Sminge, Landsby i Tvilum Sogn, 

Gærn Herred, 25.
Snede (Sne), Nørre, Sogn i Vrads 

Herred, 39, 159—160.
Snorre Sturleson, 211.
Sofie, Frederik II’s Dronning, 224 

Anm.
Sofie, Datter af Christian IV., 206 

Anm. 1.
Sofie, Henrik Miillers, sé: Rosen

stjerne.
Sofie Amalie, Frederik IH’s Dron

ning, 117, 203 Anm. 2, 206 
Anm. 2, 301, 302, 303 Anm.

Sofie Klauses, 20, 36.
Sohl, J, Assessor i Politi- og 

Commerce-Kollegiet, 243.
Sommer, Petrus, Præst i Hornslet, 

150.
Sorvad (Sorvad), Landsby, nu en 

Hovedgaard, i Gjesing Sogn, 
146.

Sorø (Soer) Skole, 249, 252, 256.
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Sostrup (Soustrup), nu: Benzon, i 
Gjerrild Sogn, 147.

v.Span, Henrik, Amiral, til Hørby - 
gaard, 43—44.

Sparre, Jens, Hofmarskalk, til 
Sparresholm, 31.

Sparretorn, Gaard, nu Hovedgaard, 
i Føns Sogn, 164.

v. Speckhan (Spechan), Franz 
Eberhard, Oberstlieutenant og 
Hofmarskalk, 99.

Spentrup, Mester Niels Christensen, 
Præst i Aarhus, 40.

Splid, Christen, Kjøbmand i Rand
ers, 17.

Splætt, Frederik, 246.
Spørring Sogn, Vester-Lisbjærg 

Herred, 152.
Stavrby, Vejlby Sogn, 161.
Steenvadiu8, Olaus, Niels Olufsen 

Steenvad, Præst til Fjellerup og 
Glæsborg, 152.

v. Steenwinkel, Hans, Bygmester, 
196 Anm. 4.

Stenalt (Stienollt), Herregaard i 
Ørsted Sogn, i Rogsø Herred; 
Runesten, 143, 145.

Stephanius, Johannes, Professor i 
Logik, 244 Anm., 249—250.

Sthen, Mester Hans Christensen, 
Kapellan ved St. Olai Kirke i 
Helsingør, 339, 353.

Stjernhöök, Johan Olsson (Dalecar- 
lus), Professor i Lovkyndigheden 
i Åbo, 288.

Stockfleth (Stockfliet), Christian, 
Sendemand i Sverige, 74, 75.

Stol (Staal), Søren, 17.
Stolbann, Povel, 189.
Stolt, Hans, Borger og Skipper i 

Helsingør, Nævnsmand, 306, 
311, 322, 358.

Storm, Niels, Stenhugger i Aarhus,
158.

Strasburg, 259. St. Thomæ Kirke, 
259.

Strib, 161. Stribe Odde, 161.
Strozzi, kejserlig Rytterofficér i 

Jylland, 295.

Struensee, Joh. Friedr., 388—389.
Stub, Iver, Professor i HfebraSsk,

250.
Stuve, Barthol., Politi-Fuldmægtig 

i Kjøbenhavn, 272, 273.
Stygge, Ejler Madsen, Biskop af 

Aarhus; Elerus episcopus Ar- 
husiensis, 158.

von Støcken, Christoffer Ernst, 
Amiral, 43, 44, 103 Anm.

Sundby (Nörre-Sundby), 293.
Svave, Fru Elsebe, til Gjordslev, g. 

m. Vincens Juel til Hesselmed, 
Høvedsmand paa Koldinghus, 
246.

Svejstrupius, Nicolaus Andreæ, Niels 
Andersen Svejstrup, Præst tit 
Dover og Venge, 156.

Svend Estridsen, 211 og Anm. 1.
Hr. Svend, dom. Sveno, Stifter af 

Öm Kloster, 156.
Svend afHorneby, Bonde paa Kron

borg Læn, 332.
Svend Knap, 157.
Svenstrup, Hovedgaard i Onsild 

Herred, 25. Landsby, Kavslund 
Sogn, Vende Herred, 161.

Svinninge („Svinge“), i Sæland, 364 
og Anm. 2.

Svinø, i Gamborg Sogn, 167.
Szelt, Hans, Borger i Helsingør, 

343.
Szeynner, Ditluf, 189.
Søbecker, Tolder i Kjøbenhavn, 

72.
Søborg, Kjøbsted i Nordsæland, 

353.
Søborg Slot, Vejlby Sogn, 161.
Søften Sogn, Vester-Lisbjærg Her

red, 151.
Sønderborg, 237, 326.
Søndergaard, Herregaard i Rørup 

Sogn, 163.
Sören Andersen, Kjøbmand i Ribe, 

15.
Sören Arkelimester, i Helsingør, 

357. Bodil, hans Hustru, 357.
Sören Christenssön, 246.
Sören Kjeldsen, i Randers, 22, 23, 27.
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Sören Mikkelsen, fra Laholm, Tyv, 
346, 349—350.

Sören Mortensen, i Fløjstrup, 154. 
Sören Nielsen, Præst, 147.
Sören Nielsen, Arbejdskarl i Hesl- 

ingør, 327.
Sören Pedersen, Præst i Skade, d. 

e. Klovborg Sogn, 159.
Sören Skodborgs Kvinde, i Hels

ingør, 313.
Sören Skriver (Paludan), Borge

mester og Tolder i Kolding, 
Poet, 246.

Sören Sörenssen, i Helsingør, „Snap
hane,“ 342 fg.

Sören Terkelsen, Tolder i Glück
stadt, Digter, 261 fgg.

Søster, o: Søster Jacobæa, Datter 
af Biskop Jakob Madsen i 
Aarhus, g. m. Dr. Peder Lav
ridsen Scavenius, 259.

Taube, Johan, sé: Due.
Tausanus, Joh., Præst til Løsning 

og Korning, 160.
Tellerup, By i Ørslev Sogn, 164.
Tem (Them) Sogn, Vrads Herred,

159.
de Terlon, Hugues, fransk Sende

mand i Kjøbenhavn, 369 fgg.
Tetens, Dr. Joh., 255. Margrete, 

g. m. Prof. Jakob Finke, 255.
v. Tettau,gottorpskHofmarskalk,117. 
Teuffel, kejserlig Høvedsmand i 

Salling, 294.
Fru Thale (Ulfstand?), 188.
Thames Iversen, 189.
Thamis Persen, (Thomas v. Lubeck), 

Sørøver, 326.
Thanum (Tanum), Sogn og By i 

Sønderlyng Herred, 16, 37.
Thestrup, Georg Frederik, Rektor 

i Aalborg, 94.
Mester Thil, Bartskær i Helsingør, 

311, 354.
Thode, Anna, g. m. Peter Terkel

sen i Glückstadt, 263.
Thomis Nielsön, Præst til Ljungaa 

og Skjød, 152.

Thomis Truilssen Skaaning, Bor* 
ger i Helsingør, 320, 322.

Thomsen, Otto Jakob, Sølieutenant, 
100.

Thoropius senior, Præst i Skjolde,
160.

Thorupgaard,nu: Frisenvold, i Ørum 
Sogn, Galten Herred, 20, 21.

Thorup, Ejedom i Tvilum eller 
Linaa Sogn, Gærn Herred, 
25.

Thott, Fru Birgitte Olufsdatter, 
Dom. Birgytha Olai, til Vallø, g. 
m. Niels Eriksen Rosenkrands 
til Bjornholm, 149, 286.

Thott, Knud, Geh.raad, til Gavnø, 
64, 65, 103 Anm., 104 Anm.

Thott, Ove, Rytter-Oberst, 300.
Thott, Tage, Geh.raad og Amt

mand, til Strandegaard og 
Turebyholm, 103 Anm.

Throndhjem, (Dronthem), 50, 61.
Thura, Albert, Præst til Lejrskov, 

264.
Thy, 293, 296.
Thyholm, 293.
Hr. Thørkel, Terkil Andersen, Præst 

til Beder og Malling, 154.
Tierholt, Gaard, Brenderup Sogn, 

162.
Tikøb, Sogn i Lynge - Kronborg 

Herred, Sognestævne, 358.
Timmer, kejserlig Rytter-Høveds

mand i Jylland, 295. Hans 
Broder, 295. Hans Concubine, 
295.

Tising (Tiset) Sogn, Ning Herred, 
152, 153—154.

Tistrup (Tirstrup) Sogn, Sønder- 
Dyrs Herred, 149, 286. Bu- 
dolphi Kirke, 149, 286.

Todberg Sogn, i Øster-Lisbjærg 
Herred, 150.

Tode, Johan Clemens, Professor, 
277—278.

Tarchillus Nicolai, Terkel Nielsen, 
Præst i Ølsted, 161.

Torning (Thornengh) Sogn, Lys- 
gaard Herred, 157—158.
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Torup, By i Vejlby Sogn, 161. By 
i Indslev Sogn, 163.

Tostrup, Hôje-Taastrup, Smorurn 
Herred, 299 og Anm.

Tram, Gods i Holsten, 43.
v. Trampe, Grev Adam Frederik, 

Brigadér, siden Generallt., til 
Løgismose, 103 Anm.

Trandbjærg, Sogn, Ning Herred, 
154.

Trane, Hr. Peder, Præst til Rand
ers Hospital, 37, 38.

Trige (Tryge) Sogn, Vester-Lis- 
bjærg Herred, 150—151.

Trolle, Anders, til Trolholm,. 194.
Trolle, Corfits, Assessor i Stats-Col- 

legiet, til Sandholt, 373, 378.
Trolle, Herluf, „Hermolaus“, til 

Herlufsholm, Lænsmand paa 
Ring Kloster, 155.

Trolle, Niels, til Trolholm, Læns
mand paa Roskildegaard, 200 
Anm. 2. Niels, til Brobygaard, 
Kammerjunker, 104 Anm.

Troyel, Frans, Søkapitajn, 100. 
Tryden, Gaard, Gelsted Sogn, 162. 
Tusse, Sogn i Tusse Herred, 28 
Tybrind, Herregaard i Ørslev Sogn, 

164. By, 164.
Tyge Hendriksson, Borger i Kold-

. ing, 248.
Tyregod (Tyregou), Sogn i Nôr-1 

vang Herred, 40
Tyrsting Herred, 156—157. 
Tyskland, 366.
Tølløse, Herregaard i Tølløse Sogn, 

Merløse Herred, 169 og Anm., 
170, 187, 188, 190.

Tønder (Tondern), Commission, 
118—22, 130, 237.

Tørslev (Tøsløff), i Éstruplund Sogn, 
Rogsø Herred, 145.

Tørslev (Thøsløffj, Gods, Vester- 
Tørslev Sogn, Norre-Hald Her
red, 29.

TøstrupSogn,Nôrre-DyrsHerred, 1461

Udbjærg (Ubierre), i Tønder Her
red, 122.

Udby (Wby) Sogn, Verids Herred, 
163. Kirken, 164.

Ugesøes, sé: Vegge Søs.
Ulf (Wlf), Paulus, 158.
Ulfeld, Christoffer, Skoleherre for 

Herlufsholm, til Svenstrup, 
245 Anm.

Ulfeld, Jakob, Rigsraad, tilBavelse, 
30, 31, 38, 40.

Ulfeld, Fru Kirstine Klavsdatter, til 
Bjerndrup, anden Gang g. m. 
Morten Svendsen Orning til 
Vosnæsgaard, Høvedsmand paa 
Koldinghus, 246.

Ulfsro, nu: Ulsrød, Gaard i Ørslev 
Sogn, 164.

Ulfstand, .Axel, til Axelvold, 31. 
Fru Kirstine, til Tofteholm, 
Enke efter Karl Bryske til 
Flintholm, 189.

Ulfstand, Fru Sofie, Klavs Pode
busks til Krapperup, 16, 31, 35, 
37.

Ulrik d. ældre. Hertug. Frederik 
II’s Son, 209 og Anm.

Ulrikke Eleonore, Carl XI’s Dron
ning, 285.

Underhandlinger, de Pinnebergske, 
85.

Urne, Fru Anne, g. m. Enevold 
Seefeld til Viffertsholm, 18.

Urne, Axel, til Broby, 18, 32.
Urne, Lage, Biskop af Roskilde, 

196 Anm. 3, 211 Anm. 1, 217 
Anm. 2, Lage (Lave), 19.

Urup, Axel, Rigsraad, General, til 
Beltebjærg, 302, 303 Anm.

Wadskiær, Christ. Fred., Professor, 
91 fgg-, 275.

Val (Vol), Landsby i Tvilum Sogn, 
Gærn Herred, 25.

Valdemar Christian, Greve, til 
Kærstrup paa Taasinge, 31.

Vallø, Herregaard, 169 Anm., 170 
Anm., 188.

Vandal (Wandel), Hans, Biskop i 
Sæland, 99.

Varberg (Warborgk), 90.



425

Varde, Kongebesøg, 863.
Warnemünde, 101.
Wassenberg, Oberstlieut., 134.
Wedderborn, Richardus, Borger i 

Helsingør, 311, 316, 343.
Vedel (Veile), Mester Anders, 143. 
v. Wedell, Gustav Wilhelm, Greve 

til Jarlsberg og Feltmarskalk, 
68—69, 103 Anm., 109.

Vedelsted, Lieutenant, 272.
Wee (Væ), Marked, i Skaane, 328.
Vegerslev (Veggersløff) Sogn, Nör- 

re-Dyrs Herred, 146.
Vegge søes, Wegk Sehes, Uge Søs, 

en Sømil, 33, 89. Wgsøis, vge- 
søes, 163, 167.

Weideman, Evert, Borgerkapit. 
i Kjøbenhavn, 112.

Vejrup, By i Indslev Sogn, 163.
Vejlby (Welby), Sogn, Vende Her

red, 161. Kirkebyen, 161. 
Sogn og By i Sønder-Hald 
Herred, 143.

Vejle, 21, 39. Kirken, 35.
Vendersdale, Vallis Vandalorum 

vel Vindelicorum, i Aalsø Sogn, 
148.

Vende Herred, 143, 161—167.
Vendsyssel, 295, 297.
Venge (Veng), Sogn, Hjælmslév 

Herred, 155. Trinitatis Kirke, 
156.

Venstermand, Lave, til Pederstrup, 
188.

Venusinus, Mester Jon. Jakobsen, 
Historiograf, 143.

Weser-Tolden, 120, 121.
Weyberg (Weigberg), Friedrich, 

Hof junker, Rigsbaron, 104Anm.
Weyse, D. B., Assessor i Politi- og 

Commerce-Kollegiet, 243.
Vibe, Ditlev, Kammerjunker, siden 

Statsminister, 64.
Viborg, 14, 15, 16, 20, 28, 35, 37, 

41, 290, 292, 293, 294.
Viborg, Niels, 29.
Viby, Sogn i Ning Herred, 152— 

153. By i Udby Sogn, Vends 
Herred, 163.

Wichmann, Bertel, Præst til Særs
lev i Fyn, Provst, Poet, 261.

Wieland, Jokum, Justitssekretær, 
siden Bogtrykker, 276.

v. Viereck, brandenborgsk Sende
mand i Kjøbenh., 70.

Viffert, Fru Christen se, Esge Broks 
Hustru, 15. 17, 23, 27, 36.

Viffert, Jomfru Margrete, paa Vif- 
fertsholm, 14, 16, 17, 18.

Viffertsholm, 16, 18.
Vilhelm, Biskop af Roskilde, 211 

Anm. 1 og 2, 212
Vilhelmine Marie, Prinsesse, 364 

og Anm. 1.
Villads Jensen, Skagbo, 23.
de Villegas, Estevan Manuel Que- 

vedo, spansk Poet og Filolog, 
264.

Willemoes, P.eter, 95—96.
Villersø (Villesøe) Sogn, None- 

Dyrs Herred, 146.
Willum Mastricht, Borger i Hels

ingør, 322.
Willum Nacht, i Helsingør, 341 

fgg
Wilster, Cæsar August, Major, 

Commandant paa Rosenborg, 3, 
11, 12.

Vind, Fru Anne, Enke efter Arent 
von der Kuhla, Lænsmand paa 
Frederiksborg, 301.

Vind, Christian, Hofjunker, til 
Vrejlev Kloster, 104 Anm.

Vind, Frederik, Kammerjunker, 
siden Baron til Juellinge, 104 
Anm.

Vind, Hr. Holger, Vicekansler, til 
Gundestrup og Gjeddesdal, 369, 
370, 372, 375, 377, 379.

Vind,Jakob, til Grundet, Ærkedegn 
i Roskilde Domkapittel, 252.

Vind, Christen, i Helsingør, 340.
Vinding, Jens Povlsén, Lektor i 

Theologien i Odense, 252— 
253. Hans Jensen, 253. Hans 
Jensen, 253. Peder Jensen, 
lic. jur., Assessor i Kancelliet, 
til Lammehave. 253. Povl
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Jensen, 253. Peder Povlsen, 
253—254.

Vinding, Rasmus Povlsen, Profes
sor i Græsk, Justitsraad, 103 
Anm., 254, 257, 258, 259, 260. 
Povl Rasmussen, 254. Mars 
grete Rasmusdatter, 257, 259. 
Anne Rasmusdatter, g. m. 
Peder Sörensen Hjort, 257—
258. Jakob Rasmussen, 258. 
Povl Rasmussen, Professor, 
i Græsk, Assessor i Höjesteret,
258. Jakob Rasmussen, Student,
259. Johanne Margrete Ras
musdatter, 259.

Vinding, Lavrids Povlsen, 255. 
Anne Povlsdatter, g. m. Mag. 
Johan Didriksen Bartsker, 255. 
Cathrine Povlsdatter, g. m. 
Jens Christensen, 256. Magda
lene Povlsdatter, g. m. Hans 
Simonsen Rostocker, 253. Iver 
Povlsen, 256.

Vindinge og Kvislemark Sogne, 
nu: Kvislemark og Fuirendal, 
i Øster-Flakkebjærg Herred,
251. Vindinge Præstegaard, 
251, 253, 254, 255.

Vingaard, Mads, Bogtrykker i 
Kjøbenhavn, 391—93.

Vinstrup, Dr., Peder Jensen, Bi
skop i Sæland, 249, 251.

v. Winterfeld, Gustav, Baron til 
Vintersborg, 104 Anm.(

Winther, Severinus, Student, 94Anm. 
Virring Sogn, i Sønder-Hald Her

red, 144.
Visby, paa Gulland, 195 Anm. 
von der Wisch, Henrik, 16, 21. 
Vissing, By i Venge Sogn, 155. 
Vivild Sogn, i Sønder-Hald Herred, 

146.
v. Witzthum, (Witzdom), branden- 

borgsk Diplomat, 70.
Vivike Lavsdatter; Ejler Schrøders 

Hustru, 192.
Voer (o: Dover) Sogn, Hjælmslev 

Herred, 155. St. Andreas
Kirke, 156.

Voigtländer, Gabriel, Hoftrompeter, 
Poet, 264.

Voldby Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 
146. By, i Kavslund Sogn, 
Vends Herred, 161.

Volden, Bolsted, Gelsted Sogn, 
162.

Wording, Oluf Olufsön, Præst til 
Linaa og Dallerup, 156.

Vordingborg, 298.
Vorgaard, Herregaard i Bælum 

Sogn, Helium Herred, 28.
Worm, Dr., Oluf, Professor i 

Lægevidenskaben, 142, 285.
Worm, Villum,Professor, siden Justi

tiarius i Höjesteret, 103 Anm.
Vrads Herred, 159—160.
Wrager, Niels Pedersen, Provst, 

Præst til Skorup og Tvilum, 
156.

Vrandum (Vranum), nu: Almind, 
Sogn, Lysgaard Herred, 157.

van Vriendt, Cornelius, Billedhugger 
i Antwerpen, 228 Anm.

Würtemberg, Hertugen af, (Frie
drich Wilhelm), 54, 69.

0 Kloster, paa Øland, Øster-Han 
Herred. Dets Abbed, 189.

Ølsted Sogn, Vester-Lisbjærg Her
red, 151.

Øm eller Emborg Kloster, (mona
sterium Charæ insulæ), 155,156, 

Ørbækgaard, i Ørum Sogn, Nörre- 
Dyrs Herred, 147.

Ørsted Sogn, Rogsø Herred, 145. 
Ørum Sogn, Nörre-Dyrs Herred, 146. 
Ørum, Sogn i Hassing Herred, Thy 

Kirkegaard, 293.
Øslev (Ørslev) Sogn, Vends Her

red, 164, 166. Kirken, 166. 
Øslev8kov, Gaarde, 164.

Østerby, i Daler Sogn, Lø Herred, 
122.

Østersfangst, 125, 126.
Østersbanken „die Huntkie“, 125, 

134, 135, 136, 138.
Østergaard, i Fjellerup Sogn, 147. 
Østrup Have, Trige Sogn, 150.
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Efterskrift fra Udgiverne.

Med dette Bind, d«t sjette i anden Række, afsluttes Tids
skriftet „Danske Samlinger“.

Idet Udgiverne tage Afsked med Abonnenter og Læsere, 
bringe de dem en Tak, fordi de trolig have bevaret Interessen 
for dette Tidsskrift. Det kan vel ikke være andet, end at de 
have truffet paa adskillige Bidrag af mindre Værd; men de ville 
vist paa den anden Side indrømme, at Tidsskriftet har fremdraget 
meget, hvorved der paa en eller anden Maade er spredet nyt 
Lys over Fortiden. Udgiverne takke hjærtelig deres mange 
Medarbejdere, som med Lyst og af Kj ærlighed til Fædrelandets 
Historie have tilsendt dem Bidrag, uagtet der ikke har kunnet 
bydes dem noget Honorar. Thi vel er der i flere Aar tilflydt 
Tidsskriftet offentlig Understøttelse fra Ministeriet for Kirke- og 
Undervisnings væsenet, som er bleven højlig paaskjønnet, men den 
har ikke været saa stor, at den har kunnet naa til Medarbejderne.

Udgiverne haabe, at det ikke vil vare for længe, inden yngre 
Mænd optage Planen for et Tidsskrift ligt „Danske Samlinger“, 
og de ønske dem, at de maa finde en Forlægger, der i samme 
Grad som „Danske Samlingers“ er villig til at «støtte et saa lidet 
indbringende Foretagende.

Kjøbenhavn i April 1879.

Chr. Bruun. 0. Nielsen. S. Birket Smith.


